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I.1.) Bevezetés, források, köszönetnyilvánítás 

 

A civil társadalom és a politika szimbolikus és aktív érintkezésének legintenzívebb pillanatát 

az országgyűlési és helyi választások jelentik. Ismert, hogy a politizálás elsődleges színtere a 

reformkorban a vármegye nemesi közgyűlése volt.
1
 A reformkori vármegyei politikai élet 

„normáit”, hétköznapi valóságát, működését, az intézményrendszer és a politikai aktorok 

kölcsönhatását, interakcióját
2
 − a választási visszaélések kidomborításával − a korabeli 

szépirodalom is többször témájául választotta.
3
 A kortársak, az utókor és a külföld 

visszatetszését, nem egyszer kritikáját kiváltó „választási kultúra”, a visszaélések 

eszkalálódása a késő feudális vármegyei intézményrendszer válságának egyik krónikus 

„tünete” volt.
4
 A disszertáció első felében ezért négy esettanulmányon keresztül, a téma 

felvezetéseként három konkrét követválasztás (1833. Heves, 1839. Tolna, 1843. Zala) és az 

1818−1845 között lezajlott pest megyei követ- és tisztválasztások több szempontú 

bemutatására teszünk kísérletet, hogy ezt követően részletesebben a „terápia” kérdésére 

koncentrálva a választások szabályozására, „megreformálására” született vármegyei 

javaslatok, tervezetek és viták kontextuális elemzését végezhessük el.  

A választási kihágások eredményeként került – aktív vagy passzív felelősként − a 

politikai viták középpontjába a műveletlennek és homogénnek lefestett, s ebből kifolyólag 

                                                 
1
 A reformkori vármegyéről, a vármegyei közgyűlésről és a vármegyei tisztikarról általában lásd: Palugyay Imre, 

Megye-rendszer hajdan és most. Törvény-történet-oklevelek-’s egyéb rokon kútfők után. Első kötet. Megye-

alkotmány. Pest, 1844. (A továbbiakban: Palugyay 1844. I.); Palugyay Imre, Megye-rendszer hajdan és most. 

Törvény-történet-oklevelek-’s egyéb rokon kútfők után. Második kötet. Megye-hivatalok. Pest, 1844. (A 

továbbiakban: Palugyay 1844. II.); Zsoldos Ignác, A szolgabírói hivatal. I−II. Pápa, 1842.; Osváth Gyula, A 

vármegyei autonómia és a vármegyei tisztviselők 1848 előtt. Bp., 1911. 

Vö.: Varga János, Megye és haladás a reformkor derekán (1840–43). I–II. In: Kanyar József (szerk.), Somogy 

megye múltjából. Levéltári évkönyv 11–12. Kaposvár, 1980–81. (A továbbiakban: Varga 1980–81.); Tilcsik 

György, A nemesi megye szervezete a XIX. század első felében. In: Uő. (szerk.), Vas megyei levéltári füzetek 9. 

Előadások Vas megye történetéből III. Szombathely, 2000. 161−175.; Stipta István, Törekvések a vármegyék 

polgári átalakítására. Tervezetek, javaslatok, törvények. Osiris, Bp., 1995. (A továbbiakban: Stipta 1995.); 

Csizmadia Andor, A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Akadémiai, 

Bp., 1976. 37−43., 75−77.; Csizmadia Andor (szerk.), Magyar állam- és jogtörténet. Nemzeti Tankvk., Bp., 

1999. 189−190., 253−257., 267−272.; Mezey Barna (szerk.), Magyar alkotmánytörténet. Osiris, Bp., 1996. 

129−134. 
2
 A reformkorban a gyülekezési jogról még nem alkottak külön törvényt. 

3
 Eötvös József, A’ falu’ jegyzője. Regény. 1−3. Hartleben, Pest, 1845. (Modern kiadását lásd: Eötvös József, A 

falu jegyzője. Kossuth, Budapest, 2007.); Nagy Ignác, Tisztújítás. Vígjáték négy felvonásban. M. Kir. Egyetem, 

Buda, 1843. (Modern kiadását lásd: Nagy Ignác, Tisztújítás. Vígjáték. Gondolat, Bp., 1959.); Vahot Imre, 

Restauráczió. Eredeti vígjáték négy felvonásban. Írta Vahot Imre 1841-ben. M. Kir, Egyetem, Buda, 1845.; Ján 

Kalinciak, Tisztújítás. Európa, Bp., 1985
3
.  

Vö.: Kölcsey Ferenc, Tisztújítás (1832); Arany János, Az elveszett alkotmány (1845)  
4
 A politikai memoárirodalom egy-egy esetben ugyancsak első kézből tudósít a korabeli választási kampányok 

jellegzetességeiről: Pulszky Ferenc, Életem és korom. I−II. S. a. r.: Oltványi Ambrus. Szépirodalmi, Bp., 1958. 

I.; Degré Alajos, Visszaemlékezéseim. S. a. r.: Ugrin Aranka. Szépirodalmi, Bp., 1983.; Fiáth Ferencz, Életem és 

élményeim. I–II. Bp., 1878.; Madarász József, Emlékirataim. Bp., 1883.; Podmaniczky Frigyes, Naplótöredékek. 

I−IV. Grill, Bp., 1887−88.   
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könnyen megvesztegethetőnek és befolyásolhatónak tartott szegény, illetve nincstelen 

kisnemesség. Vizsgálódásaink során ezért mi is kitüntetett figyelmet fordítunk majd erre a 

társadalmi rétegre: a kisnemességet egy társadalmilag és kulturálisan meghatározott 

„tömegként” kezeljük, többek között a Gustav Le Bon, és újabban Charles Tilly, valamint 

Frank O’Gorman által kidolgozott elméleti keretek szem előtt tartása mellett.
5
 Földrajzi és 

politikai szempontból mind az esettanulmányok, mind a szabályozástörténet során a helyi, 

azaz a vármegyei események és törekvések bemutatására fókuszáltunk, s a kormányzati 

lépésekre csak az ezek megértéséhez és értelmezéséhez szükséges mértékben tértünk ki. A 

disszertáció korszakhatárait egyfelől a rendszeres bizottsági munkálatok megszületése és 

vármegyei vitája, azaz a közéleti diskurzus megélénkülése és a reformtervezetek 

megszaporodása, másfelől az 1843/44-es országgyűlés megyei kihágások tárgyában született 

törvényjavaslatának a bukása, illetve a választási visszaélések 1844 és 1848 közötti 

kulminálódását előidéző adminisztrátori rendszer
6
 bevezetése jelölték ki. 

Az esettanulmányok kiválasztásában a reprezentativitásra való törekvés mellett 

elsősorban kronológiai és forrásadottsági szempontokat követtünk: az 1830 és 1844 közötti 

időszak mindhárom hosszabb országgyűlésének legnagyobb vihart kiváltó egy-egy 

követválasztását emeltük ki. A királyi biztosi vizsgálatok és a büntetőperes eljárások levéltári 

forrásai, a választók vallomásai, a sebesültek orvosi látleletei, a főispáni jelentések és a 

pártfőnökök, illetve a résztvevők személyes levelezése nem csak az események 

rekonstruálását teszik lehetővé, de a különféle inter-perszonális relációk és a választási 

kampány szociálpszichológiai szempontú elemzésére is lehetőséget nyújtanak, mintegy 

„alulnézetből”. Ebbe beleértjük a személyes, közösségi, társadalmi és politikai motivációk 

többszintű vizsgálatát, csakúgy, mint a vesztegetések és a konfliktusok elemzését, ezek 

mélyebb, strukturális hatásait, s gyakran erőszakos, véres következményeit. További 

szempontot jelentett emellett az országos és a helyi politika kölcsönhatásainak és egymásra 

hatásának, a helyi választási pártok szerveződésének a vizsgálata (beleértve a politikai 

szimbolizmust, azaz a különféle szimbólumok, eszközök és párt-attribútumok használatát, 

szerepüket a szavazók elcsábításában), a választási visszaélések és kihágások tipizálása, az 

egyház és a papság szerepe, illetve általában a felekezeti megoszlás jelentősége, a 

választók/szavazók meggyőzésének módszerei kormányzati és rendi oldalról egyaránt.  Ehhez 

                                                 
5
 Lásd a módszertanról szóló alfejezetet. 

6
 Az önálló disszertációt kívánó adminisztrátori rendszerről és annak potenciális vizsgálati irányairól a nagyobb 

történeti összefoglaló munkák és a KLÖM XI. mellett lásd: Csizmadia Andor, Az adminisztrátori rendszer 

Magyarországon és a Fejér megyei adminisztrátorság. In: Farkas Gábor (szerk.), Fejér megyei történeti évkönyv 

18. Fejér megyei Levéltár, Székesfehérvár, 1974. 233−273.  
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mindenekelőtt a MOL Kancelláriai, Helytartótanácsi, Bírósági, 1848/49-i minisztériumi és 

Családi levéltárainak iratanyagát, valamint a sajtót használtuk fel.
7
 

Heves, Tolna és Zala példájával ellentétben a pest megyei tisztújítások és 

követválasztások bemutatásánál a politikaikultúra-szempontú megközelítés helyett az 

eljárásjogra és a választási mechanizmusra, illetve ezek helyi jogi kereteire helyeztük a 

hangsúlyt, amihez a Pest megyei Levéltár közgyűlési jegyzőkönyveit és közgyűlési iratait 

tekintettük át. Célunk ezúttal az volt, hogy a korszak tradicionális, avagy reformer tendenciáit 

a választások formális működésének egy nagyobb időspektrumban történő vizsgálatával 

konkrét gyakorlati példán keresztül illusztráljuk, intézmény-, jog- és szűkebb 

társadalomtörténeti (politikai elit vizsgálat) oldalról. A Pest megye által nyújtott 

keresztmetszet egyben a vármegyei követ- és tisztválasztások reformkori koreográfiájáról, 

lebonyolításáról általában is képet ad. A nádor által irányított megyében a korteskedés 1847-

ig nem torzította meghatározó mértékben a választások képét, így Pest kivételesen 

alkalmasnak mutatkozott ilyen irányú vizsgálatokra.  

A disszertáció gerincét az esettanulmányokon keresztül működésükben megismert 

választási intézmények szabályozásának (modernizálásának vagy épp konzerválásának) 

szándékával született 1830 és 1844 közötti reformtervezetek bemutatása és elemzése jelenti, 

amelynek során – rövid nemzetközi kitekintést követően − vizsgáltuk mind a kormányzati, 

mind a rendi, lokális kísérleteket. A vármegyei követválasztások és tisztújítások egyaránt 

elemzésünk tárgyát képezték, hiszen a korszakban született tervezetek maguk is többnyire 

együtt, de legalábbis párhuzamosan kezelték a két, hasonló struktúra mentén szerveződő, és 

hasonló deficitekkel küzdő intézmény szabályozását. Ahogy látni fogjuk, a tisztújítások és a 

követválasztások megreformálására született javaslatok között folyamatos „párbeszéd” volt: 

az egyik oldalon javasolt vagy bevezetett módosítások hamar utat találtak a másik oldalra is, a 

tisztújítások így gyakran mintegy kísérleti laboratóriumként funkcionáltak a követválasztások 

számára is. Az 1830-as és 1840-es évek reformtörekvései között a legfontosabbak a 

választójog – nem rendi alapú – vagyoni és/vagy műveltségi cenzus alapján történő 

kibővítése, a közfelkiáltásos szavazási mód helyett a kötelező titkos szavazás bevezetése, a 

főispáni jogok szűkítése (például a hivatalra jelölés kapcsán) és a visszaélések, kihágások 

megfékezését célzó represszív törvények megalkotása voltak.  

                                                 
7
 Mivel dolgozatunkban az esettanulmányok funkciója csupán a szűkebb téma és problémakör, a 

szabályozástörténet felvezetése, s mert terjedelmi korlátaink kötöttek, az egyes követválasztások legrészletesebb, 

önálló disszertációt kívánó bemutatását és elemzését lehetővé tevő bőséges megyei levéltári peres anyag 

feldolgozására ehelyütt nem vállalkozhattunk. A megyei anyaggal szúrópróbaszerűen végzett összevetéseink, 

valamint az adott megyei választással foglalkozó levéltárosokkal és kutatókkal folytatott konzultációink szerint 

ezen iratanyagok feldolgozása nem módosítaná a témánk kapcsán született eredményeket. 
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A javaslatokat és a tervezeteket a reformkor politikai vitáinak tágabb kontextusában 

próbáltuk vizsgálni, s a különböző tervezeteket felvilágosult, liberális, konzervatív vagy 

éppen demokratikus tendenciájuk alapján csoportosítottuk és értékeltük. Dolgozatunk egyik 

fő szempontja a késő feudális és a formálódó modern intézmények esetleges és alkalmi 

egymáshoz csiszolódásának, illetve egymás mellett élésének a vizsgálata, mivel ezek mutatják 

a modern parlamentarizmus irányába vezető út sajátosságait: mindez a két rendszer közötti 

hasonlóságok és különbségek vizsgálatát egyaránt magában foglalja, csakúgy, mint eredőjük 

meghatározó hatását a kollektív tudatra és a reformkor politikai kultúrájára. 

A tervezetek helyi kontextusának és fejlődésének gyakorlatilag mind az 52 

vármegyében történő bemutatását, egyúttal a kormányzati törekvések nyomon követését 

nagyrészt a MOL levéltári anyaga (Regnikoláris levéltár, József nádor titkos levéltára, 

Takács-hagyaték, Kancelláriai és Helytartótanácsi levéltár, Családi levéltárak stb., illetve 

HHStA Kabinettsarchiv) alapján végeztük el a megyegyűlési jegyzőkönyvek, a vonatkozó 

uralkodói rendeletekre és az 1828/30-i rendszeres bizottsági munkálatokra válaszul született 

különböző megyei bizottsági tervezetek, az 1830-i, 1832-i, 1839-i és 1843-i országgyűlési 

követ- és pótutasítások stb. segítségével. A disszertációban a nyomtatott és kéziratos 

országgyűlési iratanyag elemzésével külön kitérünk az 1832/36-os diétának a táblabírák 

választásáról szóló vitájára, az 1843/44-i országgyűlésnek a választási visszaélések tárgyában 

született törvénytervezetére és ennek kéthónapos, végül eredménytelen országgyűlési vitájára, 

valamint az 1830-i és 1839/40-i diéták kisebb, tárgyunkba vágó vitáinak az elemzésére is. 

Mind az országgyűlési, mind a helyi, megyei vitákkal sokat foglalkozott a korabeli 

sajtó is. Az országgyűlési irományok hasznosítása mellett ezért összegyűjtöttük és elemeztük 

három nagyobb (a liberális Pesti Hirlap, az újkonzervatív Világ és a klerikális-konzervatív 

Nemzeti Ujság) és néhány további lap (pl. Athenaeum, Tudományos Gyűjtemény, Századunk 

stb.) vonatkozó vezércikkeit és írásait, csakúgy, mint a korabeli politikai röpirat-irodalom 

bőséges „termését” mind az 1830-as (Nyitra-Zerdahely Lőrinc), mind az 1840-es évekből 

(Dessewffy Emil, Honjavító, Kemény Zsigmond).
8
 

 

A disszertáció elkészültében nyújtott segítségéért, szakmai tanácsaiért és 

észrevételeiért, nem egyszer kritikájáért, s az együtt gondolkodásért hálás köszönettel 

tartozom mindenekelőtt témavezetőmnek, Dobszay Tamásnak, valamint Pajkossy Gábornak, 

John C. Swanson-nak (Utica College, New York) és Vermes Gábornak (Rutgers University, 

                                                 
8
 A források részletesebb, probléma-specifikus bemutatását lásd a megfelelő fejezetek elején. 



7 

 

New Jersey). A dolgozat egyes fejezetei kapcsán felmerült kérdéseimre, problémáimra adott 

szakmai tanácsokért és észrevételekért, személyes konzultációkért köszönettel tartozom 

továbbá Bognár Katalinnak, Cieger Andrásnak, Csapó Csabának, Czoch Gábornak, Gergely 

Andrásnak, Jutai Péternek, Majoros Istvánnak, Manhercz Orsolyának, Poór Jánosnak, Sándor 

Tamásnak, Sohajda Ferencnek, Szilágyi Adriennek és Völgyesi Orsolyának. 

A levéltári és könyvtári kutatás zökkenőmentességében nyújtott segítségéért 

mindenekelőtt a Magyar Országos Levéltár és az ELTE Történeti Intézet Szekfű Gyula 

Könyvtára munkatársainak, különösen Dékány Szilveszternek és Dubniczky Zsoltnak 

tartozom köszönettel. A nemzetközi módszertani és történeti kitekintés szakirodalmi gerincét 

az edmonton-i University of Alberta bölcsész- és társadalomtudományi könyvtárának 

(Rutherford Library) az anyaga képezi, amelynek tanulmányozását a Prof. Dr. Franz A.J. 

Szabo által vezetett, szintén az egyetem bölcsészkarán székelő Wirth Institute for Austrian 

and Central European Studies posztgraduális kutatói ösztöndíja tette lehetővé.  

A folyamatos emberi és szakmai támogatásért külön köszönettel tartozom Simon 

Péternek, Papp Csillának és Zámodits Attilának.      

 

I.2) Historiográfia 

   

A nyugati kortársak közül Gerando Ágostnak a reformkort tárgyaló 

művelődéstörténeti és francia szempontú kétkötetes összefoglalója több helyen is értékelő 

mozzanatokkal tér ki a korabeli nemesség politikai kultúrájára és a választások, közgyűlések 

bemutatására. Szempontunkból különösen értékes a francia szerző munkájának harmadik 

fejezete, a magyar országgyűlések történetéről.
9
 Gerando nézőpontját a francia liberalizmus 

eszmei látóköre határozta meg, ezért a magyar szabadelvűek irányába pozitív elfogultságot 

mutatott. Ebbe a tendenciába illeszkedve közvetítette például a liberális középbirtokos 

nemesség áldozatkészségének, és a haladás előmozdításában játszott szerepének a mítoszát, 

amikor a „hazaszerető kiváltságosok” politikai tevékenységét ismertette. A francia szerző 

szerint a magyarországi megyei igazgatás ugyan nem a legtökéletesebb, de a kor adott 

szintjén az ország legerősebb védfala volt Ausztria ellen.
10

 Kritikával illette a német sajtót, 

amely szerinte szelektál és torzít, és amely a magyar politikai szokásokat támadó minden 

gúnyiratot leközöl, miközben a magyar nemzet szerinte „biztos léptekkel” halad a művelődés 

                                                 
9
 Gerando Ágost, Politikai közszellem Magyarhonban, a’ franczia forradalom óta. Első rész. A’ 

szabadságeszmék története 1790-től 1847-ig. I–II. kötet. Emich Gusztáv, Pest, 1848. I. 46–192., II. 193–217. (A 

továbbiakban: Gerando 1848.) 
10

 Gerando 1848. I. 101., 125. 
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útján: „Rágalmazzák a magyar alkotmányt, mely ha elévült is, a szabadság drága elemeit 

foglalja magában, és kinevetik az őszinte férfiakat, kik azt fejleszteni és a korszak 

szükségeihez alkalmazni igyekeznek.”
11

 A haladás egyik fokmérőjének Gerando a francia 

liberalizmus egyes elemeinek pozitív magyarországi visszhangját, és a magyar polgári 

átalakulásnak a francia történeti sorsfordulókhoz való igazodását tekintette.
12

 

A vármegyei tisztújítások, követválasztások, és általában a közgyűlések képét 

Gerando romantikus idealizmussal mutatta be. A magyar választási rendszer szerinte például 

tökéletesen képviselte a „népelemet”, mivel a választógyűléseken résztvevő nemesek 

többsége a keze munkájából él. A magyar választásokat ezért egyenesen „népválasztásnak” 

nevezte.
13

 A nemesség és a választások jellemzése ebből kifolyólag szintén pozitív 

elfogultsággal történt: „A gyűlés tagjai a választók, földmívelői öltözetökben jelennek meg. 

Szavaik rövidek és lármásak, és a kardnak csillámlása sokszor elegyedik a mennydörgő 

hangok közé. A szónokok korlátlan szabadsággal élnek, és szavaik kimondhatatlan hatással 

vannak oly egyszerű és őszinte emberekre, kik tudatlanságuk mellett, is mélyen érzik a nemzeti 

becsületet. Kivált a tisztválasztásokkor kell látni ezen fegyveres nemes csapatokat, kik 

csoportonként érkeznek meg lovaikon, vagy eredeti formájú könnyű szekereken, valamint 

hajdan az Álmos költöző vitézei.”
14

  

A francia szerző nem hallgatta el ugyanakkor, hogy a szabadság gyakorlása mellett 

folyamatos visszaélések is történnek úgy a helyi pártok, mint a kormány részéről, mert olyan 

eszközöket használnak a tömeg mozgósítására, amelyeket „a kormány és a hazafiság 

méltóságának meg kellene tiltania”. Mindezek ellenére, „kételkedés nélkül” jelentette ki 

Gerando, hogy ezek a pre-modern választások is törvényszerűek. A választásokat erkölcsi 

szempontból a spanyol bikaviadalokkal vonta párhuzamba: „Ezen felhevült kedélyek, ezen 

véres vitákon át látjuk mint lángol egy nemzet a haza és szabadságért.”
15

 Az 1847-es 

országgyűlési követválasztás kapcsán Pest megye választógyűléseit egyszerre nemzeti és 

európai jellegük miatt méltatta, mint ahol mindig példás renddel megy végbe a választás. Az 

európai jelleget hibásan az egyébként nem választó pesti polgárság tömeges jelenlétéből, 

illetve a honoráciorok magasabb arányából vonta le. Gerando konklúziója szerint: „Látszik, 

                                                 
11

 Gerando 1848. I. VII–VIII., 109. 
12

 Gerando 1848. I. 53.  
13

 Gerando 1848. I. 109. 
14

 Gerando 1848. I. 102. 
15

 Gerando 1848. I. 109. 
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miszerint a 19-dik század művelődése módosítja itt, a foglalás által ezer évvel ezelőtt behozott 

intézvényeket.”
16

  

Egy V. A. monogrammal publikáló szerző 1896. októberében A Hét lapjain ugyancsak 

általános, de jóval borúsabb képet rajzolt a reformkori választások visszásságairól, öt megye 

(Heves, Borsod, Szabolcs, Szatmár, Máramaros) rövid példáján.
17

 A szerző az 1833-as hevesi 

választásnak
18

 Egerben gyerekként – házuk ablakából – maga is közvetlen szemtanúja volt. 

Leírta az ellenzéki Keglevich Miklós által lóháton vezetett „fehér tollas atyafiak” nótákkal 

(„Pyrker László hadd morogjon!”) kísért bevonulását, s a „papi párt”, azaz a „fekete tollasok” 

számbeli hátrányát. V. A. ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy szokatlanul sokan csődültek 

össze a tárgyalt követválasztásra, amit egyéb tekintetben is összevetett a korábbi, például 

1830-as választásokkal. A vármegyeház tőszomszédságában álló Gólya vendégfogadó tágas 

udvarával és nagy istállójával a restaurációk és követválasztások kedvelt kortestanyájaként 

funkcionált, ahol mindkét alkalommal Keglevichék tanyáztak: 1830-ban a vendégfogadó 

udvarának hátulján létrát állítottak a vármegyeházát elválasztó magas kőfalhoz, majd egy 

másik létrát leeresztve egyenként átmásztak a vármegyeház belső udvarára, s reggelre belülről 

elfoglalták a teljes épületet, a folyosókat és a vármegyeház termét is. A fekete tollasokat nem 

engedték be, s miután Pyrker László érsek-főispánnak a gyűlés félbeszakítását és eloszlatását 

sürgető üzenetét is figyelmen kívül hagyták, közfelkiáltással megválasztották saját jelöltjeiket. 

V. A. szerint a fekete tollasok ebből az esetből „tanultak” 1833-ra, ami a vármegyeház 

környékén bekövetkezett véres, több halálos áldozatot követelő összecsapásokhoz vezetett.
19

  

A szerző kommentárja szerint „A verekedés különben ép oly rendes alkotmányos 

gyakorlat volt abban a régi jó időben, mint maga a szavazás”, sőt az urak maguk is 

összevesztek néha. Az ellenjelölt házának felgyújtását (hogy annak pártja odasiessen az 

oltásban segédkezni, s közben a másik oldal leszavazhasson) is csak egy bevett 

„kortesfogásként” könyvelte el, az etetéshez-itatáshoz és a vesztegetéshez hasonlóan. V. A. 

helyesen állapította meg, hogy a szavazatok ára a megyei nemesség létszámától függött: ahol 

sok nemes élt, mint Borsodban, alacsonyabb fejpénzzel lehetett számolni.
20

 A politika adott 

esetben a rokoni kapcsolatokat is felülírhatta. Vay Ábrahám
21

 főispán kormánypárti korteseit 

Máramarosban például V. A. egyik barátja, Vay Ábrahám fia, Vay Dániel játszotta ki: a hidak 

                                                 
16

 Gerando 1848. I. 106.  
17

 V. A., Kortesvilág. Régi választások. In: A Hét. Politikai és irodalmi szemle (szerk. Kiss József). 1896. 

október 25. (VII. évf. 43. sz.) 735−737. (A továbbiakban: V. A., Kortesvilág. In: A Hét, 1896. október 25.) 
18

 Részletes elemzését lásd lejjebb. 
19

 V. A., Kortesvilág. In: A Hét, 1896. október 25. 735−736. 
20

 V. A., Kortesvilág. In: A Hét, 1896. október 25. 737. 
21

 Vay Ábrahám személyéről részletesebben lásd még alább a tolnai esettanulmány kapcsán. 
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lebontásával akadályozták meg, hogy egyes járások bocskoros nemesei a választás 

helyszínére érkezhessenek.  

A szerző sarkosan fogalmazva, de kiemelte a korabeli választásokat követő 

nyomozások jellegzetességét, a „koncepciót” is, amikor összegzett: „Természetesen csak a 

liberálisokat ítélték el.” Véleménye szerint a dualizmus korához képest a régi választások 

„ütközetek” voltak, az újak pedig csak „verekedések”. V. A. változást vélt regisztrálni a 

politikai mentalitásban is: csak az 1861-i nógrádi képviselőválasztást (sziráki választókerület) 

tartotta brutalitásában a reformkori választásokkal összemérhetőnek, de az ily módon 

megválasztott Fráter Páltól a képviselőházban akkor már mindenki elfordult: „Új idő jött, 

amikor már nem volt dicsőség a véres mandátum.”
22

 Az 1830-as és 40-es évek választásainak 

a piski csatához mérhető „ütközet”-jellegét emelte ki egyébként Jókai Mór is a Budapesti 

Hirlap hasábjain 1890-ben, ahol egyúttal publikálta Fáy András 1818-ban született, 27 

strófából álló A Restauratio című versét. Fáy költeménye Jókai szerint „egyike a legremekebb 

életképeknek” a régi tisztújításokról.
23

   

A hagyományos liberális történetírás képletét (amelyben a Gerando-féle toposzok 

többsége is visszaköszön) Horváth Mihály rajzolta fel nagyhatású háromkötetes, a 

reformkorral foglalkozó összefoglalójában. A 19. század harmadik harmadában és a 20. 

század elején még domináns liberális történetírás a visszaélések elterjedésében egyoldalúan a 

konzervatívok felelősségét és a liberálisok áldozatszerepét emelte ki. Horváth koncepciózus 

megfogalmazásában: „A reformpárt fegyverei általában véve nemesebbek, tisztábbak voltak 

az ellenféléinél. […] A korteskedés, itatás, napidíjak kifizetése azonban, fájdalom, oly 

elmaradhatatlan adalékáúl tekintetett már néhány év óta a választásoknak, hogy ezen, 

tulajdonképpeni conservativpárti eszközöket, a reformerek is több helytt kénytelenek voltak 

mozgásba tenni, nehogy a diadal kockáztassék. […] A conservativ párt […] hatalmas 

eszközöket birt a köznemesség tudatlan, önző tömegében; s e végre nem is mulasztá el a rosz 

szenvedélyeket felébreszteni s a maga czéljaira kizsákmányolni. E mellett a lélekvásárlás, 

                                                 
22

 V. A., Kortesvilág. In: A Hét, 1896. október 25. 737.; Vö. Ruszoly József, Országgyűlési képviselő-

választások Magyarországon, 1861−1868. Az 1848. évi pozsonyi V. és kolozsvári II. törvénycikkek gyakorlata 

kormányhatósági és hazai helyhatósági levéltári források alapján. Püski, Bp., 1999. (Nógrád); Gerő András, Az 

elsöprő kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán. Gondolta, Bp., 1988.   
23

 Jókai Mór, A régi szép restaurációk. In: Budapesti Hirlap, 1890:353. sz.  

A verset Fáy András összes műveinek korabeli kiadása valóban nem tartalmazta. Vö. Fáy András szépirodalmi 

összes munkái. Nyolc kötetben. Geibel, Pest, 1843−44. 

Jellemző részletek a versből: „Hatalmas Restaurátzió/Te egy egész Vármegye/Rúgó tolla, sarkantyúja/Hagymáz 

fórróhidege/Ki minden ínba és érbe/Tüzet öntesz és a vérbe/Uj Circulatiot kezdesz […] Félre tesz a 

Candidátus/Minden idegenséget/Baráttyának fogad mindent:/Barátot, ellenséget/A barát, hogy jól kiáltson,/Az 

ellenség, hogy ne irtson/Farkat tsóvál kétfelé…” 
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megvesztegetés is nagy mértékben űzetett általa.”
24

 Másutt: „…a vak szenvedélyek 

felizgatását kivétel nélkül mindenütt a conservativ párt kezdette az elavúlt privilégium [értsd: 

nemesi adómentesség – D.Á.] fentartása végett. A conservativ pártot […] méltán szigorúbban 

róhatja meg a történelem.”
25

  

A Horváth által megalapozott liberális kánonba illeszkedett Ballagi Géza 1897-es 

milleniumi magyar történeti összefoglalója is. Ballagi a reformkori választásokról és 

különösen a kisnemességnek az ország morális züllésében játszott szerepéről ugyancsak 

lesújtó képet festett: „A gubás nemesség becsődül a megye székhelyére s a választások előtti 

napokon és éjszakákon kidorbézolván magát, részeg vagy mámoros fővel szavaz a kortesek 

utasításai szerint a főispán jelöltjére. Az intelligentia pedig vagy félrevonul s lemondással tűri 

a főispán által megvesztegetett tömeg garázdálkodását vagy maga is felhasználja 

kortesczélokra a tömeget. […] Az intelligentia és az értelmetlen tömeg közt a kűzdelem 

egyenlőtlen fegyverekkel foly nemcsak azért, mert az utóbbira döntő befolyást gyakorló 

főispán hatalma a tisztviselők kijelölésénél korlátlan, hanem azért is, mert a kormány által 

életbe léptetett új szavazási rendszer [értsd: az 1819-es, fejenkénti szavazást elrendelő 

uralkodói rendelet – D.Á.] határozottan a tömegnek biztosítja a túlsúlyt.”
26

 A Horváthnál és 

Ballaginál látott sztereotípiák problematikája felveti azt a kérdést is, hogy vajon mennyiben 

fedi a valóságot a „harcos, korteskedő” konzervatív és a „morálisan feddhetetlen” liberális 

nemes történeti köztudatban kialakult képe. Valóban lényegesen eltért-e a két tábor politikai 

magatartása, vagy hasonló viselkedéstípusok és politikai stratégiák mentén szerveződtek? 

Mályusz Elemér 1923-as programadó tanulmányában már a kisnemesség 

áldozatszerepét hangsúlyozta, s az egyre szélesedő körű politikai-erkölcsi züllést is ebben a 

kontextusban értelmezte. Mályusz is kiemelte, hogy a reformkorra a kisnemesség számára 

egyedül a szavazata maradt meg ténylegesen kézzelfogható értékként, s a jobbágytelken ülő 

nemesek 1836-i adó alá vetése után érdekei tulajdonképpen az adózó népével egyeztek meg. 

A nem adózó nemesekkel szembeni irigysége, s törekvése adó alá vetésükre vezette szerinte 

ezt a réteget az aktívabb közgyűlési szerepvállaláshoz. A tanulmány a politikai kultúrában 

jelentkező devianciák elterjedéséért lényegében tehát az adóalap védelme érdekében kifejtett 

                                                 
24

 Horváth Mihály, Huszonöt év Magyarország történelméből. 1823−1848. I–III. kötet. Bp., 1886
3
. (A 

továbbiakban: Horváth 1886.) II. 379. Az idézet – és az ítélet – az 1843-1844-es pártharcok értékelésénél 

olvasható. 
25

 Horváth 1886. II. 383. 
26

 Ballagi Géza, A nemzeti államalkotás kora, 1815–1847. A magyar nemzet története. IX. kötet. Athenaeum, 

Bp., 1897. 78., 80.  
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főrendi törekvéseket, azaz a hagyományos főrendi-köznemesi ellentét aktuális 

színterét/felvonását tette felelőssé.
27

  

   A reformkori politikatörténettel, vármegyei követválasztásokkal, tisztújításokkal, 

politikai kultúrával – mind a hagyományos, mind az újabb szempontokat is vizsgálódásaikba 

vonó politikatörténet keretein belül – újabban is viszonylag sokan foglalkoztak és 

foglalkoznak. Az egyes irányzatok közül mindenekelőtt a helyi, megyei kutatásokat és ezek 

eredményeit kell kiemelni. Több helyütt történt kísérlet az adott megye reformkori 

választásainak politika-, intézmény-, illetve – Zala és Pest esetében – társadalomtörténeti 

szempontokat is szintetizáló feldolgozására. A választások helyi társadalomtörténeti és 

szimbolikus elemzéséhez különösen Molnár Andrásnak a zalai választásokkal foglalkozó 

tanulmányai, illetve Sohajda Ferenc – szintén zalai − kutatásai szolgálhatnak kiindulópontul.
28

 

Molnár András inkább a politikai elit, Sohajda Ferenc pedig a kisnemesség társadalmi 

                                                 
27

 Mályusz Elemér, A reformkor nemzedéke. In: Századok 1923. 16−75. Különösen: 42–(51–)61. 
28

 Molnár András, Zala megye reformkori tisztújításai 1819–1847. In: Levéltári Szemle 1989:3. 18–30.; Molnár 

András, Csány László a zalai reformellenzék élén. In: Molnár András (szerk.), Kossuth kormánybiztosa Csány 

László 1790–1849. (Zalai Gyűjtemény 30.). Zalaegerszeg, 1990. 5–62.; Molnár András, „Deák Ferenc nékünk 

nem királyunk!” Az 1843-as zalai követválasztás anatómiája. In: Gerő András (szerk.), Skandalum. Magyar 

közéleti botrányok 1843–1991. Bp. 1993. 9–26.; Molnár András, Pártküzdelmek költészete. Paszkvillusok, 

kortesversek a reformkori Zalából. In: Turbuly Éva (szerk.), Művelődéstörténeti tanulmányok. (Zalai 

Gyűjtemény 31.) Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1992. 193–228.; Molnár András, „Vágtatók” és „fontolva 

haladók”. Politikai érdekcsoportok hatalmi konfliktusai a reformkori Zalában. In: Á. Varga László (szerk.), 

Társadalmi konfliktusok. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján. 1991. (Rendi társadalom – polgári társadalom 

3.) 185–195.; Molnár András, Deák Ferenc és a zalai liberális ellenzék megbuktatása az 1843-as 

követválasztáson. In: Levéltári Szemle 1987:2. 47–59.; Sohajda Ferenc, A kisnemesség a kortársak szemével. 

Egy társadalmi kategória konstrukciója. In: K. Horváth Zsolt, Lugosi András, Sohajda Ferenc (szerk.), 

Léptékváltó történelem. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Osiris, Bp., 2003.; Sohajda Ferenc 

Mennyibe került a kampány? Adalékok az 1843-as Zala-megyei Deák-párti korteskedéshez. (Előadás a Hajnal 

István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2006. június 30–július 1-i, Kulturális fordulat a történetírásban 

címmel Balatonfüreden megrendezésre került konferenciáján); Berényiné Kovács Gyöngyi, Pest megyei 

köznemesi hivatali karrier a reformkorban. Szentkirályi László és Szentkirályi Móric tisztségei Pest-Pilis-Solt 

vármegye tisztikarában. A Pest Megyei Levéltár 2009. november 26-ai tudományos ülésén elhangzott előadás 

szerkesztett és adattárral kiegészített változata. In: http://www.pestmlev.hu/data/files/166339058.pdf 

(2009.04.15.); Dominkovits Péter, Győr vármegye tisztújításai, 1816–1845. In: Comitatus 2000:9. 63–72.; Hudi 

József, Tisztújítási rendtartás Veszprém vármegyében 1819-ben. In: Comitatus 2000:6. 48–55.; Héjja Julianna 

Erika, Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája (1715−1848). Doktori disszertáció. Kézirat. ELTE 

Történeti Intézet, 2009.; Polgár Tamás, Tisztújítási statutumok és az 1824. évi tisztújítás Somogy vármegyében. 

In: Bősze Sándor (szerk.), Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv, 34–35. Kaposvár, 2004. 39–61.; Tilcsik 

György, Tisztújítások és országgyűlési követválasztások Vas megyében a reformkorban. In: Tilcsik György 

(szerk.), Előadások Vas megye történetéről 3. Vas megyei levéltári füzetek 9. Szombathely, 2000. 19–38.; 

Tilcsik György, A liberális és konzervatív erők küzdelme Vas megyében az 1843/44. évi országgyűlésre szóló 

követutasítás kidolgozása kapcsán. In: Uő. (szerk.), Előadások Vas megye történetéről. Vas megyei levéltári 

füzetek 3. Szombathely, 1990.; Tilcsik György, Egy közgyűlési botrány a reformkori Vas megyében. In Á. 

Varga László (szerk.), Társadalmi konfliktusok. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján. 1991.; Tilcsik György, 

Politikai tendenciák Vas megyében a feudalizmus bomlásának végső szakaszában. In: Vasi Szemle 1984:1. 84–

90.; Degré Alajos, Pálóczi Horváth Ádám és az 1819. évi zalai tisztújítás. Zalai Gyűjtemény 1974:2.; Degré 

Alajos, Zala megye vezetőségének kiválasztása a feudalizmus végén. Jogtörténeti tanulmányok. 5. 1983.; Bene 

János, Tisztújítás Szabolcs vármegyében 1836-ban. In: Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis 8/A. 

Nyíregyháza, 1980.; Braun Sándorné, Tolna vármegye és a rendi országgyűlések (1807−1847). In: Tanulmányok 

Tolna megye történetéből VIII. kötet. szerk.: K Balogh János, Szekszárd, 1978. 
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jellegzetességeire és szerepére fókuszált.
29

 A történeti irodalomban Horváthék révén 

meggyökeresedett másik sztereotípiát, a kisnemesség politikai-választói magatartásának 

retrográd jellegét társadalomtörténeti eszközökkel – néhány pest megyei község 

kisnemességének példáján keresztül − elsőként Szabad György cáfolta meg.
30

 

A választói magatartást is nagyban meghatározó mentalitástörténeti jellemzők 

összegzését, és a további művelődéstörténeti kutatási irányok kijelölését a kisnemesség 

vonatkozásában Kósa László végezte el.
31

 A Kósa által kijelölt irányvonalon a reformkori 

választások részletes, kisnemesi szempontú mentalitástörténeti vizsgálatát adta 

bölcsészdoktori disszertációjában újabban Bognár Katalin. Bognár a korszak kb. egytucatnyi 

követ- és tisztválasztását komparatív jelleggel, a megyei levéltárak peres anyagának 

segítségével elemezte: vizsgálta a kisnemesek egymás közötti kapcsolati hálóját a közösségen 

belül, nyelvhasználatukat, továbbá viszonyukat a hatalomhoz és az egyházhoz.
32

 Kérdésesnek 

véljük azonban, hogy a forrásadottságok mentén, véletlenszerűen kiválasztott választások 

alapján, a helyi politika-, jog- és társadalomtörténeti kontextustól elvonatkoztatva is 

összevethető-e egy-egy megye kisnemessége, levonhatóak-e általános következtetések. 

A jog- és intézménytörténeti szakirodalomból a megyei választások általános jogi 

keretei már nagyrészt ismertek. Révész László a késő feudális parlamenti joggal foglalkozó, 

túlnyomó részt a Magyar Országos Levéltár iratanyagából merítő német nyelvű szintézisében 

                                                 
29

 A választások társadalomtörténeti hátteréhez vö.: Pálmány Béla, A magyar nemesség átrétegződése a kései 

feudalizmus századaiban. In: Dénes Iván Zoltán, Gergely András, Pajkossy Gábor (szerk.), A magyar polgári 

átalakulás kérdései. Tanulmányok Szabad György 60. születésnapjára. Bp., 1984. 37–60.; Paládi-Kovács Attila, 

Kisnemesi társadalom és kultúra. In: Magyarország társadalomtörténete a 18–19. században 1. Szerk.: Faragó 

Tamás. Új Mandátum, Bp., 2004. 166–190. = Paládi-Kovács Attila (szerk.), Társadalom. Magyar Néprajz 8. Bp., 

Akadémiai, 2000. 138–172.; Erdmann Gyula, Zemplén megye társadalma a feudalizmusból a kapitalizmusba 

való átmenet időszakában. In: Szabad György (szerk.), A polgárosodás útján. Tanulmányok Magyarország 

társadalmának átrétegződéséhez a polgári átalakulás korában. Bp., 1990.; Fónagy Zoltán, Nemesi 

birtokviszonyok az úrbérrendezés korában. A nemesség a magyar társadalomtörténet-írásban. In: Századok 

1999:6. 1141–1191.; Glósz József, Tolna megye középbirtokos nemességének anyagi viszonyai a 19. század első 

felében. Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 1991. (A Wosinszky Mór Múzeum évkönyve XVI.); 

Kávássy Sándor, A szatmári nemesség tulajdonviszonyai és rétegződése a napóleoni háborúk korában. In: 

Agrárnépesség, agrártársadalom Magyarországon a Mária Terézia-kori úrbérrendezés és 1945 között. Szerk.: 

Kávássy Sándor. Nyíregyháza, 1987.; Láczay Magolna, A szabolcsi nemesség rétegződése a 18. század végén. 

In: Mágnások, birtokosok, címerlevelesek. Rendi társadalom – polgári társadalom 9. Szerk: Ódor Imre, Pálmány 

Béla, Takács Péter. Debrecen, 1997.; Ifj. Barta János, Nemesi birtokok és jövedelmek Zemplén megyében a 

XVIII. század végén. In: Mágnások, birtokosok, címerlevelesek. Rendi társadalom – polgári társadalom 9. Szerk: 

Ódor Imre, Pálmány Béla, Takács Péter. Debrecen, 1997.  
30

 Szabad György, A kisnemesség társadalmi és politikai állása a reformkorban. In: A Nógrád megyei 

múzeumok évkönyve. VII. Salgótarján, 1981. 
31

 Kósa László: „Hét szilvafa árnyékában”. A nemesség alsó rétegeinek élete és mentalitása a rendi társadalom 

utolsó évtizedeiben Magyarországon. Osiris, Bp., 2001. Lásd különösen „A politikai kultúra” című fejezetet: 

173−195. 
32

 Bognár Katalin, Kisnemesi mentalitás a reformkori választások és tisztújítások tükrében. Doktori disszertáció. 

Kézirat. ELTE Történeti Intézet, Budapest, 2010. (A továbbiakban: Bognár 2010.) 
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a megyei választások lefolyásáról és jogi kontextusáról is összefoglaló képet adott.
33

 A 

választások működését Révész elsősorban a központ és a kormányzat szemszögéből mutatta 

be, a reformtörekvések részletesebb, helyi dinamikáját így ezen monográfia keretein belül 

értelemszerűen nem volt módja vizsgálni. A megyei szavazási eljárások változását az 

uralkodói rendeletek relációjában, a dél- és délnyugat-dunántúli megyék példáján keresztül 

elemezte statisztikai alapossággal Degré Alajos.
34

 A fejenkénti szavazást elrendelő 1819. 

február 16-i uralkodói rendeletet és annak vármegyei visszhangját újabban Soós István is 

vizsgálta kimerítő részletességgel.
35

 Soós cáfolta meg azt a történeti irodalomban kialakult 

toposzt is, hogy az uralkodó és Bécs szándéka a rendelet kiadásával az ellenzék tudatos 

megtörése volt azáltal, hogy a könnyen korrumpálhatónak tartott kisnemességet eldöntő 

politikai erővé emelte. A tanulmány módszertanilag is követendő példát állít. Soós ugyanis 

nem csak a rendelet kormányzati keletkezéstörténetét és a vármegyei közgyűlések e tárgyban 

született reflexióit elemezte, hanem a rendelet gyakorlati alkalmazását is vizsgálta: a 

vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek és a főispáni jelentések segítségével megpróbálta az 

összes, ekkor restauráló megye tisztválasztását rekonstruálni a szavazási eljárás és a 

visszaélések előfordulásának szempontjából. 

A jogtörténeti kutatások másik főbb irányvonalát Ruszoly József tanulmányai képezik. 

A szegedi jogtörténész a választási kihágások problémájához kapcsolódóan a hazai választási 

bíráskodás történetét dolgozta fel,
36

 amelynek előtanulmányai során a reformkori 

előzményeket, így az 1843/44-i országgyűlés megyei kihágásokkal foglalkozó tervezetének 

néhány paragrafusát, s a politikai sajtóvita főbb csomópontjait is áttekintette.
37

         

 

I.3) Módszertan 

 

A reformkori választások többszempontú, részletezőbb bemutatásához és elemzéséhez 

elengedhetetlen a társtudományok (elsősorban a szociológia, a politikatudomány, illetve a 

                                                 
33

 Révész László, Die Anfänge des ungarischen Parlamentarismus. Oldenbourg, München, 1968. 
34

 Degré Alajos, Szavazási rend a megyegyűléseken 1848 előtt. In: Fejér megyei történeti évkönyv 7. 

Székesfehérvár, 1973. 
35

 Soós István, Választások Magyarországon. Kísérletek a vármegyei tisztújítások „megreformálására” 

(1810−1821). In: Levéltári Közlemények 2009. 65−156. 
36

 Ruszoly József, A választási bíráskodás Magyarországon 1848−1948. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kvk. 

1980. 
37

 Ruszoly József, A választási bíráskodás szabályozásának története hazánkban a reformkortól az 1945. évi 

VIII. tc. megalkotásáig. JATE, Szeged, 1979. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta 

Juridica et Politica.); Ruszoly József, A választási bűncselekmények kodifikálása Magyarországon a XIX. 

században. In: Csizmadia Andor (szerk.), Jogtörténeti tanulmányok IV. Közgazdasági, Bp., 1980.  
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pszichológia és a kulturális antropológia) elméleti és gyakorlati eszköztárának a bevonása, 

azok politikatörténetbe történő szintetizálása.    

A történelem és a szociológia metodológiai összeházasításában Charles Tilly úttörő 

szerepe emelhető ki. Bár az amerikai szociológus elsősorban a polgári kor jelenségeiből indult 

ki, véleményünk szerint fogalomkészlete és következtetéseinek nagy része a pre-modern 

társadalom és állam közötti interakciókra is jól adaptálható. Tilly a történeti események 

szociológiai interpretációjánál az empirikusan megfigyelhető, már kialakult társadalmi 

struktúrák hasonlóságára és összevetésére, ismétlődésére alapozott általánosítás helyett a 

társadalmi struktúrákat, jelenségeket és folyamatokat előidéző mechanizmusok feltárására 

helyezi a hangsúlyt, egyfajta kauzatív megközelítést alkalmaz. A kollektív viselkedés és 

erőszak vizsgálatát is ilyen alapokon végezte el, s a migráció és a forradalom témáiban 

folytatott kutatásaihoz hasonlóan a ’kultúra’, a ’közös tudás’ és a ’struktúra’ 

kölcsönhatásainak a szerepére hívta fel a figyelmet. Röviden: a (történeti) társadalmi 

jelenségek szabályosságait nem a struktúrák és a folyamatok látszólagos ismétlődése, hanem 

az ezeket generáló mechanizmusok hasonlóságai jelentik, tehát nem alkothatók általános 

modellek a politikai történések magyarázatára sem.
38

 Mechanizmusok alatt Tilly olyan 

eseményeket, jelenségeket ért, amelyek az egyes csoportok közötti reláció(ka)t változtatják 

meg (vagy alakítják ki), befolyásolva ezzel a csoport(ok) viselkedését.
39

  

A politikai folyamatok történeti analízise Tilly definíciója szerint egy ilyen 

rendszerben olyan társadalmi folyamatok leírását és magyarázatát jelenti, amelyek egyrészt 

valamilyen formában mindig kapcsolódnak a kormányzathoz, másrészt jellegük lényegesen 

függ a tértől és az időtől, azaz az adott történeti kontextustól. A nagyobb, komplex politikai 

folyamatok elemzésének a térhez és az időhöz való szoros kötöttsége szerinte három fő okból 

ered: 1) minden politikai folyamat a maga idejére történetileg és helyileg kialakult 

intézményeket, felhalmozott tudást és gyakorlatot foglal magában; 2) egy korábbi jelenség, 

folyamat párhuzamba emelése az adott történeti időben olyan modellt, mintát teremthet, ami 

az aktorok lehetséges interakcióját és az általuk választott alternatívákat, döntéseket is 

befolyásolni képes; 3) valamint az egymáshoz hasonló, akár azonos megnevezéssel bíró 

folyamatok is gyakran különböző okok eredményei.
40

 

A kollektív erőszak jelenségét a „vitaközpontú, súrlódó politika” részeként definiálja. 

A „vitatkozó politika” jellemzője, hogy a kollektív jellegű, de a fennálló helyzettel 

                                                 
38

 Charles Tilly, Historical social analysis. In: Charles Tilly, Explaining social processes. Paradigm, Boulder, 

2008. (A továbbiakban: Tilly 2008.) 120− 199. 124−130., 156.  
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 Tilly 2008. 139. 
40

 Tilly 2008. 137., 157.; Vö. Charles Tilly, Social movements 1768−2004. Paradigm, Boulder, 2004. 1−15. 
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diszkontinuus követelések megfogalmazódása a kormányzatnak mint szereplőnek a 

folyamatba történő valamilyen szintű bekapcsol(ód)ásával jár. A kormányzat általában a 

követelések címzettje, de lehet maga a kezdeményező fél, vagy akár közvetítőként is felléphet 

két vetélkedő csoport között. A kollektív erőszak Tilly szerint „vitatkozó”, mert olyan 

követelés(eke)t fogalmaz meg, amely(ek) egymás érdekeit sérti(k), és „politikai”, mert a 

résztvevők és a kormányzat közötti viszonyra valamilyen irányba mindig hatással van. A 

közemberek szintjén elszaporodó erőszak az amerikai szociológus szerint a gyenge 

államhatalom tünete, és fordítva, az erőszak visszaszorulása az erőskező hatalom jellemzője. 

Tilly szerint a látszólag állami befolyást/beavatkozást nélkülöző erőszakos – polgári − 

összecsapások túlnyomó többségében is jelen van a kormányzat felbújtóként, egy-egy 

beépített embere, ügynöke révén.
41

  

A kollektív erőszak történeti-szociológiai leírása során a résztvevőket öt kategóriába 

sorolta. Megkülönböztette a kormányzati „ügynököket”, az államigazgatás tagjait (azon 

hivatalos politikai szereplők, akik rutinszerűen hozzárférnek a kormányzati forrásokhoz és az 

ügynökökhöz), a „kihívókat” (azon hivatalos politikai szereplők, akik ezzel a hozzáféréssel 

nem rendelkeznek), az „alanyokat” (azon személyek és/vagy csoportok, akik jelenleg nem 

alkotnak szervezett politikai egységet) és a külső politikai szereplőket (pl. egy idegen 

kormány). A kategóriákon belül további alkategóriákat lehet megkülönböztetni (pl. az 

államigazgatáson belül a különböző helyi önkormányzati és vallási közösségeket, 

szervezeteket), illetve előfordul a kategóriák közötti átfedés is (pl. a szervezéssel és 

megosztással foglalkozó politikai kalandorok esetében). A közpolitika Tilly szerint ebből 

következőleg az ügynökök, az államigazgatás tagjai, a kihívók és a külső politikai szereplők 

közötti, különféle követeléseket megfogalmazó interakciók és tranzakciók összessége.
42

  

A vetélkedő feleket, a résztvevőket négy identitásképző és –meghatározó elem 

választja el egymástól: a mesterségesen meghúzott határ a „mi” és az „ők” halmaza között, a 

közösségben elfogadott és terjesztett történetek, anekdoták ezen határvonalakról, valamint a 

határokon belüli és a határok közötti társadalmi kapcsolatok jellege és az azokban 

megnyilvánuló viselkedéstípusok.
43

 A határvonalak meghúzásában, kialakításában és 

újraírásában kitüntetett szereppel bírnak a „politikai kalandorok”. A politikai kalandorok Tilly 

szerint egyenlőtlenség-generáló opportunisták, akik egyúttal többnyire a célréteg 

kihasználásában is szerepet játszanak. Fő erősségeik az aktivizáló, reprezentációs és 

                                                 
41

 Charles Tilly, The Politics of Collective Violence. Cambridge University Press, New York, 2003. (A 
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koordinációs képesség: egytől egyig kiváló szervezők, akik különböző csoportok és hálózatok 

összekapcsolására vagy épp szétszakítására, majd képviseletére specializálódnak. A politikai 

opportunizmus és a tömeg kihasználása különösen azokban az esetekben látványos, ahol a 

kalandor egy viszonylag nagyobb „koalíció” megszervezését, irányítását és képviseletét látja 

el egy, a koalíción belüli szűkebb csoport céljainak érdekében.
44

   

Az amerikai szociológus egy a politikai jelenségek interdiszciplináris elemzéséhez 

kiindulópontot nyújtó kézikönyv szerkesztésében is részt vett.
45

 A kötetben a filozófia, a 

pszichológia, az eszmék, a kultúra, a történelem, a hely, a népesség és a technika 

szempontjainak beemelésével ad képet többtucat szerző a politikatudományi vizsgálatok 

lehetséges kutatási irányairól. Paul Lichterman és Daniel Cefaï itt közölt definíciója szerint a 

politikai kultúra azon szimbólumkészletek, jelentés- és akcióformák összessége, aggregátuma, 

amely az egyének és/vagy a kollektívák politikai véleménynyilvánítását és 

véleményformálását szervezi és végzi. A kultúra terminusa alatt a szerzőpáros egy olyan 

komplex folyamatot ért, amely során az aktorok határoznak az általuk követendő stratégiáról, 

kialakítják cselekvési mezőiket, illetve definiálják önmagukat, értékkészletüket.
46

 

Ha Tilly kategóriarendszerét az alábbiakban a reformkori megyei politikai életre 

akarnánk alkalmazni, akkor – erősen leegyszerűsítve − a főispánokat, az országos hivatalt 

viselő megyei nemeseket és a katolikus klérust sorolhatnánk az államigazgatás tagjaihoz, míg 

az ellenzéki jómódú középbirtokos nemességet, a tisztikar progresszív és konzervatív-rendi 

részét, valamint a honoráciorokat a kihívókhoz, a kisnemesek tömegét pedig az alanyokhoz. A 

politikai kalandorok szerepkörében értelemszerűen a mindenkori főkortesek jönnének 

számításba, hivataltól, foglalkozástól, méltóságtól és pártállástól függetlenül. A külső politikai 

szereplőkhöz áttételesen és közvetetten a nyugati liberálisokat sorolhatnánk, mint amelyek 

katalizátor szereppel bírnak a hazai ellenzéki mozgalom tömegessé alakításában. 

Érdemes regisztrálni, hogy a választások kimenetelét és lefolyását is nagyban 

meghatározó tömeglélektani folyamatok magyarázatára már a 19-20. század fordulóján is 

több kísérlet született. Ezek részletesebb vizsgálatát indokolja, hogy ezen gondolkodók 

gyakorlatilag a kortárs Európa, tehát a 19. század „tömegét” vették alapul elméleteik 

kidolgozása során. Gustave Le Bon rendszerében az általunk is alanyként kezelt (választói, 
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kisnemesi) tömeg például az ún. ’pszichológiai’ vagy ’organizált’ tömeg kategóriájába esik. A 

francia szociálpszichológus definíciója szerint a lélektani tömeg egy olyan embercsoport, 

amelynek tagjai meghatározott körülmények (egy bizonyos cél vagy eszme) között elveszítik 

önálló személyiségüket, s ezen körülmények hatása alatt olyan kollektív érzelemmel és 

gondolatokkal ruházódnak fel, ami tömegként való viselkedésükben is megnyilvánul.
47

  

A személyiségvesztést három okból eredeztette: az egyénen a tömeg számbeliségéből 

és anonimitásából fakadóan egyfajta legyőzhetetlen hatalom lesz úrrá, amelynek hatására 

felszabadulnak az egyénileg elnyomott ösztönök, s megszűnik a felelősségérzet. A másik két 

ok az ún. lelki infekció és a tömegben felerősödő szuggerálhatóság voltak: a tömegben Le 

Bon szerint minden érzelem és tett fertőző jellegű, ahol a fertőzés irányát a kollektív érdek 

és/vagy a „hipnotizőr” (azaz a vezér) határozza meg. Mivel azonban csak azok a 

tulajdonságok válhatnak kollektívvé, amelyek befogadására műveltségtől függetlenül minden 

ember képes, a tömegek viselkedése szükségszerűen nélkülözi az egyénnél fellelhető értelmet, 

s alacsonyabb intellektuális szinten ragad meg.
48

  

Az önkontroll elvesztését ebből kifolyólag elsősorban a vizuális és verbális 

befolyásolás idézheti elő: „Az egyén azáltal, hogy organizált tömegnek lett részévé, több 

fokkal süllyedt le a civilizáció lépcsőjén. Izolálva talán művelt ember volt, a tömegben barbár, 

vagyis ösztöneinek engedelmeskedő. Megvan benne a primitív lények önkéntelensége, 

vadsága, enthuziazmusa és hősiessége. Annál könnyebben közelíti meg ezt az állapotot, minél 

könnyebben befolyásoltatja magát a képek és szavak által, amelyek a tömeget képező egyes 

egyénekre semmi hatással nincsenek és ragadtatja magát olyan cselekményekre, amelyek 

ellentétben vannak az ő leghatározottabb érdekeivel és legismertebb szokásaival. A tömegben 

levő egyén csak porszem a többi porszemek közt, mit a szél tetszése szerint ragad magával.”
49

 

A tömegek lélektanának további jellemzői közé sorolta Le Bon a tudattalannak való 

engedelmeskedést, az ingerlékenységet és a változékonyságot, amelyek mind a tömeg 

irányítását teszik nehézzé hosszabb távon. Érzelmeik egyoldalúak és szélsőségesek, 

beállítottságuk alapvetően konzervatív. A tömegre mindebből kifolyólag nem észérvekkel, 

hanem képzeletének és érzelmeinek felkeltésével, egyszerű „képzetek” előállítására alkalmas 

szavakkal és formákkal lehet igazán hatást gyakorolni. Minél egyszerűbb, határozottabb egy 

állítás (ami tehát akár a bizonyítást is nélkülözheti!), annál nagyobb tekintéllyel bír.
50
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A választói tömeget Le Bon a „heterogén tömegek” egyik alkategóriájaként határozta 

meg. Jellemzői közé sorolta a gyenge gondolkodóképességet, a bíráló, kritikus ész hiányát, az 

izgékonyságot, a hiszékenységet és az egyoldalúságot. Kiemelte továbbá, hogy a választói 

tömeg állásfoglalásait elsősorban a vezér befolyása határozza meg.
51

 A tömeg megnyerését 

szerinte mindenekelőtt a jelölt – személyes vagy anyagi − presztízse segítheti elő; a tehetség 

és a „lángész” nem vezet sikerre.
52

 További elengedhetetlen eszközként a választóknak való 

hízelgést, a túlzó szóbeli (ezáltal racionálisan számon nem kérhető) ígéreteket és az ellenjelölt 

minden módon történő lejáratását nevezte meg: mindkét esetben az érvelést és a bizonyítást 

nélkülöző tiszta állítások, valamint a jelszóként funkcionáló szavak és formák használatát 

hangsúlyozta. A lesújtó végítélet szerint: „A tömegnek csak rákényszerített véleményei vannak 

és nem meggondolt nézetei.”
53

  

Az általános választójog igényét és létjogosultságát a francia szociológus mégsem 

támadta meg, mert úgy gondolta, hogy egy értelmiségiekből álló választói tömeg – éppen az 

általános tömeglélektani jellemzők miatt – sem tudna társadalmi kérdésekben 

megfontoltabban, befolyás nélkül, függetlenül dönteni.
54

 Érdekesség, de a korra jellemző, 

hogy Le Bon szerint a politikai intézmények a tömeglélektanra nincsenek különösebb 

befolyással, ezért modernizálásuk, megváltoztatásuk sem vezet feltétlenül morális 

fejlődéshez; éppen ellenkezőleg, a tömeg jelleme, „faji jellegzetességei” azok, amelyek az 

intézmények formáját, de még inkább működését meghatározzák.
55

        

A 19. század eleji, késő-feudális választások politikai kultúrájának alapvonásait és 

általános kutatási irányait újabban Frank O’Gorman foglalta össze Anglia példája kapcsán.
56

 

O’Gorman a választások ünnepélyes, rituális jellegében (ez magában foglalta a jelöltek 

formális bevonulását a választás helyszínére, a zenés kísérettel ellátott tömegfelvonulásokat, a 

hivatalra jelölés folyamatát, a vendéglátás, etetés, itatás rítusait stb.) az elitjellegű, 

politikaformáló elemek „formális” politikai kultúrájának, illetve a nép „felforgató, bomlasztó” 

jellegű „informális” kultúrájának a sajátos szintézisét és kölcsönhatását látta, amelynek 

interpretációjához elengedhetetlen a mögöttes, azt létrehozó és befolyásoló kulturális 
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tényezők megértése. A választás maga ugyanis mind a választópolgárok, mind a nem 

választópolgárok számára egyfajta karneváljellegű kizökkenést jelentett a hétköznapi élet 

ritmusából. Maguk a rituálék, a választási tradíciók rendszerint a helyi társadalmi és politikai 

viszonyok eredményeként alakultak ki, mégis, O’Gorman szerint a helyi, sokszínű variációk 

hasonlóságai, közös elemei azok, amelyek elsősorban hangsúlyt érdemelnek és figyelemre 

méltóak.
57

  

A folyamat dinamikáját tekintve ez a „hagyományos” választási kultúra a 18. 

században kezdett kialakulni, s legfejlettebb, „érett” formáját az amerikai függetlenségi 

háború vége, illetve az első Reform Bill közötti időszakban, azaz az 1780-as évek vége és 

1832 között nyerte el. A hagyományos társadalmi rituálék ekkor kezdtek mindinkább politikai 

színezetet nyerni, s maga a választási kultúra, a korteskedés is a személyek, az individuum 

helyett egyre erőteljesebben politikai kérdésekre fókuszált, és politikai argumentációra 

rezonált. A választási kultúra ekkor már a politikai propaganda és a választások 

összeházasításán alapult. O’Gorman szerint ennek kialakulását a ’rituálé’ mint társadalmi 

jelenség rugalmas, képlékeny volta tette lehetővé. A rituálék formális szempontból ugyanis a 

korabeli társadalmi élet lényeges, állandó elemét képezték, a rituális formák tényleges 

tartalommal való megtöltése viszont nagyfokú szabadságot biztosított a mindenkori elit 

számára. O’Gorman szerint a rituális tartalom átpolitizálódása az, ami megkülönbözteti ezt az 

időszakot és politikai kultúrát a korábbitól, ahol a rítus még egyes háborús győzelmek 

ünneplésében, vagy a karizmatikus országos politikusok idealizálásában merült ki. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a rituálék átpolitizálódása kompetetív jelenség volt, hiszen az egyes helyi 

pártok vetélkedésén, és politikai törésvonalak mentén, például a kormányzat támogatásán 

vagy elutasításán alapult. A választási kampány maga egy olyan nyilvános esemény, 

látványosság (tkp. egy színdarab, egy dráma)
58

 volt, amelyben a társadalom szinte minden 

eleme részt vett, „szerepet” vállalt, függetlenül attól, hogy bírt-e választójoggal vagy sem.
59

  

O’Gorman szerint a választásokat tehát a formális választási rendszer (eljárási formák, 

választójog, az adott választás témái, a választás végeredménye) és az azt alátámasztó, kísérő 

kulturális keretek kölcsönhatásában kell vizsgálni. A pre-modern, pre-demokratikus politikai 

rendszerek vizsgálatában különösen hat szempontot emelt ki: elsőként a választások 

társadalmi szerepjáték-jellegének figyelembevételére hívta fel a figyelmet. A jelöltektől a 

választók ugyanis meghatározott tulajdonságokat vártak el, s egy adott, meghatározott 
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szerepnek kellett megfelelniük. A második szempont a választói magatartás és a családi-

rokoni kapcsolatok közötti – akár több generáción átívelő! − összefüggés vizsgálatára hívja 

fel a figyelmet mind a választók, mind a jelöltek és a kortesek viszonylatában. Ugyancsak 

elengedhetetlen az angol történész szerint a választási rituálék tágabb közösségi kontextusba 

történő belehelyezése: mennyiben található átfedés az adott közösség egyéb törésvonalai és a 

választói magatartás között?  

A választás maga O’Gorman szerint funkcióját tekintve – a széleskörű társadalmi 

részvételből kifolyólag − a mindenkori elit és az adott politikai intézmények megerősítésére, 

’legitimációjára’ szolgált, jóllehet lehetőséget teremtett egyúttal azok kritikájára is. A 

választási kultúra vizsgálata ebben az összefüggésben az adott közösség ideológiai és morális 

értékrendjének fokmérőjeként, a társadalmi konszenzus laborjaként is szolgálhat. Végül, az 

angol választások példája felvetette a tömeg szerepének a kérdését is: a választásokon 

megjelenő tömeg ugyanis O’Gorman szerint legalább annyira hatással volt a kampány és a 

választás kimenetelére, mint a választók és a helyi elit!
60

 

 A politikaikultúra-kutatás két alaptanulmánya Magyarországon általánosabb 

vonatkozásban Szabó Dániel, illetve Cieger András nevéhez kötődik.
61

 Szabó általában a 

modern, nyugati képviseleti rendszerek választói magatartása, az elitek és az egyesületek 

vizsgálati szempontjait ismertette, Cieger pedig a dualizmus kori magyarországi politikai 

kultúra fontosabb kutatási irányait és eredményeit foglalta össze. A politikai kultúra fogalmát 

Cieger az alábbiak szerint definiálta: „A politikaikultúra –kutatás annak köszönheti máig 

tartó népszerűségét, hogy igyekszik behatolni a nagy intézményi struktúrák mögé, feltárni a 

különböző társadalmi csoportok és egyének politikailag releváns ismereteit és viselkedését, 

ám megállapításait sosem vonatkoztatja el az adott politikai rendszer jellegétől, 

intézményeitől.”
62

 Tilly-hez hasonlóan Cieger is külön aláhúzta a vizsgálódásokban a 

történetiség szerepét. Cieger idézi Gombár Csaba definícióját, aki az 1980-as évek elején a 

történetiség szempontjából az alábbi meghatározást adta: „A politikai kultúra a 

csoportminőségű politikai beállítottságok, a történetileg kialakult és megalapozott 
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(kondicionált) reakciókészségek foglalata, … mely magába sűríti a politikailag releváns 

értékeket, politikai ismereteket, hiteket és az ezeket kifejező szimbólumokat.”
63

  

A politikai kultúra Cieger által idézett teoretikusai szerint az ilyen jellegű történeti 

kutatásoknak jobban megfelel egy-egy szűkebb földrajzi terület, vagy egy adott társadalmi–

politikai réteg/csoport (pl. egy választókerület szavazói, a városi munkásság, az elit) politikai 

magatartásának a vizsgálata. Az emberek politikai attitűdjeiről, ismereteiről közvetlenül 

leginkább a személyes élményeket rögzítő források tartalmaznak adatokat, de a szimbolikus 

politika világa is legalább ennyire fontos.
64

  

Az O’Gorman-nél látott politikai antropológiai szempontú megközelítés elméleti 

kereteit Magyarországon Á. Gergely András vázolta fel.
65

 A szimbolikus és diszkurzív 

politológiai kutatások közvetítője és meghonosítója Szabó Márton volt.
66

 Diszkurzív 

elemzésekre speciálisan a reformkor vonatkozásában Dobszay Tamás 2008-as, a 

Századvégben megjelent tanulmánya szolgálhat kiindulópontul.
67

  

Mindezen elméleti keretek figyelembevétele mellett a magunk részéről Pritz Pál 

módszertani megfontolásait és álláspontját tekintjük mérvadónak, amely szerint a modern 

politikatörténet-írás ideális esetben szükségszerűen magában szintetizálja az említett 

vizsgálati szempontokat és forrásokat.
68

 A reformkori politikai intézmények és politikai élet 

ilyen szempontú, együttes vizsgálatára a rendi képviselet és – különösen a községi − 
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tanulmányok. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 2005. 38−55.  
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választások több szempontú elemzésével Dobszay Tamás tett kísérletet,
69

 s a megyei 

választások vizsgálata során hasonló metódust próbáltunk követni mi is. 

 Vizsgálódásaink során néhány terminológiai megfontolást is figyelembe kellett 

vennünk. A dolgozatban az egyszerűség kedvéért így a párt megjelölést használjuk, amikor a 

szembenálló politikai csoportosulásokról, irányzatokról beszélünk, de soha nem a szó mai 

használatát értjük alatta, hiszen a reformkorban nem léteztek a mai fogalmainknak megfelelő 

pártok.
70

 A reformkori „pártok” egyidejűleg voltak politikai csoportosulások 

(konzervativizmus, illetve ellenzékiség), és olyan alkalmi szövetségek, amelyeknek 

kialakulásában szerepet kaptak családi, vagyoni és egyéb kapcsolatok vagy lekötelezettségek, 

valamint az is, hogy ki melyik oldalon remélt magának megyei tisztséget szerezni.
71

   

A „kortestechnikák” fogalma alatt visszaéléstípusokat, vagy „választási fogásokat” 

értünk. Azaz a mai szóhasználattal ellentétben, ahol a korteskedés inkább csak az 

előkészületekre, a „pártszervezésre” utal, elemzésünkben a választások során tanúsított 

magatartásformákat is beleértjük a fogalomba.   

 

I.4) Nemzetközi kitekintés: választások, választási visszaélések és politikai kultúra a 

nyugati világban a 19. század első felében 

 

A megyei választások és a választójog reformjával foglalkozó magyarországi viták 

legtöbbször az angol, illetve a német tartományok választási rendszereit és gyakorlatát hozzák 

fel példának, adott esetben mintának. Jellemzően az ellenzéki retorika fordult az angolok, a 

konzervatív érvelés pedig a német tartományok felé. Mindez koránt sem meglepő, ha az angol 

és a német alkotmány- és jogtörténet közös jellegzetességét vesszük kiindulópontnak: a 18. 

században és a 19. század első felében a forradalmi átalakulás helyett mindkét nemzet 

alapvetően és esszenciálisan a reformok, a fokozatos átalakulás útján keresett választ a 

felmerülő problémákra,
72

 akárcsak a magyar reformkor politikusai. A brit és a német 

reformfolyamat különbözőségei (ti. amíg Nagy-Britanniában a relatíve gyenge állam miatt a 

                                                 
69

 Dobszay Tamás, Politikai intézmények és választások a magyar kései rendiség időszakában. In: Gergely Jenő 

(szerk.), Fejezetek az új- és jelenkori magyar történelemből. Tanulmányok. ELTE Történelemtudományok 

Doktori Iskola–L’Harmattan, Bp., 2006. 11–72. 
70

 Alkalmanként a korabeli „felekezet” megjelölést is használjuk, amely alatt ugyancsak „pártot” értünk. 
71

 Varga 1980−81. I. 181.  
72

 A 18−19. századi német és angol „reform” teoretikus és gyakorlati kontextusának komparatív bemutatására 

tett kísérletet a Brit Tudományos Akadémia és a Német Történettudományi Intézet közös vállalkozása egy 

tudományos konferencia, és az ott elhangzott előadásokból szerkesztett tanulmánykötet segítségével: T. C. W. 

Blanning, Peter Wende, Reform in Great Britain and Germany 1750−1850. Proceedings of the British Academy 

100. Oxford University Press, New York, 1999. (A továbbiakban: Blanning−Wende 1999.) 
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reformkezdeményezések többnyire alulról, helyi szinten, a kormányzat vélt mulasztásai 

ellenében fogalmazódtak meg, s a reform a parlamenti viták eredményét jelentette, addig a 

német tartományokban a reform többnyire felülről indult, s a kormányzat és az ellenzék 

közötti alkudozás, valamint egyeztetés révén nyert végső formát – mindkét alternatíva 

esetében erőszak nélkül!)
73

 ugyanakkor a reformkori magyar politikai gondolkodás 

„pártalapú” megosztottságára és preferenciáira is részben magyarázattal szolgálhatnak. 

A magyar percepció ellenére ma már tény, hogy a korrupció és a vesztegetés az angol 

választások megszokott kísérőjelensége volt a 15. századtól kezdve.
74

 Néhány, a gyakorlatban 

ritkán alkalmazott kora újkori törvénykezdeményezés
75

 ellenére a vesztegetés a 18−19. század 

fordulójának angol politikai kultúrájához is szervesen hozzátartozott.
76

 1807-ben például egy 

élethosszig tartó parlamenti hely 5000−6000 fontjába került a jelöltnek. Annak megítélése, 

                                                 
73

 Eckhart Hellmuth, Why does Corruption Matter? Reforms and Reform Movements in Britain and Germany in 

the Second Half of the Eigteenth Century. In: Blanning−Wende 1999. 5−23. Különösen: 17−19., 23.; Diethelm 

Klippel, Legal Reforms: Changing the Law in Germany in the Ancien Régime and in the Vormärz. In: 

Blanning−Wende 1999. 43−59. Különösen: 44−46. (The traditional view: the two phases of the history of 

codification in Germany), 55−59. (Legislation in the Vormärz); Hagen Schulze, The Prussian Reformers and 

their Impact on German History. In: Blanning−Wende 1999. 61−77. Különösen: 69−73.; A ’reforn’ fogalmáról 

és szemantikai-diszkurzív elemzéséről angol kontextusban a Koselleck-i metodológiához hasonlóan lásd: Derek 

Beales, The Idea of Reform in British Politics, 1829−1850. In: Blanning−Wende 1999. 159−174. Különösen: 

165−171. (az 1832-es „nagybetűs” reformról); Vö.: Eduardo Posada-Carbó, Elections before Democracy: Some 

Considerations on Electoral History from a Comparative Approach. In: Posada-Carbó 1996. 1−15. 4. 
74

 A hírhedtebb választási visszaélések és kihágások korabeli leírását lásd: Joseph Grego, A History of 

Parliamentary Elections and Electioneering from the Stuarts to Queen Victoria. A new ed. with illustrations from 

political squibs, lampoons, satires, and caricatures. London Chatto & Windus, 1892. A 19. század első feléről 

lásd uo. 324−374.  

A jelöltek a jellemzően közfelkiáltás vagy kézfeltartás által eldöntött választások eredményét 1625-től kezdve 

„vizsgáltathatták felül” fejenkénti szavazás kérésével, amit a sheriff köteles volt elrendelni. 1696-ban azután 

általában is kötelezővé tették a fejenkénti szavazást. Lásd: Cornelius O’ Leary, The Elimination of Corrupt 

Practices in British Elections 1868−1911. Oxford, 1962. (A továbbiakban: O’Leary 1962.) 6., 8. 4. lábjegyzet 
75

 Az 1729-es Bribery Act-tel a jelöltek a választókat esküre kötelezhették, amelyben meg kellett fogadniuk, 

hogy tartózkodnak a vesztegetéstől; amennyiben mégis meg nem engedett eszközökhöz és juttatásokhoz 

folyamodtak, 500 font pénzbüntetéssel és a szavazójogtól való örökös megfosztással sújthatták őket. A 

vesztegetés nemeit az 1696-os Treating Act bármilyen anyagi jellegű juttatásban (pénz, hús, ital, élelmiszer, 

ellátás és szórakoztatás), illetve annak ígéretében állapította meg. Vö. O’Leary 1962. 8., 11.  

Az eskütétel gyakorlati menetére egy 1802. július 5-i norwich-i példát: John A. Phillips, Electoral Behavior in 

Unreformed England. Plumpers, splitters, and straights. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1982. 5. (A 

választást magát a piactéren bonyolították le, s az eskü előtt a választónak válaszolnia kellett a városi hivatalnok 

kérdéseire /a pontos nevét, lakóhelyét, foglalkozását és státuszát kellett közölnie/. Az eskütétel után kérdezték 

meg, hogy kire akar szavazni.) 
76

 A Reform Bill előtti, 18. századi és 19. század eleji Anglia politikai és választási kultúrájáról rendkívül 

részletes és igényes összefoglalást ad: John A. Phillips, Electoral Behavior in Unreformed England. Plumpers, 

Splitters, and Straights. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1982. (A továbbiakban: Phillips 1982.) 

Phillips a könyv első fejezetében általános képet rajzol a reform előtti Anglia „pártrendszeréről”, a választási 

földrajzról, azaz a választási rendszerről általában, a második fejezetben pedig a választási rendszer strukturális 

jellemzőit, a patronálást, a választási részvétel arányait és a korrupciót vizsgálja. A maradék hat fejezetben négy 

konkrét választókerület (Norwich, Maidstone, Northampton és Lewes) 1761 és 1802 közötti nyolc parlamenti 

képviselőválasztásait elemzi kvantitatív és kvalitatív eszközökkel, mind kerületenként, mind a kerületek 

komparatív vizsgálatával. Ennek során egy 15 ezer választóval dolgozó számítógépes adatbázist használt fel 

(lásd uo. 82−311.). Phillips elsősorban a modern, országos pártpolitika és a pártszempontú választások 

kialakulásának szempontjából vizsgálja és elemzi a korszak – többnyire még helyi kérdések körül szerveződő, és 

helyi laza pártszövetségek által vezérelt − választásait.   
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hogy mi számít vesztegetésnek egy jelölt részéről, és mi a választók felé tett elvárható 

jótékony gesztusnak, a korszak társadalmának morális értékrendjéből fakadóan erősen 

képlékennyé vált.
77

  

Az 1780-at követő évek parlamenti reformtörekvéseinek jellemzője, hogy azok a 

választójog kiszélesítésére
78

 és a választókörzetek racionalizálására koncentráltak, s a 

választási rendszer megtisztulását is ettől várták, semmint egy a vesztegetések elleni 

törvénytől.
79

 Az 1832-es Reform Bill
80

 parlamenti vitájában Palmerston maga is annak a 
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 O’Leary 1962. 10−11. Összevetésképpen: a különösen hírhedtté vált 1754-es Oxfordshire-i választás a 

toryknak 20000 fontjába került! Lásd: Phillips 1982. 45. Az átlagos költség a 18. század végén Phillips adatai 

szerint ezer és tizenhárom ezer font között mozgott. A kevésbé kirívó, „átlagos” példákra (Norwich, Colchester) 

lásd: uo. 78−80. 
78

 A megyénként változó választójogi szabályozás következtében a 18. századtól kezdve általános volt, hogy a 

választások alkalmával pénz (a vagyoni cenzust elérendő!), tulajdon vagy egyéb egyszeri és átmeneti anyagi 

juttatással addig szavazójoggal nem rendelkező személyeket vontak be szervezett jelleggel, így korrupciógyanús 

szellemben. Vö. Phillips 1982. 74−76. 
79

 Az 1820-as években mindössze arra történt néhány kísérlet, hogy a korrupt választópolgárairól ismert 

kerületeket megfoszthassák a szavazójogtól. Vö. O’Leary 1962. 13−14. 
80

 A Reform Bill megítélésének és történetének legmodernebb historiográfiai összefoglalásáról és értékeléséről 

lásd: John A. Phillips, The Great Reform Bill in the Boroughs. English Electoral Behaviour, 1818−1841. Oxford 

University Press, New York, 1992. (A továbbiakban: Phillips 1992.) 1−6.;  Philip Salmon, Electoral Reform at 

Work. Local Politics and National Parties, 1832−1841. St. Edmundsbury Press, Suffolk, 2002. (A továbbiakban: 

Salmon 2002.) 3−11.; James Vernon, Politics and the People. A Study in English Political Culture, c. 

1815−1867. University Press, Cambridge, 1993. (A továbbiakban: Vernon 1993.) 1−6. 

Parlamenti vitájáról és a törvény tartalmáról, illetve az új választási rendszerről általában lásd: Phillips 1992. 

15−61., Salmon 2002. 19−42., valamint: Vernon 1993. 15−47. 

Phillips ezúttal is számítógépes adatbázis segítségével próbálta nyomon követni nyolc választókerület (Bristol, 

Maidstone, Colchester, Shrewsbury, Northampton, Lewes, Great Yarmouth, Beverley) szavazóinak választói 

magatartását, preferenciáit (1818 és 1841 között) a parlamenti képviselőválasztások alkalmával (lásd uo. 

65−236.), a munka így a korszak politikaikultúra-kutatásának módszertanilag egyik legjobban használható kötete 

is egyben. A részletes elemzést az tette lehetővé, hogy a titkos szavazás 1872-es bevezetése előtti választások 

forrásanyaga értelemszerűen jóval informatívabb a választók egyéni döntéseit illetően. Phillips a 

választókerületek vizsgálatát azzal indokolta a megyék ellenében, hogy a megyékben a korszak 

képviselőválasztásai során többnyire fejenkénti szavazás nélkül döntöttek a képviselői helyekről (lásd uo. 40.). A 

kerületek szavazási jegyzőkönyvei (’poll books’) viszont többnyire tartalmazták a szavazó teljes nevét, címét, 

foglalkozását, a szavazójogosultság okát, illetve a leadott szavazatokat is! Phillips az így nyert adatokat – ahol 

rendelkezésre állt – azután összevetette az adójegyzékekkel is (lásd uo. 36−38.) Az összevetés során kapott 

eredmények szerint nem mutatható ki egyértelmű, tartós korreláció az egyes társadalmi rétegek/foglalkozási 

ágak szavazói és pártpreferenciáik között, ellentétben a felekezetiséggel /a nonkonformista, különösen a 

metodista felekezetek tagjai ti. többnyire elsöprő arányban jellemzően a whigekre szavaztak/ (lásd uo. 239−294., 

302.). Az egyes szavazók választói magatartásának vizsgálatát ugyanakkor nehezíti, hogy minden választópolgár 

legalább egy, legfeljebb két szavazatot adhatott le, maximum két jelöltre, ezeket viszont akár különböző pártok 

jelöltjei között is megoszthatta (lásd uo. 55.). A reform utáni Anglia politikai élete mégis megváltozott annyiban, 

hogy a lakosság a Refom Bill többéves vitájának eredményeként átpolitizáltabbá vált, amely átpolitizáltság egyre 

inkább pártszempontú és országos szintű problémákra fókuszáló politikai életet jelentett, következetes és 

tudatosan pártalapú választói magatartással (lásd uo. 299−300., 303.). Hasonló megállapításokra és hangsúlyokra 

jutott: Salmon 2002. 185−238. A konzervatívok és a liberálisok országos, valamint helyi pártszervezetének 

kiépítéséről és ennek eszközeiről lásd: Salmon 2002. 43−86. Salmon megállapítása szerint a modern 

pártszervezet kialakításában a konzervatívok innovatív szerepe volt a meghatározó, s ilyen téren a reform, a 

modernizáció és a liberalizmus fogalmai között nem lehet egyenlőségjelet tenni (uo. 240.). A kerületek mellett a 

megyék, azaz a vidék reform utáni évtizedének politikai életét és választói magatartását is vizsgálta: Salmon 

2002. 119−182., 241. Salmon adatai szerint a vidék választói magatartásában a korábban feltételezettekhez 

képest kevésbé lehet kimutatni bármilyen összefüggést a vagyoni-gazdasági függés és a leadott szavazatok 

között, s ehelyett egy fokozatos, a nagy pártokhoz történő orientálódás figyelhető meg az ő körükben is. 
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reményének adott hangot, hogy a 10 fonttal adózó háztulajdonosok szavazójoggal történő 

felruházása,
81

 azaz egy új, becsületesnek hitt szavazóréteg beemelése visszaszorítja majd a 

vesztegetéseket. 1835-ben meghosszabbították a választási eredményt vitató petíciók 

benyújtására szabott időt, illetve a parlamenti választások időtartamát legfeljebb kettő (a 

borough-kban pedig egy napra) csökkentették.
82

 A visszaélések az átfogó szabályozás 

hiányában így továbbra is gyakorlatban maradtak, jóllehet tradicionális formájuk fokozatosan 

átalakult. A Reform Bill által bevezetett kötelező szavazói regisztrációs ívek
83

 elkészítésére és 

feltöltésére szakosodott helyi szervezetek, továbbá a londoni politikai klubok (az 1832-ben 

alapított Carlton, és az 1835-ben alapított Reform) megszervezése a modern pártrendszer 

alapjainak megvetésével,
84

 a politikai agitációval és a kampányszervezéssel ugyancsak a 

visszaélések napirenden tartását, és az esernyőszerűen szerveződő pártok létrejöttét segítették 

elő, sőt, a szavazóbázis egyben tartásának igénye miatt a korteskedés, a rekrutáció időtartamát 

egyúttal jelentősen megnövelték.
85

 Philip Salmon megállapítása szerint a Reform Bill 

parlamenti választásokra gyakorolt hatása gyűrűzött át és változtatta meg aztán az 1830-as 

években a helyi tisztújítási kampányok lebonyolítását, s honosította meg a pártalapú 

szerveződést a municipális választásoknál is!
86

 

Salmon szerint a Reform Bill – ha olykor csak minimális − hatása ugyanakkor az 1832 

utáni választások minden elemében (szavazási eljárás, korteskedés, kampánnyal kapcsolatos 

rituálék, pénzügyi ráfordítás) felfedezhető, maga a folyamat pedig a központi szabályozás 

                                                                                                                                                         
A 19. századi angol választástörténet posztmodern, szimbolikus és diszkurzív szempontú narratíváját, a „politika 

kulturális történetét” adja: Vernon 1993. Vernon öt parlamenti választókerületből merített adatai, a regionális 

különbségek melletti számos hasonlóság alapján arra a megállapításra jutott, hogy Angliában a 19. század 

vonatkozásában már országos szintű politikai kultúráról is beszélhetünk.  
81

 A Reform Bill egységesítette országosan a választójogi kvalifikációt Nagy-Britanniában. Az urbanizált 

területek és a városok választókerületei, azaz a ’borough’-k felnőtt férfi lakosai közül azok a 10 fonttal adózó 

ingatlantulajdonosok szavazhattak, akik legalább hat hónapja az adott borough-ban laktak. A megyék lakosainál 

a cenzust a legalább 40 shilling értékű szabad földbirtok, vagy a hosszútávú, 10 font értékű, illetve a rövidtávú, 

50 font értékű földbérlet jelentette. A választójogi reform a magyar törekvésekhez hasonlóan elhatárolódott a 

jogszűkítéstől, azaz mindenki, aki 1832 előtt a különböző helyi szabályozások révén választójoggal bírt, a 

törvény becikkelyezése után továbbra is élete végéig szavazhatott. A szavazóképes férfilakosság aránya 

Angliában és Walesben a Reform Billnek köszönhetően így nagyjából 20%-al nőtt, 400 ezerről 650 ezerre. A 

liberálisok a tulajdoni cenzusban a függetlenség és a szükséges műveltség biztosítékát látták (vö. az 1843/44-es 

magyar országgyűlés vitájával!). Fontos hangsúlyozni, hogy a törvényhozás a helyi tisztviselő-választások 

kérdését szabályozatlanul hagyta, így azokban továbbra is a jogszokás alapján, különböző módon jártak el a 

törvényhatóságok! Lásd: Alan S. Kahan, Liberalism in Nineteenth-Century Europe. The Political Culture of 

Limited Suffrage. Palgrave Macmillan, New York, 2003. (A továbbiakban: Kahan 2003.) 22., 26−28., 36. 
82

 O’Leary 1962. 14. 3. lábjegyzet; Salmon 2002. 87., 244.; Vö. Phillips 1992. 30.; O’Gorman 1996. 21. 
83

 Ezek elkészítésének módjáról és törvényi szabályozásáról, valamint a tömegek átpolitizálásában játszott 

szerepéről lásd: Salmon 2002. 20−22., 27−28., 239. 
84

 A fakciók helyetti, de még nem ideológiai alapon szerveződő, pártalapú politizálás a választókerületekben, 

országosan összehangolt szinten már az 1790-i kampányban is megjelent, de a választások jellemző szervező és 

eldöntő erejévé csak a 19. században vált. Vö. Phillips 1982. 15−16., 19.; A pártok identitásalakító és 

szervezőerővel bíró „nyelvezetéről”: Vernon 1993. 163−206. 
85

 Salmon 2002. 29−42., 102., 239., 244.; Phillips 1992. 10.; O’Leary 1962. 16−17. 
86

 Salmon 2002. 243. 
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következtében az „uniformizálódás” fogalmával írható le. Hogyan zajlott le tehát egy 

választás 1832 után? A választás első napján hét, második napján nyolc óra állt a szavazók 

rendelkezésére szavazataik leadására, hogy délután négy órakor a felügyelők bezárhassák a 

szavazóurnákat. A szavazók azonosítására szolgáló kérdéssort, a leteendő esküt, sőt a 

szavazás hivatalos nyelvét is központilag szabályozták. A választások helyszínét úgy kellett 

meghatározni, hogy legfeljebb csak 600 szavazó lehessen egyszerre jelen.
87

 A Reform Bill 

tiltotta meg, hogy a választást a plébánián, egy templomban, vagy bármilyen a 

felekezetiséggel kapcsolatos helyszínen tartsák. A választás levezető elnökének jogkörét 

(tehát befolyását) korlátozták és pontosították, továbbá lehetővé tették, hogy felelősségre 

vonják (akár 500 fontnyi büntetést is kiszabhattak rá).
88

  

Frank O’Gorman a választói kultúra 1832 utáni fokozatos átalakulását három 

tényezőből eredeztette: ezek a törvényi változások, a politikai szerveződés fejlődése, és a 

politikai morál átalakulása voltak. O’Gorman szerint a régi rituálékat, a tradicionális 

ünnepélyességet új rituálék váltották fel. Az egyik lényegi változást szerinte a 

választópolgárok pontosabb törvényi körülírása, a választások megyén belüli decentralizálása 

és időtartamuk két napra csökkentése okozta, mert ez megnehezítette a nem választópolgárok 

tömeges részvételét és számszerű, fizikai befolyását. A választások így elvesztették „helyi 

össztársadalmi” jellegüket (az 1872-es Ballot Act később hivatalosan is megtiltotta a nem 

választók jelenlétét). A választópolgárok számának növekedése ugyanakkor a jelöltek és a 

választók közötti személyes kapcsolat megtartását és/vagy kialakítását is megnehezítette. A 

második meghatározó változás O’Gorman szerint az volt, hogy a régi, informális politikai 

klubokat és bizottságokat fokozatosan bedarálták és felváltották az országos pártok helyi 

szervezetei, amelyek a kampányokat egyre inkább a whig-tory politikai és ideológiai 

törésvonal mentén szervezték a hagyományos lokális politikai, családi, rokoni stb. 

törésvonalak helyett. Végül az új tömegszórakozási lehetőségek (sport, szabadidő-kultúra) 

kifejlődésével a választások fesztiváljellegére egyre kevésbé mutatkozott társadalmi igény, s a 

viktoriánus kori Anglia már nem is tolerálta az ittas, erőszakoskodó elemek jelenlétét.
89

 

A korteskedés rituális jellegét mutatja, hogy az a komolyabb versenyt nélkülöző 

választások alkalmával is gyakorlatban maradt: a jelölt (többnyire kortesfőnökével) néhány 
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nap, illetve hét alatt körbeutazta az adott választókerületet, s vacsorákat adott. A szimbolikus 

politika a választás napján is fontos szerepet játszott, amikor a jelölt – 1854-es (Corrupt 

Practices Act) betiltásáig sokszor egy széken felemelve – reggel hatalmas lovas kísérettel és 

számos zászló, transzparens kíséretében vonult be a városba. A szavazók meggyőzésének, az 

agitáció kezdetének az időpontja többnyire a pártok közötti egyeztetéstől függött, mert a túl 

korán megindított kampány akár visszatetszést is kelthetett a választók szemében, amit 

viszont egyik oldal sem kívánt. A magukat valamelyik félnek előzetesen odaígérő választók 

szavazataiban azonban az 1830-as évek végére a jelöltek sem bíztak már meg 100%-osan, 

amely attitűd megalapozottságát alátámasztotta a választói magatartás történeti vizsgálata is.
90

   

John A. Phillips eredményei szerint a pénzzel történő megvesztegetés csak a Reform 

Bill elfogadása után vált igazán széles körben elterjedtté és általánossá, előtte az etetés, itatás, 

ajándékozás, és a vendéglátás egyéb formái domináltak. Ez utóbbi szerinte sem feltétlenül 

befolyásolta a szavazás lényegi eredményét, mert csak a választók mobilizálását, 

jutalmazását, de nem a döntési preferenciájuk megváltoztatását segítette elő.
91

 Egy-egy 

kerület megnyerése Salmon adatai szerint átlagosan 2000−5000 fontnyi ráfordítást igényelt az 

1830-as és 1840-es években, míg a választópolgárok „piaci ára” egy és tíz font között 

mozgott. A kampányköltségeket a jelöltek maguk voltak hivatottak fedezni, mert a helyi 

pártok nem rendelkeztek elegendő tőkével: a szükséges pénzt egy-egy vagyonosabb támogató 

megszerzésével teremtették elő, de a liberálisokat az 1840-es évek elejétől a központi 

pártkassza is egyre sűrűbben segítette.
92

  

A szavazóknak a választás helyszínére történő beszállítását logisztikailag és 

financiálisan ugyancsak a jelölteknek és korteseiknek kellett megszervezniük, hiszen akár 

egy-egy választás eredménye is múlhatott ezen. Az 1837-i általános parlamenti választásoktól 

kezdve azután a hagyományos szekeres fuvar helyett egy új, olcsóbb és gyorsabb tényező vált 

meghatározóvá: a vasútvonalak kiépülése, és ennek következtében a helyi pártok, illetve a 

vasúttársaságok között létrejövő politikai szövetségek. A vasút nem csak a szavazók, de a 

kortesvezérek szállítását is megkönnyítette, sőt az egyes pártok, bizottságok közötti 

kommunikációt is felgyorsította! A vasút lehetővé tette, hogy a megyei választásokon az 
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időközben városokba költözött helyi választók is leadhassák a szavazataikat, ami hosszútávon 

a vidék abszolút politikai súlyvesztéséhez vezetett.
93

 Összességében elmondható tehát, hogy a 

szavazói regisztrációs íveknek, azaz az újfajta, modern, megbízhatóbb „pártszervezésnek” 

köszönhetően a hagyományos korteskedés inkább a rituális politika szintjére süllyedt, s 

elsősorban mobilizációs, szimbolikus funkciókat látott el.
94

 A választások megnyerésére 

fordított pénzösszeg, az anyagi oldal viszont változatlan maradt, sőt inkább még költségesebb 

lett. 

A választásokat mindemellett erőszak szításával nem egyszer ginnel felhevített, és 

pénzért felbérelt rendbontók zavarták meg.
95

 A szaporodó botrányok hatására az 1840-es évek 

végén – jóllehet tiszavirág-életűnek bizonyult – megalakult egy ún. ’Anti-Bribery Society’, 

ami a közvélemény fokozatos, lassú átalakulásának, illetve a társadalmi és jogi kontroll 

igényének egyik jeleként értékelhető.
96

 Bár történtek kísérletek a választási bíráskodás 

reformjára is,
97

 a vitatott választási eredmények ügyében beküldött petíciókat ekkor még a 

parlament alsóházának egy ülésszakonként kijelölt, hat „tapasztalt tagból” álló bizottsága 

(1839-től az ún. ’General Committe of Elections’) bírálta el (a tagokat az alsóház elnöke 

jelölte ki).
98

 A bizottság az 1840-es évek elején túl szigorúnak bizonyult, így a várható 

büntetéstől való félelem miatt a pártvezérek számos petíciót az eljárás folyamata alatt megyei 

oldalról visszavontak. A korrupt ügyek felszínre kerülése miatt félbeszakadt, s a parlamenti 

bizottság gyanúját ily módon felkeltő ügyek további vizsgálatát is lehetővé tette egy 1842-es, 

Robert Peel miniszterelnök által kezdeményezett és elfogadott törvény.
99

 A petíciók és a 

megsemmisített választási eredmények száma bár meredeken nőtt, az addigi törvények a 

visszaélések kiiktatására alkalmatlannak bizonyultak, s egy célirányosabb jogalkotási 

folyamat csak 1854-ben, a Corrupt Practices Act-tel indult meg.
100
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Az amerikai választási visszaélések történetéről született legrészletesebb és 

legátfogóbb elemzés Tracy Campbell nevéhez kötődik, aki a választási visszaélések 

különböző fajtáit egyenesen az amerikai politikai tradíció egyik állandó, meghatározó 

elemeként regisztrálta és értelmezte.
101

 A kentucky-i egyetem történész-professzorának tézise 

szerint „a szavazatok vásárlása, a szavazóládák feltöltése vagy megrongálása, a szavazás 

helyének megváltoztatása, az eredmények felcserélése, illegális szavazók beszállítása más 

városokból vagy államokból, a szavazók elnyomása, presszionálása, a szavazójogtól történő 

megfosztás és néhány esetben a gyilkosság mind a kezdetektől szerves része volt az amerikai 

politikai kultúrának.
102

 A „választási korrupció kultúrája”, ami folyamatosan fejlődött ki 

helyi, állami és országos szinten, Campbell szerint a köztársaság születésének pillanatától 

fogva mélyen gyökerezik az amerikai demokráciában.
103
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ezt a(z ellen)jelöltek általános korruptságára adott természetes, „jogszerű” válaszként élhetik 

meg és értelmezik a választópolgárok, s válhatott a korrupció ily módon hallgatólagosan 

elfogadott és gyakorolt normává.
104

 A könyv hiányossága és egyoldalúsága ugyanakkor, hogy 

az amerikai demokrácia vitathatatlan eredményeiről és annak hatásairól a modern politikai 

kultúrára mélyen hallgat. A szempontunkból kiemelten fontos, azaz a 18−19. század 

választásaival foglalkozó rész például a „Demokrácia kísérletének kudarca” címet kapta.
105

  

Az egyes államok a vizsgált korszakban eltérő módon bonyolították le mind az 

elektorok, a kongresszusi képviselők, és a helyi, állami tisztviselők, illetve képviselők 

megválasztását is. A választások időpontját és időtartamát is csak a koloniális időszak után 

kezdték törvényileg szabályozni, addig évről-évre rendszertelenül zajlottak. A kongresszus 

csak 1845-ben határozott minden államra nézve kötelezően arról, hogy az elektorokat 

november első keddjén válasszák meg. Az államok többsége költséghatékonysági 

szempontoknál fogva a képviselői és állami tisztviselői választásokat is fokozatosan 

ugyanekkorra kezdte időzíteni, az önkormányzati választásokat azonban külön kezelték.
106

 A 

18. század végétől kezdve a választások elhúzódásának elkerülése érdekében általában már 

nem csak a megyeszékhelyen, hanem több helyszínen is leadhatták voksaikat a választók, s 

földrajzi alapon megindult a választókerületek kialakulása is.
107

  

A szavazási eljárás maga többnyire négyféleképpen zajlott: a) a kandidáció során a 

szavazók az általuk választott jelölt mellé álltak, b) közfelkiáltással döntöttek, c) a szavazó 

élőszóban adta le voksát egy bizottság előtt („viva voce” szavazás), d) vagy papírcédulát 

dobtak egy szavazóládába. A szavazás tehát minden esetben nyilvános volt, és általában 

élőszóval történt (New Jersey-ben a választások után azt is rendszeresen nyilvánosságra 

hozták, hogy ki hova szavazott!). Az élőszóval történő szavazást az angol gyakorlatból vették 
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Karolina) között váltakozott, de New York államban öt napig is nyitva tartottak az urnák. A napi „nyitvatartás” 

szabályozása is változatos képet mutatott: Georgia-ban 9 és 18 óra között adhatták le voksaikat a választók, míg 

több államban a napkeltét követő első órától napnyugtáig lehetett szavazni. Ez utóbbi a – többnyire demokrata − 

munkások tiltakozását váltotta ki, mivel számukra nehézséget okozott az urnák lezárása előtt a helyszínre jutni. 

Egyes államokban a republikánus törvényhozás a szavazóurnák nyitva tartásának idejét ennek fényében 

határozta meg, amit aztán egy esetlegesen megválasztott új demokrata törvényhozás értelemszerűen ismét 

felülírt. Lásd: Argersinger 1992a. 43−44.  
107

 A szavazás lebonyolítására így a megyei bíróság épülete mellett ezután már vendégszállókat, kocsmákat, 

malmokat és templomokat is igénybe vettek. 
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át.
108

 Bár a 19. század első felében több törekvés indult a titkos szavazás valamilyen, 

kezdetleges szintű bevezetésére, a legtöbb állam a tradícióra hivatkozva egészen a század 

közepéig ragaszkodott a mindenkori elit újraválasztását elősegítő nyílt szavazási eljárásokhoz.  

A papíralapú fejenkénti szavazásra áttérő államokban
109

 a pártok kezdetben maguk 

nyomtatták és terjesztették szavazócéduláikat, amelyekre a szavazónak már csak a választottja 

nevét kellett felírnia. Az írástudatlanságból és betűzési hibából fakadó bizonytalanságok, 

megkérdőjelezhető szavazatok kiküszöbölésére később pártspecifikus, jellegzetes méretű és 

színű szavazócédulákat nyomtattak, ami viszont a szavazóurna közelében állók számára 

könnyen nyomon követhetővé tette, hogy az adott választó kire szavaz (ez pedig a függőségi 

viszonyok
110

 révén könnyen állásvesztéséhez vagy ingatlanárveréshez vezethetett). 

Amennyiben a kongresszusi, az állami törvényhozási és a municipális választások egybeestek, 

értelemszerűen több szavazóurnát helyeztek el a terembe, s az „egyenes” szavazást 

elősegítendő a pártügynökök előre összeállított csomagokban osztogatták a szavazócédulákat, 

hogy pártjuk jelöltjeit minden szinten vokshoz juttassák. Fontos kiemelni, hogy az 

Államokban a – whiskey-vel vagy pénzzel történő – vesztegetésre igazán nagy arányban a 

szavazás helyszínén és idejében került sor. A fejpénz mértéke egy egyéni szavazatért a század 

közepén átlagosan egy dollár volt.
111

  

Az élőszóval történő szavazást teljesen csak a század közepére törölték el Kentucky, 

Missouri
112

 és Virginia kivételével. Kentucky egyik képviselője például azzal érvelt a korábbi 

gyakorlat fenntartása mellett, hogy az állam lakosai függetlenek és becsületesek annyira, hogy 

ne féljenek szavazatuk nyilvános felvállalásától (később ezek az államok is beadták a 

derekukat, mert a viva voce szavazás a választópolgárok számának növekedésével egyszerűen 

fenntarthatatlanná vált). Az új rendszer is számos visszaélési lehetőségre adott alkalmat, s − 

ahogy láttuk − a titkosságot sem biztosította. A szavazócédulák meghamisításával és a 

többszörös szavazást, valamint a hamis demokrata szavazócédulák „forgalmazását” vállalók 

ötdolláros fejpénzének kifizetésével jutott például hivatalba 1838-ban a whig William Seward 

new york-i kormányzó. A whigekhez hű rendőrtisztek a választás idején ráadásul több rabot is 
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 Argersinger 1992a. 47.; Richard Franklin Bensel, The American Ballot Box in the Mid-nineteenth Century. 

Cambridge University Press, New York, 2004. (A továbbiakban: Bensel 2004.) 26−85. A „viva voce” 

szavazásról uo.: 54−57. 
109

 New York és New Jersey például 1788-ban, Georgia, Pennsylvania, Dél-Karolina, Vermont és Tennesse 

pedig 1796-ra vezette be a papíralapú szavazást. 
110

 Bensel 2004. 77−84. 
111

 Bensel 2004. 30−35., 38−40., 43−49. A vesztegetésekre lásd uo.: 57−63. 
112

 Bensel 2004. 54. 
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szabadon engedtek, hogy azok is leadhassák a szavazataikat!
113

 A szavazócédulák 

különbségeiből és hamisításából fakadó problémák kiküszöbölésére elsőként Maine állam tett 

kísérletet 1831-ben azzal, hogy előírta a nyomtatott szavazócéduláknál használandó papír és 

tinta fajtáját.
114

 

A pártok gyakran újabb és újabb telepesek vagy bevándorlók beszervezésével 

próbálták gyarapítani a táboraikat,
115

 maga a választás napja pedig rendszerint az ittas tömeg 

rendbontásaitól és verekedéseitől kísérve telt el. A tömeg leitatásáról a jelöltek és korteseik 

maguk is gondoskodtak, annál is inkább, mert a verbális agitációt méltatlannak tartották: 

1758-ban pl. Virgina államban George Washington és segédje, James Wood is 40 fontot 

költött rum, bor, brandy és sör vásárlására. A szavazatok vásárlása, vagy – a törvényesség 

látszatának megőrzése végett − éppen a szavazók távolmaradásának megvásárlása, illetve a 

megfélemlítés ugyancsak mindennapos eszközei voltak a koloniális kori és a polgárháború 

előtti Amerika választásainak: 1736-ban az egyik virginiai vesztes jelölt például börtönbe 

juttatta és birtokaiból kiforgatta azon személyeket, akik adósai voltak, s mégsem szavaztak.  

A választásokat általában felügyelő sheriff szintén gyakran visszaélt a hatalmával, 

mivel a választójogot, a szavazási eljárást és a szavazás tisztaságának védelmét a törvények 

nem szabályozták egységesen:
116

 a választók elbizonytalanításának és megzavarásának 

céljából akár az utolsó pillanatban is megváltoztathatta a szavazás helyszínét és/vagy 

időtartamát, vagy egyoldalúan módosíthatta a választás eredményét, megfélemlíthetett egyes 

szavazókat stb.
117

 

A szavazóurnákat többnyire már korán reggel megnyitották, hogy a városi munkások a 

munkába menetel előtt leadhassák szavazataikat (a szavazóurnák ugyanis estére, mire 

végeztek, már bezártak). A városokban emiatt többnyire a reggeli órákra koncentrálódott a 

szavazói roham, míg vidéken egyenletesebben oszlott el a különböző napszakok között.
118

 A 
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 Campbell 2005. 16−18.; Argersinger 1992a. 49.  A New York-ban az 1830-as évekre szervezett kereteket 

öltő, és az 1850-es években is virágzó, a visszaélések minden fajtájában otthonosan mozgó, a városi 

rendőrséggel és a városi tanáccsal kooptáló professzionális kortesgépezetre, az ún. „Tammany Hall” jelenségre 

lásd: uo. 18−22.; A főkortesek beszervezésének további példáira lásd még: Bensel 2004. 63−76. 
114

 Argersinger 1992a. 48. 
115

 Philadelphiában például 1742-ben illegális német bevándorlókat és kvékereket szállítottak a helyszínre, 

akikre aztán az ellenpártból ötven matróz támadt. 
116

 Az egyes államok választójogi cenzusáról lásd: Alexander Keyssar, The Right to Vote: The Contested History 

of Democracy in the United States. Basic Books, New York, 2000. 1−77. 29−33., 61−63. és A.4−7., illetve A.9. 

táblázatok; Vö. Virginia – általános példának tekinthető − válaszjogi törvényének elemzésével, illetve általában 

az adó- és birtokcenzus intézményével: Bensel 2004. 26−30., 40−43.   
117

 Campbell 2005. 3−5., 7.; Egyes államokban (pl. New York) a sheriff helyett egy a helyi bírákból álló 

választmány felügyelte a szavazást, máshol a megjelent szavazók közül (!) választottak tagokat,  vagy a helyi 

tisztikar valamelyik tagja látta el ezt a feladatot. Lásd: Argersinger 1992. 45−46. 
118

 A vidéki, illetve vadnyugati területeken a munka-, lakó- és szavazóhely közötti nagy távolságok miatt 

tipikusan a napkeltét és napnyugtát jelölték meg kezdő, illetve záró időpontnak. Lásd: Bensel 2004. 35. 
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választást felügyelő bírákat többnyire a szavazóurnák megnyitásakor, a jelenlévő voksolók 

választották meg. A bírák feladata volt a szavazók regisztrálása a szavazói névjegyzékekben, 

de a voksok összeszámlálása is.
119

 

A tartományi törvényhozások a függetlenségi háborút követően kezdtek korrupció-

ellenes törvényeket hozni (megvesztegetés, többszörös szavazás stb. tiltása, akár 

hivatalvesztéssel): Pennsylvania 1776-ban, míg New Hampshire 1784-ben.
120

 New 

Hampshire 1801-ben kísérletet tett az itatás tilalmazására is, de a törvény minden jel szerint 

hatástalan maradt, mert az 1820-as évek elején a szavazás háromról egy napra történő 

lerövidítésével próbálták újból visszaszorítani azt. Az 1820-as évekre ugyanakkor több állam 

(Delaware, Maryland, Massachusetts és New York) is eltörölte a tulajdoni választójogi 

cenzust, jóllehet Connecticut, Delaware, Massachussetts, New York, Ohio és Louisiana 

adócenzust vezetett be helyette.  

Az 1840-es évek visszaéléseinek központi eleme a nem-helyi lakosok leszavaztatása 

volt, ezért több államban és városban – általában sikertelen − törekvések indultak arra, hogy a 

szavazójogot egy bizonyos időtartamú (három hónaptól egy évig terjedő) helyben lakáshoz 

kössék (pl. Kentucky, Iowa, Maryland, Indiana, New York, Ohio, illetve Michigan, amely 

utóbbiban sikerült is a törvényt keresztülvinni). A lakóhelyi cenzus ellen a Demokraták, 

mellette a Whigek és a Republikánusok érveltek, ami Campbell szerint az adott visszaélési 

típus pártspecifikumára is utalhat. Az ellenzők rendszerint inkább a visszaéléseket büntető 

törvények szigorításában látták a kibontakozást, semmint a választópolgárok szabadságának 

földrajzi alapon történő korlátozásában.
121

 Elsőként 1800-ban Massaschussetts, majd 

fokozatosan a többi állam is elkezdte bevezetni a választójogosultak körzetenkénti 

regisztrációjának valamilyen formáját, hogy a törvénytelen szavazatok leadását 

kiküszöböljék.
122

 Összességében elmondható, hogy az amerikai választásokon leadott 

szavazatok kb. öt százalékát érintette általában visszaélés, csalás és/vagy korrupció ebben az 

időszakban.
123
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 Utóbbira szintén a szavazás helyszínén került sor, általában a szavazást követően, vagy – mint például 

Bostonban és Philadelphia-ban – a szavazás alatt minden órában kiürítették az urnákat, hogy megszámlálják az 

addig leadott voksokat. Lásd: Bensel 2004. 37., 40−42., 49., 53−54. 
120

 A szövetségi alkotmány a helyi választások részletes szabályozását nem végezte el! 
121

 Az illegális, külsős szavazók beszállítását több helyen (New Orleans, New York, Illinois) a folyókon 

keresztül, hajókkal oldották meg. Vö. Campbell 2005. 9., 12−15., 23., 25. 
122

 Argersinger 1992a. 46. 
123

 Campbell 2005. 25.; A választások első átfogó, országos szintű szabályozására – mindenekelőtt a new york-i 

visszaélések és a helyi törvényhozások hatástalansága miatt – csak az 1871-es Federal Elections Law-ban került 

sor. Vö. Argersinger 1992a. 50−52. 

A polgárháború utáni Amerika választási visszaéléseiről és választási törvényeiről általában lásd még Peter H. 

Argersinger hat további tanulmányát: Argersinger 1992. 69−102. (The Value of the Vote: Political 
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Érdekességképpen érdemes megemlíteni, hogy a titkos szavazásnak mind Európában, 

Angliában, mind Észak-Amerikában a század végére kialakult és törvényesített modern 

formája az 1856-ban Ausztráliában bevezetett rendszeren alapult. Az ausztrál szavazási 

eljárás három olyan tulajdonsággal bírt, amely alkalmassá tette a visszaélések csökkentésére: 

először is a szavazójegyeket hivatalos szervek állították ki és forgalmazták, ami a kisebb 

pártkasszával vagy tőkével rendelkező, többnyire független jelöltek számára is esélyt 

teremtett a nagy pártokkal való verseny felvételére. A szavazás maga emellett valóban titkos 

volt, ami bizonytalanná és indokolatlanná tette a szavazatvásárlást. Végül, az ausztrál 

szavazócédula tartalmát tekintve „pártsemleges” volt, mivel az összes jelölt nevét feltüntették 

(gyakran egy kis emblémával a nevek mellett, az írástudatlan szavazókat segítendő). Ez 

egyben elősegítette és lehetővé tette a megosztott szavazatok leadását, azaz a választópolgár 

ténylegesen a jelöltekre szavazhatott, s nem feltétlenül egy adott pártot kellett támogatnia. Az 

                                                                                                                                                         
Representation in the Gilded Age), 103−121. (New Perspectives on Election Fraud in the Gilded Age), 122−149. 

(From Party Tickets to Secret Ballots: The Evolution of the Electoral Process in Maryland during the Gilded 

Age), 150−171 (A Place on the Ballot: Fusion Politics and Antifusion Laws)., 172−190. (Regulating Democracy: 

Election Laws and Dakota Politics, 1889−1902), 191−211. (Populists in Power: Public Policy and Legislative 

Behavior) 

A 19. század eleji választói magatartás és politikai kultúra helyi vizsgálatára a legszélesebb spektrumú kísérletet 

lásd: Paul Bourke, Donald DeBats, Washington County. Politics and Community in Antebellum America. John 

Hopkins University Press, Baltimore, 1995. Az ausztrál szerzőpáros, Bourke és DeBats az 1830 és 1860 közötti 

időszak washington megyei (Oregon állam) politikai kultúrájának bemutatására tettek kísérletet. Az általuk 

választott megye társadalmát tekintve egy reprezentatív, keresztmetszet-jellegű, sokféle elemet (protestánsok, 

katolikusok, bevándorlók, őslakosok, gazdagok, szegények, északiak, déliek stb.) magába foglaló, tehát 

tipikusnak tekinthető észak-amerikai megye, ahol az élőszavas választás mellett a szavazatok nyilvánosságra 

hozatala is gyakorlatban volt, ezzel rendkívül gazdag forrásanyagot biztosítva a történész számára. A szokásos 

szempontok (megyei társadalom, megyei önkormányzat, politikai nyelvezet, választási statisztikák, választói 

részvétel és szavazatok megoszlása: lásd uo.: 37−209.) mellett Bourke és DeBats a szavazók „társadalmi 

profiljának” megrajzolására is kísérletet tett: a szavazókat életkor, családi állapot, foglalkozás, vagyon, 

szülőhely, vallási hovatartozás stb. alapján vizsgálták, de nem fedeztek fel egyértelmű összefüggést a pártok és 

szavazóik között megyei szinten. Tézisük szerint egyedül a vagyon, illetve még inkább a felsorolt „változók” egy 

bizonyos kombinációja alapján lehet csak összefüggéseket megállapítani, de ezek sem általános érvényűek 

(például a vagyonosabb lakosok – érdekeltségük folytán – jellemzően rendszeres szavazók voltak a megyében). 

A szerzőpáros eredményei szerint sokkal meghatározóbbnak és élőbbnek bizonyult a földrajzi elhelyezkedés (a 

lakóhely, tehát a város vagy a falu) és a választói magatartás közötti kapcsolat. Hasonlóképpen, a választók 

politikai véleményalakításában a személyes (kulturális, földrajzi, közösségi) indíttatások primátusát 

hangsúlyozzák a párt és a pártjelöltek által folytatott agitáció befolyása helyett. Lásd uo. 211−246., 249−322.  

Az első „modern” amerikai elnökválasztási kampányról (Jefferson és Adams 1800-as párbaja) lásd a georgia-i 

egyetem professzorának hagyományos történészi elbeszélési módot követő munkáját: Edward J. Larson, A 

Magnificent Catastrophe. The Tumultuous Election of 1800, America’s First Presidential Campaign. Free Press, 

New York, 2007. A választási visszaélésekről általában, és az erőviszonyokat előrevetítő new york-i municipális 

választásokról külön lásd: uo. 67−86., 87−111.  

Az amerikai demokrácia történetében és a kétpártrendszer kialakulásában mérföldkövet jelentő 1828-as 

elnökválasztásról, és a jelöltek kampányát ekkor kísérő, különösen nagyarányú korteskedésről lásd: Donald B. 

Cole, Vindicating Andrew Jackson. The 1828 Election and the Rise of the Two-Party System. University Press 

of Kansas, Lawrence, 2009. Cole a választási kampány általános leírása mellett hat állam (New York, 

Pennsylvania, Virginia, Ohio, New Hampshire, Kentucky) példáján a helyi választási kampányok 

megszervezésének folyamatát, valamint a választópolgárok társadalmi összetételét is bemutatja. Lásd uo. 

82−134. Vö. egy hagyományosabb elbeszéléssel: Lynn Hudson Parsons, The Birth of Modern Politics: Andrew 

Jackson, John Quincy Adams, and the Election of 1828. Oxford University Press, New York, 2009. 
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ausztrál szavazási eljárást 1880-ra Európában és Kanadában is a legtöbb helyen bevezették 

(Angliában 1872-ben a Ballot Act-tel), az Egyesült Államokban viszont csak az 1888-as 

elnökválasztás visszásságai után rendszeresítették: 1889-re tíz állam vezette be (elsőként 

1888-ban Massachussetts), 1892-ben pedig már csak tíz állam volt, amelyik még nem 

honosította meg!
124

 

A német tartományok parlamenti és helyi választásairól sajnos nem találtunk 

hasonlóan részletes, a témánkba vágó szakirodalmat, de a korszak magyar politikusainak 

gyakori hivatkozásai és a 19. század eleji német politikai gondolkodás, választójogi reform-

argumentáció erőteljes párhuzamai miatt mégis érdemes néhány általánosabb észrevételt 

tenni. Ahogy a fejezet bevezetésében már említettük, a korabeli német történelem jellemzője, 

hogy az ugyancsak a reformok útján próbált kibontakozást keresni. A napóleoni háborúk 

élményének egyik visszahatásaként, s a felvilágosult abszolutizmus „szellemi örökségeként” a 

reform gondolata – egyfajta normaként − a német tartományokban szorosan 

összekapcsolódott a bürokrácia és az állam szokatlanul erős szerepével.  

A napóleoni háborúk területváltozásai okán számos német állam próbálta stimulálni a 

lakosság politikai öntudatát és a közügyekbe való szélesebb befolyást. Ez főleg a 

középállamokra (Mittelstaaten, például Bajorország, Nassau, Württemberg, Baden és a kis 

thüringiai államok) volt jellemző, ahol a politikai vezetés abban bízott, hogy a képviseleti 

intézmények segíthetnek az új területek integrációjában, s ezért az itt született alkotmányok 

óvatosan meghúzott cenzussal, de jelentős újítást eredményező politikai részvétellel bíró, 

többnyire kétkamarás parlamenteket hoztak létre. Badent leszámítva azonban mindegyik 

középállamban megmaradtak a korporatív, rendi elemek is a választójog kialakításában, hogy 

az arisztokrácia és az egyház fölényét biztosítani tudják A birtokcenzus és az indirekt 

szavazási rendszer (a társadalmi elitből választott elektorok választják a követeket) révén 

ugyanakkor Badenben is kivonták a társadalom nagy részét a politikai részvételből. Az északi 

államokban (Lübeck, Hannover, Hesse, Mecklenburg, Szászország, Poroszország stb.) ezzel 

szemben megmaradtak a régi rendi képviseleti intézmények.
125
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A választójogi reformkezdeményezések mögött a Stein és Hardenberg porosz 

reformerek (lásd alább) által behozott Bildung-koncepció állt, amely szerint a politikai 

részvétel, a képviselet aktívabb állampolgárokat eredményez, s nevelő funkcióval bír (vö. 

alább a magyarországi viták hasonló érvelésével!).
126

  

A reformgondolat hívei a formális pártkeretektől ódzkodtak, s inkább egy társadalmi 

szintű szellemi-ideológiai közösségben gondolkoztak.
127

 Ugyancsak az állami érdekek 

érdekében törekedtek a politikailag aktív lakosság és a tömeg, a csőcselék elválasztására. A 

túlzott jogszűkítés és az állami érdekek közötti dilemma egyik megoldása az indirekt 

választási rendszer, azaz egy a mérsékelt elemek befolyását erősítő, a választók és a 

képviselők közé iktatandó köztes lépcső (tulajdoni cenzus) volt. Paul Pfizer, Gustav Rümelin 

(Württemberg), Heinrich Laube, Karl Biedermann (Szászország), Ludolf Camphausen, 

Gustav Mavissen (Poroszország) és más gondolkodók szerint ugyanis az arisztokrácia és a 

középosztály (főleg ez utóbbi) bírt kellő gyakorlati tapasztalattal és polgári értelemmel a 

választások eldöntéséhez.
128

 Jellemző volt a német liberálisokra, hogy a képviseletet illetően 

1848 előtt végig hezitáltak a teoretikus ideák gyakorlatba ültetésétől, s a csőcselékkel, a 

visszamaradottnak bélyegzett társadalommal szemben a jogállammal való szövetségre 

törekedtek.
129

 A képviseleti kezdeményezések ellenére az 1815 utáni német lakosságot 

általában a politikai érdektelenség, apátia jellemezte, amelyben a gazdasági válság hatására 

csak az 1840-es években történik változás.
130

  

A reformeszme jellege mellett a másik figyelemreméltó érdekesség az arisztokrácia és 

a nemesség magatartása. A német tartományok többségében megfigyelhető, hogy a 

hagyományos politikai és társadalmi elitrétegek nagyobbik hányada kifejezetten adaptív, s 

saját pozícióik és szerepük átmentése érdekében elsajátítják a reformretorikát, nagyjából az 

1840-es évek Magyarországának újkonzervatívjaihoz hasonlóan. Ezen rétegek tagjai között a 

német tartományokban ráadásul ugyanúgy jelen vannak a tradicionális konzervatív és rendi-

ellenzéki elemek is! Mégis, nem mindegy a távlat: amíg a liberális nemesség a szabadságfok 
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növekedése, a konzervatívok a kizárólagosság további érvényesítése, sőt erősítése céljából 

adaptálják ezen megoldásokat.  

Amíg az USA-ban és Nagy-Britanniában a politikai pártok között zajlott az igazi 

közdelem, a német tartományokban az állam és az ellenzék állt egymással szemben. A 

kormány-uralkodó és a parlament közötti rivalizálás többnyire egyoldalú volt, s a választások 

befolyásolása a legfelsőbb szinteken is bevett gyakorlat volt. Badenben például Christian 

Friedrich Winter heidelbergi könyvárus, az 1823-i költségvetési vita ellenzéki vezérének 

újraválasztását úgy akadályozták meg, hogy a heidelbergi választókerület elektoraival közölte 

a kormány: ha újraválasztják Wintert, az egyetemet más városba költöztetik.
131

 

Matthew Levinger bemutatta, hogy a hagyományos történeti képpel szemben 

Poroszországban is mélyreható politikai átalakulás indult meg az 1848 előtti három 

évtizedben, amely átalakulás legfontosabb jellemzője, hogy a régi, rendies-hierarchikus 

formák és az új, egalitáriánus kormányzati eszmék drasztikus változást elkerülő 

összeegyeztetésén alapult. A cél tehát a hagyományos rend eltörlése helyett annak 

modernizált átmentése volt.
132

 A porosz reformerek ugyanakkor például az Egyesült 

Államokkal szemben, ahol a pártszerveződést a liberális parlamentarizmus természetes 

velejárójának tartották, nem a „factiózás” hatásainak a kontrollálására törekedtek, hanem a 

factiózás okainak a kiiktatására. Amíg az angol-amerikai alkotmányos hagyomány a hatalmi 

egyensúly ideáján és a vélemények szabad ütköztetésén alapult, a porosz modell az átalakulás, 

a modernizálás levezénylésében a „felvilágosult állam” által irányított, politikai 

nézetazonosságot és egységet teremtő feszültségkezelésből indult ki.
133

  

Egyes reformerek, például Stein és Hardenberg az 1806-os napóleoni vereség után az 

uralkodó és a nép közötti vágyott politikai összhang és egyesült közhangulat megteremtését 

többek között egy egykamarás központi nemzetgyűlés felállításától várták: szerintük csak a 

nép államügyekbe való befolyásától volt várható a nemzeti szellem mozgosítása, 

felemelkedése. 1808-ban hasonló megfontolásokból a tartományi gyűléseknél addig 

szokásban volt követutasítási rendszert is eltörölték, a követek feladata – elméletben − a nép 

egészének képviselete lett.
134

 Az ismételt uralkodói ígéretek (1810, 1811, 1815, 1820) 

ellenére a megvalósulás 1847-ig váratott magára.
135
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Egy ideiglenes nemzetgyűlés ennek ellenére kísérleti jelleggel 1813−14-ben felállt. A 

nemzetgyűlés egykamarás volt, s tagjait a három rendből delegálták. A 42 „képviselőből” 18-

at a nagybirtokos nemesség adott, a maradék 24 pedig a parasztság és a városok képviselőiből 

állt össze. A választási rendszabást előíró 1811. szeptemberi utasítás szerint képviselő minden 

esetben csak földbirtokos lehetett, s a választást felügyelő helyi hatóságoknak figyelnie kellett 

arra is, hogy csak független, a közügyekben jártas, előítéletek nélküli, az uralkodóhoz és az 

országhoz egyaránt hűséges személyeket válasszanak meg, akik saját rendjük érdekei helyett 

a nemzet egészének érdekében járnak majd el.
136

 Az átalakítás tehát ismét csak a 

hagyományos rendi hierarchia és erőviszonyok átmentésével történt.  

A következő harminc évben hasonló intézményes kísérletre nem került sor, de több 

alkotmánytervezet is született. Az egyik legérdekesebb tervezet Hardenberg nevéhez köthető, 

amit 1819 májusában küldött meg az uralkodónak.  Hardenberg tervezete egy általános porosz 

nemzetgyűlés felállításán alapult, amit a tartományi és megyei gyűlések hálózata egészítene 

ki. A megyegyűlés tagjait a kerületek – nemesi és polgári − birtokosai választanák, s a 

megyegyűlések választanának követeket a tartományi gyűlésekbe. Az egykamarás tartományi 

gyűlésekbe az ily módon delegáltak mellett a tartományban élő birodalmi nemesek és a 

megyei jogú városok egy-egy képviselői vehetnének részt. Az évente összegyűlő általános 

nemzetgyűlés kétkamarás volna. Az egyik kamarát a királyi ház hercegei, a korábbi birodalmi 

nemesség családfői, az érsekek és a püspökök, a katolikus és lutheránus prelátusok, valamint 

a porosz egyetemek képviselői alkotnák. A második kamarában a tartományi gyűlések 

követei, valamint a városok közvetlen küldöttei foglalnának helyet. Hardenberg tervezete 

nyitva hagyta azt a kérdést, hogy az általános nemzetgyűlés követeinek tartományi gyűlési 

tagoknak kell-e lenniük, vagy sem. Az uralkodó és a nemzetgyűlés közötti kapcsolat, 

munkamegosztás ugyancsak tisztázásra várt, nem derül ki a kancellár tervezetéből, hogy 

pusztán konzultatív vagy határozó jogköre is volna az így létrejövő intézménynek.
137

  

Hardenberg a központi képviseleti rendszer bevezetésétől hosszútávon a népnevelés 

elősegítését, azaz a porosz nép művelődését remélte.
138

 A kancellárral egy időben Wilhelm 

von Humboldt is benyújtotta a maga alkotmánytervezetét III. Frigyes Vilmoshoz. Humboldt 

ideája szintén az állam és a nemzeti eszme közötti kötelék, valamint a nép morális 

nevelésének elősegítése volt. A rendszer itt is a központi, a tartományi és megyei gyűlések 

hálózatán alapult volna, de a központi nemzetgyűlés Humboldt tervezetében kétkamarás volt. 
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A felsőházi tagság örökletes alapon az előjogokkal bíró rendeket illetné, míg az alsóházi 

képviselőket a nemesség, a nemtelen földbirtokosok és a városi polgárok választanák. 

Humboldt ragaszkodni akart viszont ahhoz, hogy a képviselőket közvetlenül, s ne a helyi vagy 

tartományi gyűlések delegáltjai válasszák. Bár Humboldt a rendi szellem meghaladásának 

céljával szorgalmazta a közvetlen nemzeti választást, hangsúlyozta a hagyományos hierarchia 

fenntartásának szükségességét is. Hardenberg tervezetével szemben a központi nemzetgyűlés 

ráadásul határozó és törvénykezdeményező jogkörrel is bírna, jóllehet, mindkét tervezet 

végcélja a monarchikus rendszer megerősítése volt.
139

 

Az uralkodó, III. Frigyes Vilmos környezetében egyelőre a monarchikus eszme és a 

központi nemzeti képviselet összeegyeztethetetlensége mellett érvelők voltak többségben 

(például Ancillon, Wittgenstein),
140

 a kibontakozás így 1847-ig, a berlini központi diéta 

összehívásáig elmaradt. Az uralkodó kompromisszumos megoldásként ugyanakkor 

beleegyezett abba, hogy a nyolc porosz tartomány mindegyikében létrehozzanak egy-egy 

gyűlést. A tartományi gyűlések intézményes kereteit kidolgozó, 1821 és 1824 között ülésező 

kilenctagú központi bizottság a monarchikus és az arisztokratikus érdekek azonosságából 

indult ki, s a hagyományos rendi hierarchia átmentését tűzte ki célul.
141

 Az 1823-as ún. 

„tartományi rendi törvény” ugyanakkor az arisztokrácia és a hagyományos nemesi politikai 

elit gazdasági és társadalmi erodálódásának a politikai bizonyítékát is adta azzal, hogy a 

polgári birtokosok ezután ugyanúgy az első rendbe küldhettek képviselőket, mint a nemesek, 

továbbá a városok és a parasztság együttesen a nemesekével megegyező számú képviselettel 

bírt.
142

   

Franciaországban a júliusi monarchia politikai stabilitását és az újabb forradalmak 

elkerülését sokan ugyancsak a választójog kiszélesítésétől várták.
143

 A jogkiterjesztés Lajos 

Fülöp uralkodása alatt három alkalommal került a politikai diskurzus középpontjába: 1831-

ben, 1842-ben és 1847-ben. Az első alkalommal, 1831-ben – ahogy láttuk, Angliával 

ellentétben − mind a parlamenti, mind az önkormányzati választásokat szabályozta a 

Nemzetgyűlés. A törvényhozási választójoghoz a restauráció időszakában megállapított 300 

frank/év adócenzust leszállították 200 frankra, s az ingatlanalap (földbirtok, ház) mellé 

bevonták a különféle üzleti tevékenységből szerzett jövedelmeket is. A felnőtt férfilakosság 2-

3%-a (1831-ben kb. 160 ezer fő, 1847-re 240 ezer fő) vált így szavazóképessé, míg az 
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önkormányzati választásoknál a földrajzi területenként változó, sávos vagyoni cenzus révén 

országosan a felnőtt férfilakosság kb. 33%-ával, mintegy 3 millió fős választópolgársággal 

lehetett számolni! A francia liberálisok ekkor az angolokhoz hasonlóan a választójogot csak 

cenzushoz kötve tudták elképzelni: a választópolgár a társadalom szerves tagjaként tett eleget 

szavazói kötelességének, ezért arra „képesítéssel” kellett bírnia. Ez a képesítés pedig az angol 

argumentációhoz hasonlóan a „szellemi” helyett a függetlenséget és politikai érdekeltséget 

biztosító, könnyebben mérhető „vagyoni” lett.
144

 Az 1842-i és 1847-i viták során a reformerek 

két koncepciót is megfogalmaztak: az adócenzus mértékének 100 frankra csökkentése mellett 

egyes 1831-ben már megfogalmazott, de elbukott balliberális javaslatokhoz hasonlóan ismét 

felvetették az értelmiségi foglalkozást űzők beemelését is. Végül egyik kísérlet sem szerzett 

többséget a nemzetgyűlési vitákban.
145
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II. Esettanulmányok 

II.1.) Vármegyei tisztújítások és országgyűlési követválasztások Pest megyében, 1818–

1845 

 

A reformkori vármegyei tisztújítások és országgyűlési követválasztások eljárásjogi, 

technikai jellegű rekonstruálására – és a forrásadottságoktól függően ezek mellé 

kontextuálisan társadalomtörténeti, statisztikai, politológiai jellegű következtetések 

levonására – több megye esetében (Zala, Vas, Győr, Veszprém, Somogy, valamint 

érintőlegesen Békés, és újabban Pest) történtek már példamutató és irányadó kísérletek.
146

 

Jelen fejezet keretében, főként a Molnár András és Tilcsik György által megkezdett ösvényen 

és szempontrendszer alapján haladva teszünk kísérletet a pest megyei választások tipizáló, de 

egyúttal választás-specifikus bemutatására. Az elemzés során elsősorban a választások 

technikai lefolyásának, eljárásjogi, személyi-családi tartalmú, azaz inkább formális 

jellemzőinek a megragadására tettünk kísérletet, ami értelemszerűen bizonyos 

megszorításokat tett szükségessé és lehetővé az áttekintett forrásanyag tekintetében. A 

választások informális kontextusát (pl. a korteskedés jellemzői és kiterjedtsége, a kampányok 

lefolyása, közgyűlési és jelöltállítási viták, inter-perszonális relációk és függőségek, stb.) 

ezúttal nem vizsgáltuk, így a közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok mellé a családi levelezések, 

a központi kormányzati és a sajtóanyag felhasználásától itt eltekintettünk. 
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Pest vármegyében a napóleoni háborúkat követően hét alkalommal tartottak általános, 

rendes tisztújítást (1818. március 31., 1820. május 8–9., 1829. szeptember 30., 1832. október 

23., 1836. november 3., 1841. május 5. és 1845. május 6.). A három évtizedből két megyei 

restaurációs szabályzatot ismerünk: az elsőt 1820-ban,
147

 a másodikat 1841-ben fogadta el a 

vármegye közgyűlése. 

  

II.1.a) Az uralkodói szabályrendeletek megyei visszhangja 

 

Az első pesti tisztújítási rendszabás megalkotásának követlen kiváltó oka az 1819. 

február 16-i (4390. sz.) helytartótanácsi körrendelet volt, ami a megyei választásoknál 

kötelezővé tette a fejenkénti szavazás használatát. Az uralkodói rendeletek és a megyei 

rendszabály-alkotás összefüggéseinek és kölcsönhatásainak szempontjából érdemes röviden 

regisztrálni, Pest miként reagált a szempontunkból fontos öt kormányrendeletre. Az ún. 

„votizációs rendeletet” 1819. március 31-én tárgyalta a megye közgyűlése. A rendek 

véleménye szerint a kihágásokat nem lehet általánosítani, s a közfelkiáltásos szavazásnak az 

időnyerés céljából is haszna van, ezért Pest megye az „egyesült akarattal való kikiáltás 

módját” a törvényes szokásra hivatkozva továbbra is alkalmazni kívánja.
148

 Az 1820. májusi 

tisztújítást ennek ellenére majdnem kizárólag fejenkénti szavazással bonyolították le, s ennek 

tudható be az is, hogy ez volt az egyetlen olyan pesti restauráció a korszakban, ami két napig 

eltartott. 

Az uralkodó az 1821. január 9-i (771. sz.) helytartótanácsi körrendelet útján újra 

felszólította a megyéket a kötelező fejenkénti szavazás használatára. A rendeletet Pest 

közgyűlése 1821. március 20-án tárgyalta, s annak tudomásul vétele mellett az 1819:1210. sz. 

végzést erősítették meg.
149

 Az 1825/27-i országgyűlés sérelmi vitáinak eredményeként 

kiadott, a közfelkiáltásos szavazást is újra megengedő 1827. szeptember 11-i, 24236. 

helytartótanácsi számú uralkodói körrendeletet Pest megye 1827. november 13-i közgyűlése a 

                                                 
147

 Az 1820-i bizottság az 1730-i, 1765-i és 1772-i restaurációs jegyzőkönyveket használta fel előzményként. 

Lásd: PML, IV-3/c-1., PPS vm. nemesi közgyűlésének iratai (általános közigazgatási iratok). (A továbbiakban: 

PML, IV-3/c-1. Kgy. ir.) 1820:926. 11–20. fol. 
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 PML, IV-3/a-1., PPS vm. nemesi közgyűlésének jegyzőkönyve. (A továbbiakban: PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv.) 

1819:1210. 419–420. fol. A rendek ilyen tartalmú felírását a Helytartótanácsnak, Pest, 1819. március 31-i 

dátummal lásd: PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 1819:1210. 19., 22. fol. A szóbanforgó 1819:4390. sz. helytartótanácsi 

körrendeletet lásd: uo. 20–21. fol. Keletkezésének körülményeiről, hátteréről, és megyei visszhangjáról, 

alkalmazásáról lásd: Soós István, Választások Magyarországon. Kísérletek a vármegyei tisztújítások 

„megreformálására” (1810−1821). In: Levéltári Közlemények 2009. 65−156. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1821:879. 307. fol. Vö. PML, IV-3/c-7. PPS vm. nemesi közgyűlésének iratai 

(szabályrendeleti iratok). 14. doboz, 1821. év. 140–141. fol. 
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korábbi határozatokhoz igazodva értelemszerűen vita nélkül elfogadta, és tudomásul vette.
150

 

A választási visszaélések visszaszorítását célzó, a pártoskodó személyek jelölését tiltó 1829. 

július 10-i, 8766/1180. kancelláriai számú uralkodói rendeletet
151

 1829. augusztus 25-én 

tárgyalta Pest vármegye közgyűlése. A rendek megjegyezték, hogy a nádor „kegyes 

kormányzása alatt” a megyében a rendelet alapjául szolgáló esetek nem fordultak elő, s 

várhatóan nem is fognak, az uralkodói decretumot ezért tudomásul vétel mellett a levéltárba 

helyezték.
152

 A visszaéléseket még tágabb főispáni jogkörrel szabályozni kívánó 1836. 

szeptember 22-i, 13017/1257. kancelláriai szám alatt kiadott uralkodói rendeletet az 1836. 

október 7-i közgyűlésen olvasták fel,
153

 majd november 16-án tárgyalták, s hoztak elutasító 

végzést, illetve fogalmaztak meg sérelmi feliratot az uralkodóhoz.
154

  

 

II.1.b) A megyei tisztújítási rendszabások 

 

Az 1819. február 16-i uralkodói rendelet hatására számos megye dolgozott ki új 

restaurációs rendtartást. József nádor utasítását
155

 egy új tisztújítási rendszabás 

elkészíttetéséről Pest megye 1820. január 18-i közgyűlésén olvasták fel.
156

 A közgyűlés által 

kinevezett bizottság
157

 feladata egyrészt a voksolás módjának és menetének, másrészt a 

szavazásra jogosultak körének a megállapítása volt.
158

 A deputáció jelentését az 1820. 

március 20-i közgyűlésen olvasták fel és tárgyalták, amely gyűlésen a nádor a kérdés 

fontossága miatt személyesen jelent meg, valamint elnökölt.
159

  

A bizottság a választójogosultak körének megállapításakor többnyire a szokásokból 

indult ki. Voksolhatna eszerint „minden renden lévő” egyházi és világi nemes, 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1827:4291. 1755. fol. A körrendelet nyomtatott formában lásd: PML, IV-3/c-1. 

Kgy. ir. 1827:4291. 1–2. fol. 
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 Ismertetését és elemzését lásd lejjebb, az 1830–44 közötti időszak választási reformkísérleteinek jogtörténeti 

előzményeit tárgyaló fejezetben. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:3752. 1536. fol. 
153

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:5300/a. 1766–1768. fol. 
154

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:5722. 1892–1893. fol. A rendeletet lásd: PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 1836:5722. 

1., 6. fol. A rendeletet sérelmező pesti feliratot lásd: uo. 2–4. fol. A közgyűlési vitáról és a feliratról 

részletesebben lásd lejjebb, a tisztválasztási nornatívumot és recepcióját bemutató fejezetet. 
155

 A nádori parancsolatot lásd: PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 1820:926. 7–9. fol.  
156

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:216. 93. fol.  
157

 A rendtartást kidolgozó deputáció elnöke Bárczay Pál másodalispán, tagjai Szily József királyi udvari 

tanácsos és hétszemélyes táblai ülnök, gróf Festetics János, báró Prónay Sándor, báró Orczy Lőrinc, Belánszky 

József váci kanonok, Péchy Imre alnádor (vice-palatin), Szentkirályi László nádori ítélőmester, Ottlik Dániel 

ítélőmester, Tallián István, Rakovszky János, Gosztonyi Dániel, Madarassy István, Torius Dániel táblabírák, 

Friebeisz József főjegyző, és az öt járásbeli főszolgabíró, Muslag István főügyész és Balla Gábor levéltárnok 

voltak. PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:216. 95. fol.; PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 1820:926. 10. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:216. 94. fol. A nádor emellett az 1819. február 16-i uralkodói rendelet miatt 

elrendelte a megyei nemesek lajstromának járásonkénti, a szolgabírák által történő ellenőrzését és 

felülvizsgálatát is. Uo. 93. fol.  
159

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:925. 429. fol.  
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birtoktulajdontól függetlenül, valamint a nem a megyében lakó, de ott valóságos nemesi 

birtokkal rendelkező nemesek. Az atyai hatalom alatt álló, tökéletes kort még el nem ért 

nemes fiúk viszont csak akkor szavazhatnának, ha közhivatalt viselnek, vagy ha az apjukétól 

külön családot és háztartást alkotnak. Az osztatlan birtokú testvéreknek külön-külön 

szavazatot engednének, a birtokos nemesek özvegyei pedig továbbra is vokssal bírnának (a 

nemes árvák gyámszülője vagy gondviselője az árva helyett szavazhatna). A székes- és 

társaskáptalanok, illetve a szabad királyi városok összesen kapnának egy-egy voksot (a 

káptalanok küldöttjein kívül megjelenő kanonokok továbbá egyénenként külön is 

szavazhatnának).
160

 A nem-nemes alsópapság (plébánosok, káplánok) választójogát a 

bizottság ugyanakkor nem támogatta, mert azok a múltban sem szavazhattak.
161

 A 

személyesen nem megjelenő, képviselőt küldő személyeknek (a nemesi özvegyeken kívül) 

csak akkor lenne voksa, ha távolmaradásukra „elegendő” indokot szolgáltatnak.
162

 

Képviselőnek egyébiránt csak nemes férfit lehet megbízni,
163

 de egy személy legfeljebb két 

másik képviseletét vállalhatja csak el.
164

 

A szavazási eljárásra nézve a bizottság az 1819:1210. sz. megyei végzéshez hasonlóan 

csak azokban az esetekben kívánt fejenkénti szavazást elrendelni, amelyekben az első 

felkiáltásból nem lehet megállapítani a többséget. A döntést praktikus megfontolásokkal, a 

választás elhúzódásának elkerülésével indokolták.
165

 A fejenkénti szavazás lebonyolításának 

technikai oldalát tekintve szintén a korábbi, már szokásban lévő eljárást erősítették meg. A 

szavazatszedő választmány tagjai között minden járás képviseltetné magát.
166

 A szavazóurna 
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 Zlinszky Antal, a kecskeméti járás főszolgabírája a lajstromok felülvizsgálatakor voksot kért Kecskemét és 

Nagykőrős mezővárosoknak is, azzal az indokkal, hogy nemesi jószágokat bírnak, és mert a megyebeli nemesek 

által viselt személyes terhekben is mindig részt vettek, tehát a nemesi jogok őket is megilleti. A bizottság jogi 

precedens hiányában az indítvány feletti döntést a közgyűlésre bízta, jóllehet időközben – még a határozat 

megszületése előtt – Kecskemét és Nagykőrös maga állt el a kéréstől. PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:926. 438., 

443. fol. 
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 A bizottság ülésein Belánszky József váci kanonok szorgalmazta a katolikus alsópapság szavazójogának a 

megadását, a kalocsai érseki káptalan vikáriusa, Újváry Dávid pedig a nádornak terjesztett elő hasonló tartalmú 

indítványt, amit utóbbi a bizottsághoz továbbított véleményezésre. Mindkét indítványt később a közgyűlés elé is 

terjesztették. PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:926. 437. fol. Újváry 1820. február 17-i indítványát lásd: PML, IV-

3/c-1. Kgy. ir. 1820:926. 52–55. fol. 
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 Ilyen elegendő oknak számította a küldöttség az idős kort, az utazást megakadályozó betegséget, a 

szülő/hitves halálát, a közhivatal viselését, a gazdaságot ért szerencsétlenséget, a feleség gyermekszüléshez 

közelgő idejét vagy terhes betegségét, a választó saját vagy gyermekei házasságát, továbbá a határnap 

kihirdetése előtt megszervezett fontos következménnyel járó munkát.  
163

 A megbízóleveleket megyei lakos esetén az illető járásbeli szolgabíró, megyén kívüli lakos esetén az illető 

megye alispánja hitelesítené meg, amit a tisztújítást megelőző napon egy külön deputáció ellenőrizne. 
164

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:926. 433–435. fol. Vö. PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 1820:926. 22–27. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:926. 436. fol. 
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 Egyesek indítványba hozták, hogy a szavazatszedő választmány tagjai közé az adott, éppen szavazó község 

nemesei közül is be kéne vonni egy-két tagot, mert a deputáció eredeti tagjai nem ismerhetik személyesen a 

községek szegény nemeseit. Az összeírási lajstromokat két verzióban, a helységek abc-rendjében, és a járásbeli 

nemesek abc-rendjében is elkészíttetnék. PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:926. 439. fol. 
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egy a jelöltek számának megfelelő számú osztállyal ellátott szekrény vagy láda lenne, ahol a 

jelöltek neveit az osztályok torkolatára függesztenék ki. A szavazók a szavazatszedő 

választmány elnöke által átadott golyókkal adhatnák le voksaikat, de az urnát csak a 

közgyűlés előtt nyitnák fel.
167

  

A közgyűlésen többnyire a bizottsági véleményt hagyták jóvá, s az előterjesztett 

módosító indítványok többségét elvetették. Balla Gábor levéltáros a megye megelőző két 

évszázadának jegyzőkönyveiben a katolikus alsópapság szavazójogára vagy egyáltalán azok 

közgyűlési megjelenésére nem talált precedenst (jóllehet annak ellenkezőjére sem), ezért a 

rendek a deputáció állásfoglalását erősítették meg, egyúttal a kérdést országgyűlési tárgyként 

határozták meg.
168

 A nádor javaslatára végül az országgyűlési rendezésig, átmenetileg mégis 

személyes szavazójogot biztosítottak az esedékes tisztújításon az alsópapság számára, a 

plébánosokat is beleértve.
169

 A közgyűlés módosította a képviselők útján történő szavazást is: 

a szűkítés eredményeként csak a birtokos nemesek özvegyei és a főhivatalokban lévő 

személyek küldhetnek maguk helyett képviselőt.
170

 A szavazatok összeszámlálását a 

szavazatszedő választmány feladatává tették, s ennek elnöke tenne jelentést a közgyűlésen. A 

deputáció tagjainak szorosabb meghatározását egyelőre elhalasztották (a rendtartás közgyűlés 

által is jóváhagyott változata az 1820:926. sz. határozat lett).
171

  

Az 1841. április 20–21-i és 23-i közgyűlésen elfogadott újabb pesti tisztújítási 

rendtartás alapja is az 1820-as szabályzat volt.
172

 Az új rendtartás elfogadása előtt, még 1841. 

március 23-án határozott azonban a közgyűlés arról, hogy az 1820-ban a római katolikus 

alsópapságnak és plébánosoknak megadott személyes szavazati jogot kiterjesztik az 

evangélikus, református és görögkeleti vallású lelkészekre is (a káplánok viszont továbbra se 

szavazhattak), egyúttal szorgalmazták a honoráciorok választójogának rendezését (ezalatt 

mindenek előtt a Helytartótanács és a Kamara nem-nemes „főbb hivatalnokait” és az 

ügyvédeket értették).
173

  

Az 1841. április 18-án benyújtott bizottsági munkálat
174

 szerint szavazati joggal 

bírnának a megyében állandó lakos vagy birtokos 20. életévét betöltött nemesek (kivéve a 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:926. 436–437. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:926. 440–441. fol. 
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 A provizórikus intézkedést a vonatkozó országgyűlési döntés hiányában 1829. augusztus 26-án az 1829. 

szeptember 30-i tisztújításra is kiterjesztették. PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:3814. 1570–1571. fol. 
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 A megbízólevelek hitelesítését viszont egyszerűsítették, s azok köztisztviselői hozzájárulás nélkül, a megbízó 

saját aláírásával kiállítva is jogerővel bírtak.  
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:926. 442–444. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2211. 127. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:1223. 714–715. fol. 
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 Az 1820:926. sz. határozat figyelembe vételével történő újabb tisztújítási rendtartás kidolgozását a megye 

1839:3359. sz. végzése rendelte el. A választmány tagjai voltak egyfelől a követutasítást kidolgozó deputáció 
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tanulókat),
175

 a megyében található minden székes- és társaskáptalan tagjai egyenként (!), a 

római katolikus, református, evangélikus és görögkeleti lelkészek (a káplánok nem!), a 

honoráciorok közül az 1841:1223. sz. határozat alapján és szellemében az ügyvédek, a 

Helytartótanács és a Kamara nem-nemes hivatalnokai a concipistákig,
176

 a Magyar Királyi 

Egyetem rektora, az erdészeti felügyelő, továbbá a vízépítészeti és hajózási igazgató, a 

megyében található két szabad királyi város 1-1 szavazattal, és a nemesek özvegyei 

(birtoktulajdontól függetlenül). A bizottság a megbízólevéllel, képviselet útján történő 

szavazást az özvegyeken kívül mindenki számára megtiltotta. Az özvegyekkel a bizottsági 

indoklás szerint azért tettek kivételt, hogy „asszonyi mivoltukat” megvédhessék a 

választásokon előforduló lehetséges kihágásoktól (megbízott viszont továbbra is csak 

szavazójoggal bíró személy lehetett, s két megbízásnál többet senki nem vállalhatott).
177

  

A deputáció javaslatokat fogalmazott meg a választás lebonyolításának helyszínéről is. 

Javasolták például, hogy a tisztújítás megtartása előtt vizsgálják meg, a megye tanácsterme 

képes-e a választói tömeg befogadására.
178

 A teremhez vezető bejáratnál a megyeház két 

udvarát deszkával különítenék el, hogy a voksukat már leadó szavazókat a másik udvarba 

vezessék, s a szavazás végéig ne mehessenek ki a kapun. A járásokat arányosan képviselő 

tagokból álló szavazatszedő választmány munkájába a népesebb nemes községek hadnagyait 

is bevonnák ellenőrként. A bírói hatalommal is felruházott tiszteletbeli tisztviselők választását 

a restaurációhoz kötnék. A tiszteletbeli jegyzők és ügyészek továbbra is kinevezéssel nyernék 

„hivatalukat”, de a fiatalok gyakorlatának elősegítése érdekében minden tisztújításnál újonnan 

kellene kinevezni őket.
179

  

A közgyűlés csak néhány apróbb kiegészítést eszközölt a tervezeten, egyébként 

jóváhagyták azt. A bírói hivatalok kivételével például a nem-nemesek hivatalokra való 

                                                                                                                                                         
tagjai, azaz Dubraviczky Simon alispán elnöklete alatt gróf Széchenyi István, gróf Ráday Gedeon, Simoncsics 

János másodalispán, Nyáry Pál főjegyző, Rákóczy Endre és Gál József ügyészek, Zlinszky János főszolgabíró, 

Kovács György, Fáy András, Benyovszky Péter, Lissovényi László, és Tahy Károly. A közgyűlés melléjük 

nevezte még báró Laffert Antal, Szántói Szabó József, Szarkay Antal, Kis László, Markos Mihály, Bernáth 

György, Kováts József, Réső-Ensel Sándor táblabíró és megyei birtokos urakat, valamint az összes főszolgabírót. 

PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 1841:2211. 4. fol.  

A követutasítást kidolgozó választmány névsorát közli: Borovszky Samu (szerk.), Magyarország vármegyéi és 

városai. Magyarország monografiája. A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, 

néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. 13/1. 

kötet. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Bp., 1910. 394. A bizottsági munkálat eredetijét lásd: PML, IV-3/c-1. 

Kgy. ir. 1841:2211. 1–5. fol. 
175

 A húsz éven aluli nemesek közül csak azok kaptak szavazati jogot, akik vagy házasok, vagy hivatalviselők 

voltak, vagy egyéb okból külön családot képeztek.  
176

 Azaz a fogalmazókig (a concipisták feletti hivatalok királyi kinevezéstől függöttek).  
177

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2211. 127–128. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2222. 138. fol. 
178

 A megyeház épületét a közgyűlés utasítására a rajta található repedések miatt Motsy László mérnök és 

Zitterbarth Mátyás építész is megvizsgálták. 
179

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2222. 139–141. fol. 
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jelölhetését is elfogadták.
180

 Kimondták, hogy a szavazatszedő választmány tagjai nem 

jelölhetők hivatalokra, s hogy a népesebb nemes községek és közbirtokosságok 

szavaztatásánál az ún. kurátorok legyenek jelen.
181

 

A honoráciorok szavazójogának kiterjesztését az 1841:1223. sz. végzésen túl április 

23-án, az 1841:2242. sz. határozattal rendezték, de a végrehajtás szükséges előkészületei (pl. 

összeírás) miatt azt csak az 1845-ös tisztújításon alkalmazták először.
182

 Szavazójoggal 

ruházták fel a bevett felekezetek lelkészeit és (!) káplánjait (kivéve a szerzeteseket, illetve a 

szerzetes segédlelkészeket), a királyi ügyek igazgatóhivatalához tartozókat az írnokok 

kivételével, a királyi egyetem rendes oktatóit,
183

 a gimnáziumok, kollégiumok, líceumok 

oktatóit valláskülönbség nélkül, az Akadémia rendes tagjait és a Vakok Intézetének 

igazgatóját, a Nemzeti Múzeum tagjait az írnokok kivételével, a Királyi Főtörvényszék 

tisztviselőit a szolgák kizárásával, a Politico Fundationalis Igazgatóság tagjait, a praktizáló 

ügyvédeket, a szakmájukban dolgozó orvosokat és mérnököket, a Helytartótanács hites 

ügyvivőit a concipistákig, az országos levéltárnokokat, a nem-nemes haszonbérlőket (ha nem 

úrbéres földet bírnak, és ha a megye hatósága és bírósága alá tartoznak), a községek jegyzőit, 

valamint a szabad községek, a királyi városok, és a megyében királyi adománylevél révén 

szabad birtokos községek (Nagykőrös, Kecskemét, Dunapataj, Ráckeve, Szentendre) 1-1 

képviselőit.
184

  

 

II.1.c) A vármegyei tisztújítások lebonyolítása Pest megyében 

 

A tisztújítások koreográfiája mind a hét alkalommal hasonló, gyakorlatilag azonos 

módon zajlott le. A rendek a tisztújítás határnapján összegyülekeztek a hirdetőlevélben 

meghatározott helyen (a hirdetőlevéllel egy időben, vagy még azt megelőzően a nádor rendre 

felszólította a rendeket a választói névjegyzék ellenőrzésére és felülvizsgálatára is).
185

 A 

restauráció elnöke rendes esetben a pest megyei főispáni hivatalt is betöltő nádor volt. Az 

1841-es és 1845-ös tisztújításon József nádor egészségügyi problémái miatt báró Prónay 

                                                 
180

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2211. 129–130. fol. 
181

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2222. 141–142. fol. 
182

 Pest megye honorácior-határozatának politikai következményeiről részletesen lásd lejjebb, az 1843. évi 

követutasításokat tárgyaló fejezet bevezetését. 
183

 A rendkívüli oktatókat, asszisztenseket és adjunktusokat nem részesítették szavazójogban. 
184

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2242. 164–169. fol. A közgyűlési végzés alapjául szolgáló, 1841. április 22-i 

bizottsági munkálat eredetijét lásd: PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 1841:2242. 1–4. fol.   
185

 A felülvizsgálat úgy zajlott, hogy a főszolgabírókat, a táblabírákat, és ezek esküdtjeit küldték ki járásonként a 

választói névjegyzékek ellenőrzésére és frissítésére. PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:216. 93. fol.; PML, IV-3/a-

1. Kgy. jkv. 1829:3742. 1511–1512. fol.;  PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:4253. 1944–1945. fol.; PML, IV-3/a-1. 

Kgy. jkv. 1836:4740. 1583–1584. fol. (1836-ban nem vizsgálták felül a lajstromokat!); PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 

1841:1223. 713–714. fol.;  
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Albert főispáni helyettes elnökölt, 1841-ben még a nádor által készített kandidáció 

alapján.
186

1818-ban Pesten a megyeházán,
187

 1820-ban a budai Országházán,
188

 1829-ben 

ismét a budai Országházán,
189

 1832-ben és 1836-ban Pesten,
190

 1841-ben a budai 

Országházán,
191

 végül 1845-ben ismét Pesten
192

 bonyolították le a restaurációt. A tisztújítás 

miatt szükségessé váló logisztikai döntéseket, a helyszínek tehermentesítését és az útvonalak 

járhatóságát (adott esetben egyes városrészek, útszakaszok lezárást), a rend fenntartására 

előirányzott lépéseket nyomtatott rendszabások révén tették közhírré a város lakosai és a 

szavazók számára, rendszerint egy héttel az esemény előtt.
193

    

A rendeket a hivatalban lévő tisztikar feje, többnyire az első alispán, ennek hiányában 

(1820-ban, 1829-ben és 1845-ben) a másodalispán, illetve 1832-ben Somsich Pongrác, 1841-

ben pedig báró Prónay Albert főispáni helyettes köszöntötte.
194

 A tisztújítás elnöki teendőit 

ellátó nádor köszöntésére és meghívására ezután rendre egy-egy küldöttséget neveztek ki, s 

küldtek annak rezidenciájára, a királyi palotába. További két küldöttséget is kineveztek, 

                                                 
186

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2301. 212. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2550. 414–416. fol. 
187

 A tisztújítás határnapját kitűző, 1818. február 8-i nádori levelet az 1818. február 9-i közgyűlésen hirdették ki, 

a helyszínről pedig február 10-én határoztak. PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:432. 157. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. 

jkv. 1818:488. 186. fol. 
188

 A régi budai Országháza (az 1790-i, 1792-i és 1807-i országgyűlések helyszíne) a mai I. kerületben, az 

Országház utca 28. sz. alatt, a Várnegyedben található. A 18. század második felében épült kétemeletes épület 

jelenleg az MTA Társadalomtudományi Intézeteinek ad otthont. Lásd: Berza László (főszerk.), Budapest 

lexikon. Akadémiai, Bp., 1973. 897. 

A tisztújítás helyszínét meghatározó nádori utasítást lásd: PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 1820:926. 56. fol. A tisztújítás 

határnapját kitűző korábbi hirdetőlevelet 1820. január 18-ról lásd: PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 1820:216. 1–2. fol. 

Vö.: PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:216. 93. fol. 
189

 Az 1829-i tisztújítás határnapját a nádor 1829. augusztus 21-i utasítására hivatkozva az augusztus 25-i 

közgyűlés hirdette ki. PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:3742. 1511–1512. fol. A nádor levelét lásd: PML, IV-3/c-

1. Kgy. ir. 1829:3742. 1–2. fol. 
190

 Az 1832-es tisztújítást a nádor augusztus 7-i utasítása tűzte ki őszre, majd szeptember 27-i újabb utasítása 

jelölte ki annak határnapját október 23-ra, helyszínét pedig Pestre. A közgyűlés még ugyanaznap jóváhagyólag 

határozott a tisztújítás kihirdetéséről. PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:4253. 1944. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 

1832:4528. 2074–2075. fol. 

Az 1836-os tisztújítás határnapját a nádor október 2-i utasítása alapján az október 3-i közgyűlésen hirdették ki. 

PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:4740. 1583–1584. fol. 
191

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2301. 211. fol. Az 1841-es restauráció határnapját a nádor március 22-i 

utasítása határozta május 5-re, amit a március 23-i közgyűlésen ismertettek és hirdettek ki. Lásd: PML, IV-3/a-1. 

Kgy. jkv. 1841:1223. 713. fol. A nádor levelét: PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 1841:1223. 1–2. fol. 
192

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2550. 414–416. fol. 
193

 PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 1820:1551. 14−16. fol. (Pest, 1820. május 5., ill. 1818. március 23.); PML, IV-3/c-1. 

Kgy. ir. 1829:4348. 3. fol. (1829. szeptember 26.)  
194

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1140. 407. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1551. 702. fol. (1819. 

december 15-én a nádor Szentkirályi László első alispánt Szilassy József nádori ítélőmester hétszemélyes táblai 

ülnöki kinevezése miatt nádori ítélőmesterré nevezte ki, ezért annak feladatait a tisztújításig Bárczay Pál 

másodalispán vette át – PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:216. 92–93. fol.); PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 

1767–1768. fol. (Bárczay Pál első alispán 1829. július 21-én bekövetkezett halála miatt vette át az első alispán 

feladatait Kovács György másodalispán – PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:3742. 1511–1512. fol. ); PML, IV-3/a-

1. Kgy. jkv. 1832:5090. 2226–2227. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:5588. 1858. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. 

jkv. 1841:2301. 211. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2646. 453. fol. (Dubraviczky Simon első alispán a 

tisztújítás megkezdése előtt bejelentette visszavonulását a megyei hivatalvállalástól – PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 

1845:2548. 410–413. fol. 
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amelyek közül az egyik a tisztújítás helyszínén, a kapualjban, a lépcsőn, a másik pedig a 

budai Országháza vagy a pesti megyeház ajtajánál volt hivatva várni és köszönteni, majd 

bevezetni a nádort.
195

 A deputációk létszáma a hét tisztújítás során egy és két tucat között 

váltakozott, tagjai többnyire püspökök, kanonokok, udvari és királyi tanácsosok, grófok, 

szolgabírák, táblabírák, ügyészek, esküdtek, vagy éppen a személynök, azaz magas és 

közepes rangú világi, egyházi és megyei hivatalnokok voltak. Az utóbbi két küldöttség a 

nádor invitációjával megbízott deputáció visszatérése és jelentése után foglalta el kiszabott 

helyét.
196

 A nádort megérkezésekor éljen kiáltásokkal és ünnepelve fogadták a rendek, amíg 

az el nem foglalta főispáni székét.
197

 Ezt követően a nádor általában egy a tisztújítás, a 

választási szabadság, a megyei intézmény és a tisztviselők feladatainak fontosságát taglaló 

latin nyelvű beszéddel köszöntötte a rendeket.
198

 A rendek nevében, és hálájukat kifejezendő 

általában valamelyik püspök válaszolt, illetve köszöntötte tisztelettel – ugyancsak hosszas 

latin nyelvű beszédben – a nádort. Ebben többnyire ők is a szabad választás jelentőségét, 

történeti gyökereit, a hivatalviselés szépségeit és a vele járó bizalmat emelték ki, valamint 

külön köszönetet mondtak, és dicsérték a nádort.
199

  

A restauráció következő fázisát a hivatalban lévő tisztikar lemondása jelentette, amit 

rendszerint a tisztikar első embere, azaz az első alispán, ennek hiányában a másodalispán 

                                                 
195

 A restauráció nádor-specifikus ceremoniális részeit, így a meghívó, köszöntő és fogadó küldöttségek 

kinevezését, illetve a köszöntőbeszédeket 1841-ben és 1845-ben értelemszerűen elhagyták (1845-ben Prónay 

meghívására Szentkirályi Mór másodalispán javaslatára azonban kineveztek egy 18 tagú küldöttséget, a 

jegyzőkönyvben egy név nélkül szereplő kalocsai kanonok elnöklete alatt – PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 

1845:2646. 453. fol.). PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2301. 212. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2550. 

414–416. fol. 

1820-ban a tisztújítás második napjának reggelén, május 9-én az előző napi deputációt küldték ismét a nádor 

meghívására, aki a választás felgyorsítására a második napon már egyszerre két-két hivatalra jelölt. Vö. PML, 

IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1552. 710. fol.    
196

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1140. 407–408. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1551. 702–703. fol. 

(1818-ban és 1820-ban pl. Kovalik János tribuniczai püspök volt a nádort meghívó küldöttség vezetője); PML, 

IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1769–1770. fol. (ekkor Szutsits Pál fehérvári megyéspüspök vezette a nádort 

meghívó deputációt); PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5090–5092. 2226–2228. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 

1836:5588–5590. 1858–1859. fol. (1832-ben és 1836-ban Sztankovich János győri püspök és helytartótanácsos 

vezette a királyi palotába küldött deputációt); 
197

 1818-ban a nádort elkísérte anyósa is, 1829-ben pedig gyermekei (István és Sándor főhercegek, valamint 

Hermina főhercegné). 
198

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1140. 408. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1551. 704–705. fol.; PML, 

IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1771–1773. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5092. 2228–2229. fol.; PML, 

IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:5590. 1859. fol. 

Az 1845-i restauráción Prónay Albert főispáni helyettes – helyének elfoglalása után – a konferencián 

megállapított jelöltek személyének alkalmasságát méltatta, továbbá kérte a rendeket, hogy a választás a szokott 

renddel menjen végbe, s egy-egy hivatalra csak azután válasszanak, hogy végighallgatták az összes jelölt nevét. 

PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2646. 454. fol.   
199

 1818-ban báró Fischer István egri érsek (PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1140. 410–413. fol.), 1820-ban 

Viczay József fehérvári megyéspüspök (PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1551. 705–707. fol.), 1829-ben 

Klobusitzky Péter kalocsai érsek (PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1773–1776. fol.), 1832-ben és 1836-ban, 

a nádor 40. jubileuma alkalmával Nádasdy Ferenc váci megyéspüspök magyarul (PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 

1832:5093. 2229–2231. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:5591. 1859–1861. fol.), 
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(1820-ban és 1845-ben), vagy mint 1829-ben, az első aljegyző jelentett be rövid beszéd 

kíséretében, egyben adta át a levéltár kulcsát és a megye pecsétjét a tisztújítás elnökének, azaz 

a nádornak (1841-ben és 1845-ben Prónay Albert adminisztrátornak). 1832-ben a lemondás 

fázisaiban munkamegosztást figyelhetünk meg, mivel a tisztikar nevében bár a főjegyző, 

Sárközy Imre mondott le, a megye pecsétjét és a levéltár kulcsát Kovách György, a leköszönő 

első alispán adta át.
200

 A főispáni funkciókat ellátó nádor ezután nevezte ki a szavazatszedő 

választmány tagjait, arra az esetre, ha fejenkénti szavazásra kerülne sor.
201

  

A jelöltek neveit csak ezután, hivatalonként ismertette a nádor, s a választást is 

hivatalonként bonyolították le (a tisztségek sorrendjének betöltése – rang szerint – nagyjából 

végig azonos volt). 1829-ben a felkiáltásos rendszer visszaállításából eredhető „zavarok 

meggátlására” döntöttek arról is, hogy a jelöltek a kandidáció és a választás idejére hagyják 

el a választási termet.
202

 Az 1841-i és 1845-i restauráció jegyzőkönyve tesz először említést 

arról – a többi megyében is általános gyakorlatról –, hogy a választás idejére provizórikus 

jelleggel helyettes főszolgabírót (Zlinszky János), főügyészt (1841-ben Rákóczy Endre, 1845-

                                                 
200

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1140. 413. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1551. 707–708. fol.; PML, 

IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1776–1777. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5095. 2232–2233. fol.; PML, 

IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:5592. 1861. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2301. 213. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. 

jkv. 1845:2646. 454. fol. 
201

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1140. 413. fol. (tagjai Viczay József fehérvári megyéspüspök, Szakály Antal 

szombathelyi megyéspüspök, báró Prónay Sándor, báró Orczy Lőrinc, Szily József és Szilassy József királyi 

udvari tanácsosok, valamint Kostyán János, Bernáth György, Gosztonyi András, Tallián István és Blaskovich 

József táblabírák voltak); PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1551. 708. fol. (tagjai Viczay József fehérvári 

megyéspüspök, Horváth József kalocsai kanonok, Belánszky József váci kanonok, gróf Teleki László, báró 

Prónay Sándor, báró Vay Miklós, báró Orczy Lőrinc, Szily József és Szilassy József udvari tanácsosok, 

Szentkirályi László nádori ítélőmester, Otlik Dániel személynöki ítélőmester, Majthényi Károly királyi tanácsos, 

valamint Kandó József, Szeleczky Antal és Bernáth György táblabírák voltak); PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 

1832:5096. 2233. fol. (a jegyzőkönyv nem tartalmazza a tagok neveit); PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2646. 

455. fol. (a jegyzőkönyv csak a deputáció elnökét, Dubraviczky Simon helytartótanácsost nevezte meg) 

Az 1836-os tisztújításnál, jóllehet a nádor már a határnap kitűzésekor jelezte a rendeknek, hogy fejenkénti 

szavazással akarja lebonyolítani a restaurációt (PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:4740. 1583–1584. fol.), csak az 

első, ténylegesen fejenkénti voksolás alá bocsátott hivatalnál, a váci járási főszolgabíró választásánál nevezték ki 

a szavazatszedő választmányt (ennek tagjai gróf Keglevich Gábor császári-királyi kamarás és a Magyar Kamaera 

előadója, Sztankovich János győri püspök, gróf Teleki Sámuel, báró Orczy György, báró Podmaniczky Lajos, 

Gosztonyi Miklós királyi táblai bíró, Mérey László császári-királyi kamarás, valamint Benyiczky Ádám, 

Jankovich Miklós, Lukács Antal, Szilassy László táblabírák, Nyáry Pál aljegyző, és a járásbeli főszolgabírák 

voltak).PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:5596. 1862. fol. 

1841-ben az 1836-oshoz hasonló menetrend szerint, az első fejenkénti szavazásra bocsátott hivatalnál, a 

másodalispánság választásánál nevezte ki (ezúttal az elnöki teendőket ellátó Prónay Albert adminisztrátor) a 

szavazatszedő választmány tagjait (a deputáció tagjai lettek gróf Nádasdy Ferenc váci püspök, gróf Keglevich 

Gábor magyar koronaőr és királyi kamarai elnök, gróf Teleky József koronaőr, Tihanyi Ferenc temesi főispán, 

báró Orczy György, gróf Károlyi György, Gyurcsányi Gábor septemvir, báró Vay Miklós, gróf Mailáth Károly, 

gróf Ráday Gedeon, Ürményi József alnádor, Szilassy József és Stály Ignác helytartótanácsi tanácsnok, Kovách 

György, Földváry Gábor, Jankovich Miklós, Fáy András, Patay József, Steinbach Ferenc királyi tanácsos, 

Csefalvay József, Nyáry László, Káldy Kálmán, Kovács József, Rakovszky Ferenc és Nyáry Pál főjegyző). 

PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2301. 214. fol.    

1829-ben az 1827-es uralkodói rendelet miatt nem került sor szavazatszedő választmány kinevezésére: PML, IV-

3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1778. fol.    
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1778. fol. 
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ben Egressy Sámuel), esküdtet (Bellágh Antal) és jegyzőt (Nagy Iván) surrogált az elnök, 

azaz Prónay.
203

 

A következőkben – a választások eljárási, technikai oldalára koncentrálva – azt 

vizsgáljuk, hogy az egyes hivatalokra mikor hány jelöltet állítottak, az adott hivatal betöltése 

felkiáltással vagy fejenkénti szavazással történt-e, s hogy mekkora rotáció figyelhető meg a 

tisztségek betöltésének személyi/családi oldalát tekintve.  

Az első alispáni hivatalban 1818-ban négy jelölt (Szentkirályi László, Muslay István, 

Dubraviczky Antal, Kandó József)
 

közül „egyesült akarattal”, azaz közfelkiáltás útján 

Szentkirályi Lászlót tartották meg a rendek, aki 1810 óta viselte ezt a hivatalt.
204

 1820-ban a 

négy első alispáni jelölt Bárczay Pál másodalispán, Dubraviczky Antal, Tallián István és 

Muslay István voltak, akik közül a rendek azonnal Bárczayt kiáltották ki („bizodalmukat el 

nem titkolhatván”), azonban a votizációs rendelet és a nádor ezt érvényesíteni akaró utasítása 

miatt a fejenkénti szavazást is lebonyolították. A rendek szavazatainak leadása után az 

eredmény ismét Bárczay megválasztását erősítette meg, aki át is vette a vármegye pecsétjét és 

a levéltár kulcsát.
205

 1829-ben öt jelölt, Kovách György másodalispán,
206

 Jeszenszky Mihály, 

Glorius Dániel, Madarassy István és Zlinszky Antal közül „hosszasabb kiáltás után” Kovách 

Györgyöt választották meg a rendek első alispánnak.
207

 A következő általános tisztújításon, 

1832-ben „nevezetesen kitetsző s minden kételkedést eloszlató általjános felkiáltással” az 

addigi másodalispánt, Dubraviczkyt választották első alispánná (kihívói Sárközy Imre, Mérey 

László, Madarassy István és Beniczky Ádám voltak).
208

 1836-ban a rendek „egyes akarattal 

és általános felkiáltással” Dubraviczky Simont tartották meg első alispánnak,
209

, ahogy 1841-

ben is (1841-ben Simoncsics János, Beniczky Ádám és Fáy Mózes voltak a kihívói).
210

 1845. 

május elején Dubraviczky 32 évnyi hivatalviselés után visszavonulását jelentette be,
211

 első 

alispánnak így az 1845-ös tisztújításon Szentkirályi Mór addigi másodalispánt választották 

meg „közös akarattal” (ellenfelei Batta Sámuel, Zlinszky János és Nagy István voltak).
212
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2301. 213. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2646. 455. fol. 
204

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1140. 413. fol. Szentkirályi László pályájáról és személyéről részletesebben 

lásd: Berényiné 2009. 9. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv.  1820:1551. 708−709. fol. 
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 Friebeisz József ti. 1825 júniusában lemondott. Vö. Berényiné 2009. 17. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1778. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5097. 2233. fol. 
209

 A nádor a négy jelölt nevét (Dubraviczky Simon, Földváry Gábor, Mérey László, Beniczky Ádám) csak 

utólag, a formalitás betartásáért ismertette. Lásd: PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:5593. 1862. fol. 
210

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2301. 213. fol. 
211

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2548. 410−413. fol. 
212

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2646. 455. fol. 
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A másodalispáni hivatalra 1818-ban Friebeisz József főjegyzőt, Bárczay Pált, Muslay 

Istvánt és Tihanyi Dánielt jelölték, akik közül a „voksok többségével”, azaz fejenkénti 

szavazással Bárczay Pált emelték hivatalba.
213

 1820-ban a négy másodalispáni jelölt között 

találjuk ismét Friebeisz József főjegyzőt, mellette Kovách Györgyöt, ifjabb Madarassy Istvánt 

és Gosztonyi Andrást, akik közül Friebeiszt előbb közfelkiáltással, majd az uralkodói rendelet 

miatt fejenkénti szavazással is megválasztottak a rendek.
214

 A másodalispáni hivatalra 1829-

ben ismét négy jelöltet állítottak, s Szilassy László, Beniczky Ádám, Földváry Gábor és 

Dubraviczky Simon közül „hosszasabb kiáltás és vetélkedés” után Dubraviczky került ki 

győztesként.
215

 1832-ben Földváry Gábor, Szilassy László, Mérey László, Simoncsics János 

és Tahy Károly, azaz öt jelölt közül a rendek többsége Földváry Gábor mellett nyilatkozott.
216

 

A következő általános tisztújításon, 1836-ban Dubraviczkyhez hasonlóan Földváryt is 

közfelkiáltással tartották meg a rendek hivatalában.
217

 Földváry Gábor 1836. november 4-én 

bejelentette, hogy két éven belül lemond hivataláról,
218

 így 1841-ben az 1838. júniusában 

hivatalba került Simoncsics János, Batta Sámuel, Szentkirályi Mór és Nagy István versengett 

a másodalispánságért. Simoncsics és Szentkirályi között megoszlottak a szavazatok, ezért 

Prónay Albert fejenkénti szavazást rendelt el. A szavazás megkezdése előtt azonban 

Simoncsics egészségi állapotára hivatkozva visszalépett a jelöltségtől, s Szentkirályi vált 

másodalispánná.
219

 Az 1845-ös tisztújításon Szentkirályi előrelépése után Rutkay János, 

Friebeisz István, Miskey Imre és Nyáry Pál indultak a másodalispáni hivatalért, s közakarattal 

az addigi főjegyzőt, Nyáry Pált választották meg a rendek.
220

  

A főjegyzői tisztséget – a többi megyében is a 19. századra megszokottá vált 

gyakorlat, azaz a főispáni kinevezés helyett – a nádor 1818-ban a rendek szabad választása alá 

bocsátotta.
221

 A három jelölt (az addigi főjegyző Friebeisz József, illetve Fejérváry József, 

Mérey László) közül Friebeisz Józsefet „egyesült akarattal”, azaz közfelkiáltás útján tartották 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1140. 414. fol. Bárczay Pál Ottlik Dánielt váltotta a másodalispáni hivatalban. 

Vö. Berényiné 2009. 17. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1551. 709. fol. 
215

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1778. fol. 
216

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5098. 2234. fol. 
217

 A nádor helybenhagyta ezt a döntést is, s az öt jelölt nevét (Földváry Gábor, Szilassy László, Simoncsis 

János, Tahy Károly, Rutkay János) csak utólag, a formalitás kedvéért olvasta fel:. Lásd: PML, IV-3/a-1. Kgy. 

jkv. 1836:5593. 1862. fol. 
218

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:5646. 1873. fol. 
219

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2301. 214−216. fol.; Simoncsics lemondólevelét lásd: PML, IV-3/c-1. Kgy. 

ir. 1841:2301. 1−2. fol. 
220

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2646. 456. fol. 
221

 A nádor természetesen mindannyiszor kijelentette és a jegyzőkönyvbe foglaltatta, hogy a főispáni jogokra 

nézve semmi következménnyel nem járhat a főjegyzői tisztség választás általi betöltése. 
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meg a rendek hivatalában.
222

 1820-ban az ismét szabad választás alá bocsátott főjegyzőségre 

három személyt, a korábbi első aljegyző Fejérváry Józsefet, Mérey Lászlót és Földváry 

Gábort jelölték, akik közül a voksok többségével Fejérváryt emelték hivatalba.
223

 A nádor 

1829-ben a két korábbi átengedésre hivatkozva élni kívánt kinevezési jogával, s a főjegyzői 

hivatalra Sárközy Imrét, az addigi első aljegyzőt nevezte ki.
224

 1832-ben bár újra szabad 

választás alá bocsátotta a főjegyzőséget, csak Sárközy Imrét jelölte, akit a rendek általános 

felkiáltással meg is erősítettek hivatalában. A nádor a rendek örömére egyúttal apja, 

Szentkirályi László érdemei miatt tiszteletbeli főjegyzővé nevezte ki Szentkirályi Móricot, aki 

addig tiszteletbeli aljegyző volt.
225

 1836-ban ugyanezt a metódust alkalmazta József nádor: a 

szabad választás ellenére csak egy jelöltet (Szentkirályi Móric) állított, akit a rendek meg is 

választottak.
226

 Az 1841-es tisztújításon Prónay javaslatára Nagy Istvánt és Nyáry Pált azonos 

rangú és hatáskörű főjegyzőknek választották.
227

 1845-ben a nádor jóváhagyásával Prónay 

ismét szabad választás alá engedi bocsátani a főjegyzőséget, de preferenciáját, Nagy Istvánt is 

közli a rendekkel, akik közfelkiáltással meg is választják Balla Endre első aljegyző 

ellenében.
228

    

1818-ban az esküdtek, 1820-ban a főjegyző, 1829-től viszont az alszolgabírák után 

választották meg az aljegyzőket, ahol a nádor rendszerint megismételte a főjegyzői hivatal 

szabad választás alá bocsátásánál mondottakat. 1818-ban az első aljegyzői hivatalra állított 

négy jelölt közül (Fejérváry József, Sárközy Imre, Péchy Ferenc, Gosztonyi Miklós) 

Fejérváry Józsefet tartották meg a rendek. A második aljegyzői hivatalra három jelölt közül 

(Sárközy Imre, Péchy Ferenc, Gosztonyi Miklós) Sárközy Imrét választották, a harmadik 

aljegyzői hivatalra pedig Péchy Ferenc és Friebeisz Imre közül Péchy Ferencet 

választották.
229

 1820-ban a három első aljegyzői jelölt Dubraviczky Simon, Sárközy Imre és 

Kubinyi Ferenc volt, s a korábbi másodaljegyző, Sárközy Imre nyerte el a voksok többségét. 

A másodaljegyzői hivatalra szintén három jelöltet állítottak, Kubinyi Ferencet, Tahy Károlyt 

és Kovács Józsefet. A nádor kivételesen eltekintett a szavazástól, mert értésére esett, hogy a 

rendek Kubinyi Ferenc harmadik aljegyzőt és Tahy Károly tiszteletbeli nótáriust is meg 

akarják tartani, a harmadik aljegyzőségre pedig egyébként is csak Tahy és Kovács álltak 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1140. 414. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1551. 709. fol. 
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 Emellett Szőgyényi László tiszteletbeli aljegyzőt szorgalma és munkája miatt tiszteletbeli főjegyzővé tette. 

Lásd: PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1778. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5099−5100. 2234. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:5594. 1862. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2301. 217. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2646. 457. fol. 
229

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1140. 417. fol. 
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versenyben. Kubinyi lett ebből kifolyólag szavazás nélkül a második, Tahy pedig a harmadik 

aljegyző.
230

 1829-ben aztán a főjegyzőséghez hasonlóan az aljegyzői hivatalokat is a nádor 

töltötte be, kinevezéssel: az első aljegyző Bernáth György, a második aljegyző Festetich 

Sámuel, a harmadik aljegyző pedig Nagy István lett.
231

 Az 1832-ben újra szabad választás alá 

bocsátott aljegyzői hivatalok sorsa az alábbiak szerint alakult: az első aljegyző Nagy István, 

Eckstein Rudolf és Nyáry Pál közül az addigi másodaljegyző, Nagy István lett. 

Másodaljegyzőnek Eckstein Rudolf, Nyáry Pál és Tihanyi Antal közül Nyáry Pált újonnan, 

harmadik aljegyzőnek pedig Eckstein Rudolf, Tihanyi Antal és Bitskey Lajos közül Eckstein 

Rudolfot újra megválasztották a rendek.
232

 1836-ban Nagy István, Nyáry Pál és Pajor Titusz 

közül Nagy Istvánt választották újra a rendek első aljegyzőnek, a második aljegyző 1832-höz 

hasonlóan Nyáry Pál maradt (kihívói Pajor Titusz és Egressy Sámuel voltak). Harmadik 

aljegyzőnek Bitskey Illés lemondása után az addigi tiszteletbeli aljegyzőt, Pajor Tituszt 

választották meg Egressy Sámuel, Madarassy Móric és Halász Gusztáv ellenében.
233

 Az 

1841-es tisztújításon Pajor Tituszt választották meg első aljegyzőnek (Balla Endre és Rákóczy 

János voltak az ellenfelei), Balla Endrét pedig Rákóczy János, Simoncsics Alajos és Kováts 

Illés ellenében második aljegyzőnek.
234

 1845-ben a négy aljegyzői jelölt mindegyike hivatalt 

nyert: közfelkiáltással választották meg Balla Endrét első, Rákóczy Jánost második, 

Simoncsics Alajost harmadik, Batta Endrét pedig negyedik aljegyzőnek. Balla Endrét Prónay 

emellett tiszteletbeli főjegyzői címmel is kitüntette.
235

 

A főszolgabírói hivatalokat járásonkénti bontásban töltötték be, többnyire azonos 

sorrendben: 1818-ban és 1820-ban elsőként a kecskeméti, majd a pilisi, pesti, váci és solti 

járások hivatalát, 1829-től pedig a kecskeméti, váci, pesti, solti, pilisi és központi járások
236

 

vált a sorrendé. A kecskeméti főszolgabíróságban 1818-ban a három jelölt közül (Zlinszky 

Antal, Vida László, Tormássy István) Zlinszky Antalt hagyták meg hivatalában. A pilisi 

járásban Majthényi Károly, Friebeisz Antal, Simoncsics János közül szintén a korábbi 

főszolgabírót, Majthényit hagyták meg. A pesti járásban négy jelöltet állítottak (Hangyás 

Dávid, Konkoly József, Reviczky Imre, Halász Miklós), akik közül Hangyást „választották” 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1551. 709−710. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1781. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5117−5119. 2236. fol. 

Festetich Sámuel 1831. márciusi első aljegyzői kinevezése (Bernáth György távozott hivatalából) miatt lépett elő 

két tisztújítás között Nagy István másodaljegyzővé, s választották helyére harmadik aljegyzőnek Eckstein 

Rudolfot. Lásd: Berényiné 2009. 19. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:5610−5612. 1864. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2301. 222. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2646. 462. fol. 
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 A nagyjából a mai Budapest területét lefedő, 1825 júniusában létrehozott járásról van szó. Lásd: Berényiné 

2009. 4. 
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meg.
237

 A váci járásban szintén négy jelöltet állítottak (Adonyi Mihály, Friebeisz István, Fáy 

András, Dubraviczky Simon), akik közül a rendek Adonyit tartották meg hivatalában. A solti 

járásban Kovács György korábbi főszolgabírónak még a restaurációt megelőző lemondását 

követően a négy jelölt közül (Földváry Gábor, Friebeisz Antal, Reviczky Imre, Rakovszky 

Ferenc) „Földváry Gábor úr kiválasztatott.”
238

  

1820-ban a kecskeméti főszolgabíróság három jelöltje (Zlinszky Antal, Dubraviczky 

Simon, Blaskovich Bertalan) közül Zlinszkyt választották újra, a pilisi főszolgabíróságban 

ugyancsak újraválasztották Majthényi Károlyt (két kihívója Simoncsics János és Kis László 

voltak). A pesti járás főszolgabírájának Hangyás Dávidot választották újra Konkoly József és 

Halász Miklós ellenében, míg a váci járásban Adonyi Mihály maradt hivatalban a voksok 

többségével Beniczky Ádám és Friebeisz István ellenében. A solti járásban sem történt 

változás: Földváry Gábort választották újra, kihívói Rakovszky Ferenc és Reviczky Imre 

voltak.
239

  

A kecskeméti járási főszolgabíróság – többnyire új − négy jelöltje (Kis László, 

Konkoly József, Batta Sámuel, Rutkay János) közül 1829-ben Batta Sámuel „kiválasztatott”. 

A váci járásban Adonyi Mihály lemondásával három jelölt (Friebeisz István, Beniczky 

Flórián, Tahy Károly) közül Friebeisz István választották meg a rendek. A pesti járási 

főszolgabírói hivatalban Kis László, Konkoly József, Halász Miklós, Földváry Miklós és 

Tahy Károly közül Tahy Károly lett eredményes. A solti járási főszolgabíróságba a nádor 

javaslatára Földváry Gábort választották meg „egyhangúlag” a rendek, Rakovszky Ferenc, 

Szalay Pál és Madarassy Ferenc ellenében, pilisi járási főszolgabírónak pedig Simoncsics 

János, Miskey Imre és Halász Miklós közül Simoncsicsot választották újra a rendek. A „pesti 

centralis honorarius főszolgabíróság”, azaz a központi járás főszolgabírája Kis László 

lemondása után Zlinszky János lett, Konkoly József és Miskey Imre ellenében.
240

  

Az 1832-es tisztújításon a kecskeméti főszolgabíró Batta Sámuel maradt (Kis László, 

Konkoly József, Rutkay János ellenében), míg a váci járásban a felkiáltások Friebeisz István, 

Beniczky Flórián, Földváry Miklós és Somogyi Károly között megoszlottak, a nádor ezért 

fejenkénti szavazást rendelt el. A jegyzőkönyv szűkszavú beszámolója szerint a voksok 

„nevezetes többségével” Friebeisz Istvánt választották újra meg a rendek. A pesti járásban 

Tahy Károly, Konkoly József, Szilassy György és Blaskovich Gyula közül Tahy Károly 

maradt a főszolgabíró, míg a solti járásban Rakovszky Ferenc, Bernát György és Szalay Pál 
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közül az addigi első aljegyzőt, Bernát Györgyöt választották meg. A pilisi járásban 

kandidáltak közül (Simoncsics János, Miskey Imre, Jankovich Sándor) „egyes akarattal”, és 

a nádor támogatásával Simoncsics maradt hivatalban. A központi járás főszolgabírói 

hivatalában ugyanilyen módon maradt Zlinszky János (Konkoly József és Miskey Imre 

ellenében).
241

 

A kecskeméti járás főszolgabírája 1836-ban is Batta Sámuel maradt (az ellenjelöltek 

Kis László, Rutkay János, Jankovich Sándor voltak), a váci járásban viszont ezúttal is 

fejenkénti szavazást rendelt el a nádor, mert a felkiáltás alapján a szavazatok megoszlottak a 

négy jelölt, Friebeisz István, Fáy György, Somogyi Károly és Eckstein Rudolf között. A 

szavazatszedő választmány
242

 összesítése alapján „nevezetes többséggel” Fáy Györgyöt 

választották a rendek. A pesti járásban az addigi főszolgabíró, Tahy Károly romló egészségi 

állapotára hivatkozva lemondott a jelöltségről, így a négy jelölt, Konkoly József, Szilassy 

György, Blaskovich Gyula és Miskey Imre közül − a felkiáltások megoszlása miatt – 

fejenkénti szavazással Szilassy György került hivatalba „nevezetes többséggel”. A solti 

járásban sem indult újra az addigi főszolgabíró (ifjabb Bernáth György is egészségi állapotára 

hivatkozva mondott le), a jelöltek közül (Madarassy László, Nagy István, Szalay Pál, 

Mészáros Károly) Madarassy László lett a befutó, közfelkiáltással. A pilisi járásban az addigi 

főszolgabírót, Simoncsics Jánost tartották meg a rendek (Miskey Imre és Jankovich Sándor 

ellenében). A középponti járás főszolgabíróságára 1836-ban Konkoly József, Miskey Imre és 

Zlinszky János között megoszlottak a szavazatok, ezért itt is fejenkénti szavazással döntöttek, 

melynek eredményeképpen „nevezetes többséggel” Zlinszky maradhatott hivatalban.
243

 

A kecskeméti főszolgabíróságról 1841-ben Batta Sámuel lemondott, s Zlinszky János, 

Nyáry Miklós, Bitskey Lajos, Szily Barnabás közül Bitskeyt választották a helyére. A váci 

járásban Fáy Györgyöt választották újra (Eckstein Rudolf, Parniczky Eduárd és Halász Pál 

ellenében). A pesti járásban Szilassy György lemondása után Zlinszky János, Jeszenszky 

Antal, Jankovich Sándor és Sárközy Károly közül Sárközy lett a főszolgabíró. A solti járásban 

Madarassy Lászlót (Mészáros Károly, Soproni István, Csemiczky Lajos ellenében), a 

középpontiban Zlinszky Jánost (Miskey Imre, Pajor Titusz és Czagányi János ellenében) 

választották újra a rendek. A pilisi járásban új főszolgabírót, Eckstein Rudolfot emeltek 
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hivatalba (vetélytársai Miskey Imre, Jankovich Sándor, Setéth Károly voltak).
244

 1845-ben 

Bitskey lemondásával ismét nyíltabbá vált a verseny a kecskeméti főszolgabíróságért, s Nyáry 

Miklós, Batta József, Viczián Lajos, Szilassy István közül közfelkiáltással Nyáry Miklós 

addigi első alszolgabírót emelték hivatalba a rendek. A váci járásban Parniczky Eduárdot 

választották újra (Majthényi Ignác, Fáy Béla és Madarassy Ignác ellenében), a pesti járásban 

viszont Sárközy Károly lemondásával az új jelöltek (Szilassy István, Szeles József, Pajor 

Titusz, Halász Gusztáv) közül Szilassy és Szeles küzdelme kiegyenlítetté vált, s fejenkénti 

szavazásra kerül sor. A szavazatszedő választmány jelentése szerint Szilassy 1716, Szeles 

1045 szavazatot kapott, tehát Szilassy István lett a főszolgabíró. A solti járásban Madarassy 

Lászlót választották újra, három kihívója Mészáros Károly, Földváry Gábor és Újváry László 

voltak.
245

 A közgyűlési jegyzőkönyv következő két lapja sajnos hiányzik, a pilisi és központi 

főszolgabírók személyét így a Galgóczy-féle megyemonográfia és Pest 1845. május 9-i 

helytartótanácsi felterjesztése alapján határoztuk meg: a pilisi főszolgabíró eszerint Eckstein 

Rudolf, a középponti főszolgabíró pedig Zlinszky János maradt.
246

   

1818-ban összesen tehát két esetben töltötték be a főszolgabírói hivatalt fejenkénti 

szavazással (pesti és solti j.), a maradék három esetben pedig felkiáltással tartották meg 

tisztségében a korábbi főszolgabírót. A kandidáltak közül Reviczky Imre és Friebeisz Antal 

vált ekkor jelöltté két járásban is: Reviczky Pestben és Soltban, Friebeisz Antal pedig Pilisben 

és Soltban. Ez azt is jelezheti, hogy a járási tisztségviselők kiválasztásánál többnyire a józan 

megfontolások döntöttek, a helyi emberek indultak, s csak ritkább esetben vált valaki 

„univerzális”, több járásban is induló jelöltté. 1820-ban mindegyik főszolgabírói hivatalt 

fejenkénti szavazással töltötték be, s mindenhol a korábbi tisztviselőt erősítették meg a 

voksok. Ezt követően 1832-ben került sor ismét fejenkénti szavazásra, a váci járási 

szolgabíróság miatt. 1836-ban három alkalommal: ismét a váci járásban, továbbá a pesti és 

középponti járásokban került sor fejenkénti szavazásra. 1841-ben egyszer sem, 1845-ben 

pedig csak a pesti járási főszolgabíróság betöltésekor
247

 döntöttek a főszolgabírói hivatalról 

fejenkénti szavazással.  

A jelöltek listája 1820-ban járási bontásban nagy átfedést mutatott az 1818-assal, a 

különböző járások közötti átfedés viszont nullára csökkent (ez utóbbit okozhatta a humán 

erőforrás okozta realitás is, és annak technikai következménye, a jelöltek számának négyről 

háromra csökkentése az érintett három járásban). 1829-ben aztán két személy, Kis László és 
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Konkoly József mind a pesti, mind a kecskeméti járási főszolgabíróság jelöltjeiként indultak, 

jóllehet a pesti járásban velük együtt így öt jelöltet is állítottak. Konkoly emellett a központi 

járás jelöltjeként is indult! Kettős jelölt volt még Halász Miklós, aki sikertelenül próbálkozott 

a pesti és a pilisi főszolgabírói hivatal elnyerésével, valamint Miskey Imre, aki szintén 

sikertelenül indult a pilisi és központi járásokban. Jól kirajzolódik azonban, hogy mind a négy 

esetben egymással szomszédos járásokról volt szó, azaz a „helyi jelölt” kritériuma 

megmaradni látszik. 1832-ben ismét Konkoly József (kecskeméti j., pesti j., központi j.) és 

Miskey Imre (pilisi j., központi j.) vált többszörös jelöltté. 1836-ban Konkoly a pesti és a 

középponti járásban, Miskey pedig három helyen, a pesti, pilisi és középponti járásokban is 

próbálkozott, eredménytelenül. 1841-ben Zlinszky János, az addigi középponti főszolgabíró 

próbálkozott egyúttal a pesti és kecskeméti járásokban is, de végül maradt meg addigi 

hivatalában, továbbá Miskey Imre vált jelöltté – eredménytelenül – a pilisi és középponti 

járásokban is. 

Az alszolgabírák megválasztása a járási rotáció tekintetében a főszolgabíróságokkal 

megegyező koreográfia szerint zajlott le. 1818-ban még kizárólag közfelkiáltással töltötték be 

ezeket a hivatalokat. A kecskeméti alszolgabíróságba ekkor első alszolgabírónak négy jelölt 

közül Dubraviczky Simont (aki a váci főszolgabírói hivatalra is jelölt volt), második 

alszolgabírónak három jelölt közül Blaskovich Bertalant választották. A pilisi járásban négy 

jelölt közül első alszolgabírónak Simoncsics Jánost tartották meg (aki mint láttuk, 

eredménytelenül indult a főszolgabírói posztért is), második alszolgabírónak pedig szintén 

négy jelölt közül Kis Lászlót választották a rendek. A pesti járásban első alszolgabírónak a 

négy jelölt közül Konkoly Józsefet hagyták meg hivatalában, második alszolgabírónak három 

jelölt közül pedig Halász Miklóst tartották meg. Láttuk, mindketten jelöltek voltak járásuk 

főszolgabírói hivatalára is. A váci járás első alszolgabírájának négy jelölt közül Friebeisz 

Istvánt hagyták meg (tehát a járás egyik eredménytelen főszolgabírói jelöltjét), második 

alszolgabírónak pedig három jelölt közül Beniczky Flóriánt választották meg a rendek. A solti 

járás első alszolgabírói hivatalára három jelölt közül Szalay Pált, a második alszolgabírói 

hivatalra pedig szintén három jelölt közül Pap Lászlót választották.
248

  

1820-ban a kecskeméti járás első alszolgabírája voksolás által három jelölt közül 

Dubraviczky Simon maradt, a második alszolgabíró pedig az idő szorítása és a bizalom 

megnyilvánulása következtében a három jelölt közül voksolás nélkül Blaskovich Bertalan 

maradt. A pilisi járás első alszolgabírája három jelöltből fejenkénti szavazással Kiss László 
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maradt, a második alszolgabíró pedig voksolás nélkül Simoncsics János maradt. A pesti 

járásban hasonló koreográfia szerint, voksolással maradt első alszolgabíró Konkoly József, 

második alszolgabíró pedig szavazás nélkül, „egyes akarattal” maradt Halász Miklós. A váci 

járásban Friebeisz István maradt három jelölt közül az első alszolgabíró, míg a második 

alszolgabíró Beniczky Flórián maradt a jelöltek felolvasása nélkül! A solti járásban Szalay Pál 

ugyancsak megtarthatta első alszolgabírói hivatalát három jelölt közül, a második alszolgabíró 

pedig a korábbi pesti esküdt, Szutsánszky János lett közfelkiáltással, a két ellenjelölt nevének 

felolvasása nélkül.
249

  

1829-ben a kecskeméti járás első alszolgabírájának három jelölt közül az addigi 

kecskeméti aladószedő, Sárközy Lőrincet választották, második alszolgabírónak pedig szintén 

három jelölt közül Szilassy Györgyöt. Váci első alszolgabírónak Somogyi Károlyt, második 

alszolgabírónak Beniczky Flórián visszalépése következtében Földváry Miklóst választották a 

rendek. A pesti járásban Konkoly Józsefet újraválasztották az első alszolgabírói hivatalba, 

második alszolgabírónak pedig Halász Miklós visszalépése következtében Blaskovich Gyulát 

választották. A pesti és váci járásokban rendre három-három jelölt indult. A solti járásban 

négy-négy jelölt közül lett eredményes első szolgabírónak Madarassy László, második 

szolgabírónak pedig Szabó János. A pilisi járásban öt jelölt közül egy alszolgabírót 

választottak, Jankovich Sándort.
250

  

Az 1832-es tisztújításon kecskeméti járási első alszolgabírónak Sárközy Lőrincet 

választották újra négy jelölt közül, második alszolgabíró pedig a nádor propozíciójára 

Szilassy György lett.
251

 A váci járásban első alszolgabírónak Somogyi Károlyt választották 

újra három jelölt közül, második alszolgabírónak pedig szintén három jelölt közül a nádor 

javaslatára Földváry Miklóst választották újra. Négy jelölt közül maradt pesti járásbeli első 

alszolgabíró Konkoly József, második alszolgabíró Blaskovich Gyula. A solti járásban három-

három jelölt közül Madarassy László és Mészáros Károly maradt első, illetve második 

alszolgabíró, míg a pilisi járásban három jelölt közül Miskey Imre első, Jankovich Sándor 

pedig „nevezetesen kitetsző többséggel” második alszolgabíró maradt.
252

 

Az 1836-os tisztújításon több ponton módosult a kép. A kecskeméti első alszolgabíró 

Nyáry Miklós (ellenfelei Sárközy Lőrinc, Bitskey Lajos, Szily Barnabás voltak), a második 

alszolgabíró Tallián Károly, Bitskey Lajos és Tihanyi Antal közül Bitskey Lajos lett. A váci 

járásban Somogyi Károly lemondása miatt az első és második alszolgabíróságra összesen hat 
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jelöltet állítottak (Friebeisz Ferenc, Parniczky Eduárd, Majthényi Ignác, Eckstein Rudolf, 

Halász Pál, Bitskey Illés), akik közül első alszolgabíró ismét Eckstein Rudolf, második 

alszolgabíró pedig Parniczky Eduárd lett. A pesti járásban Konkoly József felmenteni kért 

magát, helyére három jelölt közül Jeszenszky Antalt választották első alszolgabírónak, 

második alszolgabírónak pedig ugyancsak három jelölt közül Sárközy Károlyt. A solti 

járásban összesen hat jelölt közül a korábbi második alszolgabíró, Mészáros Károly lett az 

első alszolgabíró, Segesváry István pedig második alszolgabíró. A pilisi járás első 

alszolgabírájának a rendek újraválasztották Miskey Imrét, második alszolgabírónak pedig 

megtartották Jankovich Sándort.
253

 

1841-ben a kecskeméti első alszolgabíróságban hét jelölt közül Nyáry Miklóst 

tartották meg, második alszolgabírónak pedig az addigi tiszteletbeli alszolgabíró Szily 

Barnabást választották meg hat jelölt közül. A váci első alszolgabíró öt jelölt közül Parniczky 

Eduárd maradt, második alszolgabírónak pedig Majthényi Ignácot választották, négy jelölt 

közül, „nevezetes többséggel”. A pesti járás első alszolgabírójának nyolc jelölt közül Szilassy 

Istvánt homo novusként, második alszolgabírónak hét jelölt közül Szeles Józsefet, az addigi 

tiszteletbeli alszolgabírót választották a rendek. A solti járásban hat jelölt közül Mészáros 

Károly maradt az első alszolgabíró, második alszolgabírónak pedig öt jelölt közül az addigi 

tiszteletbeli aljegyzőt, Földváry Gábort választották. Végül a pilisi járásban hat jelölt közül 

Végh Ignác lett első, öt jelölt közül pedig Urbanovszky Jusztin második alszolgabíró.
254

 Az 

1845-ös restauráció jegyzőkönyvéből a vonatkozó lap hiánya miatt ismét a helytartótanácsi 

felterjesztés alapján rekonstruáltuk a kecskeméti és a váci alszolgabíróságok választási 

eredményeit: a kecskeméti járásban Batta József első, Viczián Lajos második, Thenke László 

harmadik, a váci járásban pedig Majthényi Ignác első (egyben tiszteletbeli főszolgabíró), Fáy 

Béla második, Mártonffy Ignác harmadik alszolgabíró lett.
255

 A pesti járásban hét jelölt közül 

Szeles Józsefet első, Pajor Tituszt második és középponti, Halász Gerzsont pedig harmadik 

alszolgabírónak választották. A solti és pilisi járásokban szintén hét-hét jelölt közül Mészáros 

Károly első, Földváry Gábor második, Újváry László harmadik solti alszolgabíró, míg a pilisi 

járásban Végh Ignác első, Urbanovszky Jusztin második, Király László pedig harmadik 

alszolgabíró lett.
256
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Az esküdti hivatalok betöltése 1818-ban a szolgabírósághoz hasonlóan, csak akkor 

történt választással, ha új tisztviselő került hivatalba. A kecskeméti járásban hat jelölt közül 

Sárközy Lőrinc és Dubraviczky Károly maradt hivatalban, Szalay Józsefet pedig újonnan 

választották.
257

 A pilisi járásban ugyancsak hat jelölt közül Miskey Imre és Balogh László 

maradtak meg az esküdti hivatalban, és Mészáros Imrét választották melléjük. A pesti 

járásban formálisan ugyancsak hat jelöltet állítottak: Szutsánszky János maradt hivatalban, 

Zlinszky Jánost és Mészáros Károlyt pedig újonnan választották. A váci járás hat jelöltje 

közül Friebeisz Ferencet tartották hivatalban, Berke Ignácot és Halász Pált pedig 

megválasztották a rendek esküdtnek. A solti járásban ezzel szemben csak öt jelöltet állítottak, 

akik közül Jeszenszky Miklós maradt hivatalban, Segesváry Istvánt és Szabó Jánost pedig 

újonnan választották.
258

 1820-ban a kecskeméti járásban Sárközy Lőrinc és Szalay József, a 

pilisi járásban Miskey Imre, Setét Károly és Mészáros Imre, a pesti járásban Zlinszky János és 

Jeszenszky Miklós, a váci járásban Friebeisz Ferenc, Berke Ignác és Halász Pál, a solti 

járásban Mészáros Károly, Segesváry István és Szabó János szavazás nélkül maradtak a nádor 

jóváhagyásával esküdtek, s melléjük választották a kecskeméti járásba Dubraviczky Károly 

lemondása miatt Ferenczy Gergelyt, a pesti járásba pedig Bielek Jánost, aki a Szutsánszky 

János alszolgabírói megválasztása következtében megüresedett helyet töltötte be.
259

  

1829-től kezdve csak az adószedői hivatalok után választották meg az esküdteket. 

1829-ben a kecskeméti járásba nyolc jelölt közül Szalay Györgyöt újra, Nyáry Miklóst és 

Szeles Józsefet mellé, a váci járásba hat jelölt közül Friebeisz Ferencet és Halász Pált újra, 

Parniczky Eduárdot melléjük újonnan választották. A pesti járásban kilenc jelölt indult az 

esküdti posztokért, de mind Bielek János, Jeszenszky Antal és Czagányi János hivatalban 

maradhatott. A solti öt jelölt közül Segesváry Istvánt és Mészáros Károlyt újraválasztották, 

melléjük Zsigray Lajos került, a pilisi járásban pedig négy jelölt közül Setét Károly maradt, 

aki mellé Simoncsics Józsefet és Kovács Lajost választották a rendek.
260

 1832-ben a centrális 

főszolgabíró mellé három jelölt közül Bellágh Antalt választották esküdtnek. A kecskeméti 

járásban nyolc jelölt közül maradt Szalay György és Nyáry Miklós esküdt, s melléjük 

választották újonnan Bitskey Lajost. A váci járás öt jelöltje közül a három korábbi esküdt, 

Friebeisz Ferenc, Halász Pál és Parniczky Eduárd maradt hivatalban. A pesti járás hat 

jelöltjéből Jeszenszky Antalt és Czagányi Jánost újraválasztották a rendek, s melléjük újonnan 

                                                 
257

 A választásra általában és rendszerint csak az egyik korábbi esküdt, jelen esetben Rutkay János lemondása 

(más esetben valaki halála) miatt volt szükség. 
258

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1140. 416−417. fol. 
259

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1552. 713. fol. 
260

 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1782. fol. 



63 

 

került az addigi tiszteletbeli esküdt Sárközy Károly. A solti és pilisi járásokban az öt-öt jelölt 

közül az addigi esküdtek, Soltban Segesváry István, Sigray Lajos és Csemiczky Lajos, 

Pilisben Setéth Károly, Simoncsics József és Kováts Lajos maradtak hivatalban.
261

 

Az 1836-os tisztújításon Bellágh Antalt a nádor javaslatára megerősítették a 

középponti főszolgabíró mellé esküdtnek. A kecskeméti járásban szintén a nádor jelöltjeit 

választották meg (Tihanyi Antal maradt, Kostyán Imre és Viczián Lajos újonnan). A váci 

járásban négy jelölt közül Friebeisz Ferenc és Halász Pál esküdtek maradtak, s melléjük 

választották Nagy Lajost. A pesti és solti járásokban ismét a nádor jelöltjeit emelték hivatalba 

(a pestiben Czagányi János lemondása után Czagányi Albertet, Pál Istvánt és Bod Dánielt, a 

soltiban Csemiczky Lajost és Végh Ignácot újra, továbbá melléjük Hajós Menyhértet). A 

pilisi járásban négy jelölt közül hivatalban maradt Setéth Károly, Simoncsics József és Kováts 

Lajos.
262

 1841-ben Bellágh Antal két kihívó ellenére továbbra is középponti esküdt maradt. A 

kecskeméti járásban hét jelölt közül Viczián Lajos maradt hivatalban, és mellé választotta a 

többség Batta Józsefet és Zsigray Mártont. A váci járásban szintén hét jelölt közül három új 

esküdtet választottak (Veres Zsigmond, Mártonfy Ignác, Fáy Béla), míg Pestben nyolc jelölt 

közül Bod Dániel mellé választották Halász Gerzsont és Lévay Ferencet. A solti járásban 

Nagy Lajos lemondásával négy jelölt közül három új esküdtet választottak (Nagy Károly, 

Hegedűs Sándor, Madarassy Károly), míg a pilisi járásban Simoncsics József lemondásával 

hat jelölt közül három új személy került az esküdti hivatalba (Hegedűs Antal, Setéth Tivadar, 

Miskey Vince).
263

  

Az 1845-ös tisztújításon Bellágh Antal továbbra is középponti esküdt maradt (öt jelölt 

közül), a kecskeméti járásba pedig 14 jelölt közül Rutkay Sándort, Bitskey Gergelyt és 

Mészáros Zsigmondot választották, Rutkay azonban azonnal le is mondott, s helyére Forián 

Györgyöt választották. A váci járásba 11 jelölt közül Friebeisz Istvánt, Podlusányi Károlyt és 

Szalay Antalt, a pesti járásba nyolc jelölt közül Földváry Miklóst, Szilassy Jánost és Halász 

Álmost, a soltiba hét jelölt közül Nagy Károlyt, Hegedűs Sándort és Halász Oszkárt, végül a 

pilisibe hat jelölt közül Simoncsics Lászlót, Hegedűs Jánost és Miskey Rudolfot választották 

esküdtnek.
264

  

A főügyészi hivatalban 1818-ban három jelölt közül (Muslay István, Mérey László, 

Reviczky Imre) a rendek a korábbi főügyészt, Muslay Istvánt „egyesült akarattal” tartották 

meg. Az első alügyészi két jelölt, Reviczky Imre és Szemere Pál közül Reviczky Imrét 
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hagyták meg korábbi hivatalában, míg a második alügyészi hivatalra két jelölt közül (Szemere 

Pál, Molnár Pál) Szemere Pált választották meg a rendek.
265

 1820-ban a főügyészt, Muslay 

Istvánt ellenjelöltek állítása nélkül tartották meg hivatalában a nádor és a rendek, mivel már 

több, mint 30 éve látta el példásan a feladatát. A nádor javaslatára a két alügyész személyében 

sem történt változás, azaz mind Reviczky, mind Szemere hivatalban maradt.
266

 Nagyobb 

változás következett be az ügyészi hivatalokban az 1829-es tisztújításon: a főügyészséget 

három jelölt (Muslay István, Reviczky Imre, Rákóczy András) közül „egyes akarattal” 

Reviczky Imre lett. Első alügyésszé Szemere Pál, Rákóczy András és Gál József közül 

Rákóczyt választották, második alügyész pedig Gál József lett (Szemere Pál és Nyáry Pál 

ellenében).
267

 1832-ben a főügyészi hivatalban Rákóczy Andrást tartották meg a rendek 

(kihívói Gál József és Lisznyay Gedeon voltak). Első alügyésznek Gál Józsefet 

újraválasztották (Lisznyay Gedeon és Bitskey Ignác ellenében), második alügyésznek pedig 

az addigi tiszteletbeli alügyész Lisznyay Gedeont választották meg (Bitskey Ignác és Nagy 

Ignác ellenében).
268

  

Az 1836-os tisztújításon Rákóczy Andrást ismét újraválasztották főügyésznek a 

rendek (Gál József és Lisznyay Gedeon ellenében), ahogy első alügyésznek Gál Józsefet is 

(Lisznyay Gedeon, Egressy Sámuel és Bitskey Ignác ellenében). A második alügyészi 

hivatalra Lisznyay Gedeon, Egressy Sámuel, Madarassy Móric és Halász Gusztáv közül a 

többség Egressy Sámuel mellett nyilatkozott.
269

 1841-ben Rákóczyt és Egressyt 

közfelkiáltással újraválasztották a rendek (Majthényi Auguszt és Bereczky Antal voltak a 

további jelöltek) főügyészeknek. Az első alügyészi hivatalra Majthényi Auguszt, Bereczky 

Antal, Körmöczy János és Rutkay József közül Bereczky Antalt, második alügyésznek 

Körmöczy János, Rutkay József, Ujváry László és Halász Gusztáv közül Halász Gusztáv 

tiszteletbeli alügyészt választották a rendek.
270

 Az 1845-ös restauráción nem történt változás: 

Egressy Sámuel, Bereczky Antal, Halász Gusztáv és Körmöczy János közül Egressy és 

Bereczky maradtak főügyészek, Halász Gusztávot első, Körmöczy Jánost második 

alügyésznek választották újra.
271

   

Érdemes regisztrálni, hogy 1818-ban hét család, a Friebeisz, Zlinszky, Dubraviczky, 

Halász, Mészáros, Szalay és Sárközy famíliák indítottak kettő vagy annál több jelöltet is a 
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különböző hivatalokra (az esküdtekig bezárólag végeztük az összesítést). A Friebeiszek öt 

jelöltet (Józsefet, aki sikertelenül indult a másodalispáni hivatalért, Antalt, aki sikertelenül 

indult a pilisi és a solti főszolgabíróságért is, Istvánt, aki sikertelenül indult a váci 

főszolgabíróságért, de megmaradt váci alszolgabírói hivatalában, Ferencet, aki megmaradt 

váci esküdti hivatalában, és Imrét, aki eredménytelenül indult harmadik aljegyzőnek), a 

Dubraviczkyek hármat (Antalt, aki sikertelenül indult első alispánnak, Simont, aki 

sikertelenül indult váci járási főszolgabírónak, de megválasztották újonnan kecskeméti járási 

első alszolgabírónak, és Károlyt, aki kecskeméti esküdtként megmaradt korábbi hivatalában), 

a Zlinszkyek kettőt (Antalt, aki a kecskeméti járás főszolgabírájaként korábbi hivatalában 

maradt, valamint Jánost, aki homo novusként lett pesti esküdt), a Halászok kettőt (Miklóst, 

aki sikertelenül indult pest járási főszolgabírának, és Pált, akit újonnan választottak váci 

esküdtté), a Szalayak kettőt (Pált, akit újonnan választottak solti járási első alszolgabírónak, és 

Józsefet, akit újonnan választottak kecskeméti esküdtté), a Sárközyek kettőt (Lőrincet, aki 

kecskeméti esküdti hivatalában maradt, és Imrét, aki sikertelenül indult első aljegyzőnek), 

végül a Mészárosok pedig szintén kettőt (Imrét, aki újonnan lett pilisi esküdt, és Károlyt, akit 

szintén újonnan választottak pesti esküdtnek) állítottak. A Zlinszky, Dubraviczky, Friebeisz, 

Szalay és Mészáros családok voltak mennyiségre nézve a legeredményesebbek (jóllehet mint 

láttuk, a Friebeiszek öt jelöltet is állítottak!), mindannyian kettő hivatalt nyertek el, a 

Halászok és a Sárközyek pedig egyszer jártak sikerrel. A Zlinszkyek, a Dubraviczkyek és a 

Halászok egy-egy tagja nyert új jelöltként, míg a Szalayak és a Mészárosok mindkétszer új 

jelöltekként nyertek. A Friebeiszek ezzel szemben mindkét hivatalukat a már bejáratott és 

bevált emberekkel tartották meg, ahogy a Sárközyek is a kecskeméti esküdti hivatalt. A kép 

ezután nem sokat változott. 1820-ban Dubraviczky Antal ismét sikertelenül indult első 

alispánnak, ahogy Dubraviczky Simon is első aljegyzőnek – ő a kecskeméti alszolgabíróságot 

tarthatta meg (Károly, mint láttuk, időközben lemondott a kecskeméti esküdti hivatalról). A 

Friebeiszek ezúttal „csak” három jelölttel indultak: Friebeisz József a főjegyzőség után ezúttal 

sikerrel indult a másodalispáni hivatalért, Ferenc pedig váci esküdt maradt. Friebeisz Ferenc 

most sem tudott feljebb lépni a ranglétrán, hiszen ezúttal is sikertelenül szállt versenybe a váci 

járási főszolgabírói hivatalért, járása első alszolgabírói hivatalát azonban megtarthatta. A 

Zlinszkyek közül Antal kecskeméti főszolgabíró, János pesti járási esküdt maradhatott. A 

Sárközyek is szinten tartották a megyei tisztviselőkarban élvezett pozíciójukat, sőt, némileg 

javítottak is azon: Sárközy Lőrinc megmaradt kecskeméti esküdtnek, Imrét azonban a 

másodaljegyzőség után első aljegyzővé választották. A Mészárosok „stagnáltak”: közülük 



66 

 

Imre pilisi, Károly pedig solti esküdt maradt. A Halászok és a Szalayak a Mészárosokhoz 

hasonlóan pedig szintén „lemásolták” saját 1818-as jelöltségüket és eredményüket.  

A kép értelemszerűen az 1829-es tisztújításra módosult érdemben. A korábbi családok 

közül két Zlinszky maradt talpon (Antal sikertelenül indult első alispánnak, János viszont 

központi főszolgabíró lett) és egy Friebeisz (István váci főszolgabíró). Dubraviczky Simont 

másodalispánná választották, Halász Pál váci esküdt maradt. Halász Miklós ugyanakkor 

sikertelenül próbálkozott elnyerni mind a pesti, mind a pilisi főszolgabíróságot. Sárközy 

Lőrinc kecskeméti járásbeli aladószedőből kecskeméti járásbeli első alszolgabíróvá lépett elő, 

Szalay György pedig kecskeméti esküdt maradt. Szalay Pál viszont továbbra is sikertelenül 

indult solti főszolgabírónak. Teret nyert ugyanakkor hét másik család. A Jeszenszkyek négy, a 

Madarassyak három, a Beniczkyek, Simoncsicsok, Nyáryak, Földváryak és Szilassyak két-két 

jelölttel képviselték magukat. A Madarassyak egy alkalommal értek el sikert (László solti első 

alszolgabíró lett, István azonban sikertelenül indult első alispánnak, ahogy Ferenc is solti 

főszolgabírónak), a Jeszenszkyek viszont három hivatalt is elnyertek: Miklós számvevő 

maradt, István pesti aladószedő, Antal pedig pesti esküdt lett (Mihály ugyanakkor sikertelenül 

szállt versenybe az első alispáni hivatalért). A Simoncsicsok mindkét jelöltje hivatalt ért: 

János pilisi főszolgabíró maradt, Józsefet pedig pilisi esküdtté választották. A Földváryak 

közül Gábor sikertelenül indult másodalispánnak, Miklós viszont az eredménytelen pesti 

főszolgabírói kandidáltság után váci második alszolgabíró lett. Nyáry Pált bár nem 

választották meg második alügyésznek, de Nyáry Miklóst kecskeméti esküdtté igen. A 

Szilassyaknál László sikertelenül indult a másodalispáni hivatalért, György viszont 

kecskeméti második alszolgabíró lett. A Beniczkyek mindkét esetben eredménytelenek 

voltak: Ádám sikertelenül indult másodalispánnak (ahogy 1820-ban pesti járási 

főszolgabírónak is), Flórián pedig ugyancsak elveszítette a váci főszolgabírói választást. 

1832-ben Dubraviczky Simon karrierje tovább emelkedett, első alispánná választották. Egyéb 

tekintetben 1829-hez képest sok elmozdulás nem történt. Földváry Gábort másodalispánná 

választották, Miklós azonban ezúttal is sikertelenül indult főszolgabírói posztért, jóllehet a 

váci járásban második alszolgabíró maradt. A Madarassyak közül László solti első 

alszolgabíró maradt, míg István ezúttal sem ért el sikert az első alispáni választáson. A 

Friebeiszek közül István váci főszolgabíró, Ferenc pedig váci esküdt maradt. Zlinszky János 

bár középponti főszolgabíró nem lett, második földmérőnek kinevezték. Szalay György 

kecskeméti, Halász Pál váci, Jeszenszky Antal pedig pesti esküdt maradt. A Beniczkyek ismét 

kétszer próbálkoztak, eredménytelenül: Ádám ezúttal sem lett első alispán, ahogy Flórián sem 

váci főszolgabíró. A Simoncsicsok mindkét hivatalukat elveszítették, s egyetlen jelöltjük, 
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János sem a másodalispáni, sem a pilisi főszolgabírói választáson nem ért el sikert. A 

legnagyobb deficitet összességében tehát a Jeszenszkyek és a Simoncsicsok szenvedték el. A 

már ismert családok közül több azonban új pozíciókat tudott szerezni. Szilassy László bár 

sikertelenül indult a másodalispáni hivatalért, ahogy Szilassy György is a pesti 

főszolgabíróságért, utóbbi kecskeméti járási második alszolgabíró lett. A Sárközyeknél Imre 

főjegyző maradt (jóllehet az első alispáni választást elbukta), Lőrinc pedig kecskeméti első 

alszolgabíró, és újonnan választották pesti esküdtnek Károlyt. Nyáry Miklós kecskeméti 

esküdt lett, Nyáry Pált pedig újonnan második aljegyzőnek választották (az első aljegyzői 

hivatalt még elbukta). A Bitskeyek közül Lajos lett újonnan eredményes, kecskeméti esküdtté 

választották. Bitskey Ignác ugyanakkor az első és második alügyészi hivatalt is 

eredménytelenül célozta meg. 

Az 1836-os tisztújításon a két alispán, Dubraviczky Simon és Földváry Gábor 

mindketten hivatalban maradtak. Beniczky Ádám ezúttal is sikertelenül szállt harcba az első 

alispánságért, ahogy Szilassy László is a másodalispánságért. A Szilassyaknál viszont György 

a kecskeméti második alszolgabíróság után pesti főszolgabírónak léphetett elő. A 

Simoncsicsok pozícióikat a pilisi járásban őrizték meg: Simoncsics János elbukta a második 

alispánságot, de pilisi főszolgabíró maradt, ahogy József is megmaradt pilisi esküdtnek. A 

Friebeiszek közül Istvánt nem választották meg váci főszolgabírónak, de hadi főadószedőnek 

igen. Friebeisz Ferenc sikertelenül pályázott váci alszolgabíróságra, de ugyanezen járás 

esküdtje maradt. A Madarassyaknál László léphetett előre a ranglétrán, solti első 

alszolgabíróból solti főszolgabíróvá. Madarassy Móric ugyanakkor elbukta mind a harmadik 

aljegyzői, mind a második alügyészi választást is. Halász Gusztáv szintén ebben a két 

hivatalban veszített, de Pál váci esküdt maradt (jóllehet a váci alszolgabíróság elnyerésével is 

próbálkozott). A Zlinszkyek két hivatalt tartottak meg: János középponti főszolgabíró, László 

másodföldmérő maradt. Szalay Pál és Mészáros Károly is elbukta a solti főszolgabíróságot, de 

a Mészárosok benn maradtak a tisztikarban, sőt kicsit előre is tudtak lépni, mert Károly solti 

második alszolgabíróból első alszolgabíró lett. Relatív sikert a Nyáryak értek el: Miklós 

kecskeméti esküdtből kecskeméti első alszolgabíróvá lépett elő, s Pál bár sikertelenül indult 

első aljegyzőnek, a második aljegyzőséget megtarthatta. A Sárközyeknél Károly lépett feljebb 

az esküdtségből pesti második alszolgabíróvá, Lőrinc viszont sikertelenül indult kecskeméti 

első alszolgabírónak. A Jeszenszkyeknél hasonló előrelépés figyelhető meg: Antal a pesti 

esküdtség után elnyerte a pesti első alszolgabíróságot. A Bitskeyek három jelöltet is állítottak, 

de ketten közülük elbuktak: Lajos kecskeméti második alszolgabíró maradt (jóllehet 
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versenybe szállt az első alszolgabíróságért is), Illés és Ignác viszont eredménytelenül kísérelte 

megszerezni a váci alszolgabíróságot, illetve az első alügyészséget. 

Ezt követően 1841-ben Dubraviczky továbbra is hivatalban maradt, Simoncsics János 

viszont elveszítette a másodalispáni hivatalt Szentkirályi Mórral szemben. Zlinszky János 

ismét középponti főszolgabíró maradt, de újból próbálkozott a kecskeméti és pesti 

főszolgabíróság elnyerésével is. Sárközy Károly a pesti második alszolgabíróságból pesti 

főszolgabíróvá lépett elő, s ezzel elütötte Jeszenszky Antalt ennek megszerzésétől. 

Nominálisan a legnagyobb számmal ezúttal a Nyáryak képviselték családjukat, s mind a négy 

jelöltjük hivatalt is nyert: Nyáry Pált megválasztották főjegyzőnek, Miklós kecskeméti első 

alszolgabíró maradt (sikertelenül pályázott a főszolgabíróságra), Lajos alszámvevő maradt, 

Péter pedig solti úti biztos lett. A Halászok közül Gusztáv második alügyész maradt, Farkast 

pedig soroksári katonai biztosból első biztossá választották. Újonnan nyert esküdti hivatalt a 

Hegedűs család két tagja is: Sándor solti, Antal pilisi esküdtként került be a tisztikarba. 

Mellettük több új személyt is regisztrálhatunk a megválasztottak között: Szily Barnabás 

kecskeméti második alszolgabíró (a főszolgabíróságot még sikertelenül célozta meg), Szilassy 

István pesti első alszolgabíró, Madarassy Károly pedig solti esküdt lett. Az 1845-ös tisztújítás 

végül ismét a Nyáryak sikerét hozta: Nyáry Pált Szentkirályi előrelépésével másodalispánná 

választották. Nyáry Miklós kecskeméti első alszolgabíróból főszolgabíróvá lépett elő, Lajost 

pedig számvevőnek választották. Szilassy Istvánt szintén első alszolgabíróból választották 

pesti főszolgabíróvá, míg Zlinszky János ezúttal is középponti főszolgabíró maradt, az első 

alispáni aspirációk ellenére.         

A levéltáros Balla Gábort és a számvevő Iványi Lászlót 1818-ban „közakarattal” 

megerősítették hivatalában. 1818-ban még az ügyészi hivatalok betöltése előtt, 1820-tól 

viszont már csak az után döntöttek a személyükről. 1820-ban is megmaradtak mindketten 

hivatalukban.
272

 1829-ben Balla továbbra is hivatalban maradt, és az időközben elhunyt 

Iványit
273

 váltó Jeszenszky Miklóst is megerősítették a számvevőségben.
274

 1832-ben Balla 

Gábor időközben bekövetkezett halála miatt a nádor javaslatára az addigi allevéltárnokot, 

Kecse Pétert választották meg „egyesült akarattal” a rendek. Jeszenszky Miklós lemondása 

miatt változás történt a számvevőségben is: Benke Ignác, Lázár Imre és Czagányi János közül 

az addigi váci járási utazó katonai biztos Lázár Imrét választották meg.
275

 Az 1836-os 
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tisztújításon Kecse Péter levéltárost, valamint az 1835-ben elhunyt Lázár Imre
276

 helyére 

került Clementis János számvevőt is megerősítették hivatalában.
277

 1841-ben három-három 

jelölt közül Kecse és Clementis is hivatalban maradtak általános többséggel.
278

 Clementis 

1842. márciusi halála után 1845-ben négy jelölt közül a korábbi alszámvevőt, Nyáry Lajost 

választották számvevőnek, míg Kecse továbbra is hivatalban maradt.
279

  

A hadi főadószedői hivatalban 1818-ban két jelölt közül
280

 Kovacsóczy Lászlót 

hagyták meg, a házi főadószedői hivatalban pedig ellenjelölt hiányában, és a munkájával való 

elégedettség folytán Kis Sándort erősítették meg hivatalában. A solti járás aladószedői 

hivatalában két jelölt közül Csemiczky Györgyöt tartották meg, a kecskeméti járás 

aladószedői hivatalában két jelölt közül Batta Sámuelt választották meg, a váci járás 

aladószedői hivatalában pedig ellenjelölt hiányában Egry Mártont erősítették meg. A rendek 

ugyancsak 1818-ban kérték a nádort, hogy a pilisi aladószedői hivatalt állítsa vissza, s arra 

végül Sztankovics Mihályt, a nádor jelöltjét meg is választották (a pesti járásnak nem volt 

külön aladószedője). 1820-ban azután mind a főadószedők, mind a particularis perceptorok 

közmegelégedésre hivatalban maradhattak (az aladószedői hivatalokra bár voltak új 

jelentkezők, a rendek nem találták őket kellően képzetteknek a hivatal ellátásához).
281

 1829-

ben ismét hivatalban maradt Kovacsóczy és Kis, az aladószedők között pedig annyi változás 

történt, hogy a kecskeméti járásba Sárközy Lőrinc helyett Ferenczy Gergelyt, a pilisi járásba 

pedig Bélgrády Jánost választották. Megerősítették hivatalában Egry Mártont (váci j.), 

Jeszenszky Istvánt (pesti j.) és Csemiczky Györgyöt (solti j.).
282

 A nádor 1832-ben 

megerősítette hivatalában Kovacsóczy László és Zsigray Zsigmond főadószedőket,
283

 és mind 

az öt járás aladószedőjét is.
284

 1836-ban aztán mindkét főadószedői pozícióban változás 

történt: hadi főadószedőnek három jelölt közül Friebeisz Istvánt, házi főadószedőnek két jelölt 

közül Bielek Jánost választották meg a rendek. Az aladószedőket viszont mind újra 

megerősítették hivatalukban.
285

 Az 1841-es tisztújításon a 4-4 jelölt közül Friebeisz és Bielek 

is hivatalban maradt. Az aladószedők közül a kecskeméti járásban lemondás (Ferenczy 

Gergely), a soltiban pedig haláleset (Szalay Pál) miatt kellett új személyeket választani: a 
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kecskemétiben egy jelöltként indult és nyert Szeles János, a soltiban két jelölt közül nyert 

Hajós Menyhért.
286

 1845-ben Friebeisz István lemondása után négy jelölt közül Zsigray 

Lajost választották hadi főadószedőnek, míg házi főadószedőnek Posh Jánost választották. A 

kecskeméti járás aladószedője ellenjelölt hiányában Szeles János maradt, a pesti járásba két 

jelölt közül Dinnyés Sándort, a váci járásba egyetlen jelöltként Sárközy Józsefet, a solti 

járásban szintén egyetlen jelöltként Hajós Menyhértet újra, végül a pilisi járásba két jelölt 

közül Simoncsics Józsefet újra választották közfelkiáltással.
287

  

A biztosi hivatalokat illetően röviden: 1818-ban a nádor Modrovich János első biztost 

a pesti statiora megerősítette hivatalában, ahogy négy (ceglédi, nagykőrösi, kecskeméti, 

soroksári) contractionalis commissariust
288

 és három (piliscsabai statio, váci és kecskeméti 

járásbeli) transennalis commissariust.
289

 Ugyancsak megerősítették a töltésekre és hidakra 

felügyelő biztost (azaz az úti biztost). A négy mezei biztosi hivatalt három személy látta el: a 

kecskeméti és solti járásiakat megerősítették, a váci biztost pedig áthelyezték a pesti járásba, 

de hatásköre a vácira is megmaradt, annak későbbi, az átszervezést követő betöltéséig. A két 

földmérőt (Mocsy György, Decsy József) szintén meghagyták hivatalában, ahogy a megyei 

orvost (Forgó György) és az udvari kapitányt (Rekvinyi Ferenc) is. Mind az első, mind a 

járási, az úti és mezei biztosokat, a földmérőket, az orvost és az udvari kapitányt is újra 

megerősítették hivatalában 1820-ban.
290

  

1829-ben az első biztost, a kecskeméti, nagykőrösi, ceglédi, soroksári fekvő katonai 

biztosokat, a budai, váci, nagykátai utazó katonai biztosokat, az udvari kapitányt (Balla 

Károly), a pesti, kecskeméti, váci járásbeli biztosokat és a három úti biztost megerősítették 

hivatalukban. A nádor ezután Bereczky Gábort nevezte ki a solti járásba mezei biztosnak. A 

megyei orvost és a földmérőket szintén megerősítették.
291

 1832-ben az első biztost, négy 

fekvő katonai biztost, és két utazó katonai biztost megerősítettek, a váci járásba pedig 

transennális biztosnak Modrovich Miklóst nevezte ki a nádor. Ugyancsak megerősítették az 

udvari kapitányt, a három (pesti, kecskeméti, solti) mezei biztost, a négy (solti, pesti, pilisi, 

váci) úti biztost, a főorvost és a másodorvost (Schmidt János). A Decsy József elleni 

visszaélési vádak miatt a nádor Mocsy László második földmérőt nevezte ki első földmérővé, 

második földmérőnek pedig az addigi tiszteletbeli földmérő Zlinszky Jánost.
292
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Az 1836-os tisztújításon az első biztost, a négy contractionalis commissariust, a három 

transennális biztost, négy mezei biztost, az úti biztosokat, a főorvost (Schmidt Jánost),
293

 a 

második főorvost (Bacza István), a seborvosokat, a két földmérőt (Mocsy László fő-, Zlinszky 

László másodmérnök) a nádor megerősítette hivatalában. Udvari kapitánynak két jelölt közül 

Balla Károlyt választották újra, a solti járásba mezei biztosnak pedig Mészöly Rudolfot 

nevezte ki a nádor a rendek beleegyezésével.
294

 1841-ben három jelölt közül új első biztost 

választottak (az addigi soroksári katonai biztost, Halász Farkast). Halász helyére Ujváry 

Lászlót választották, a többi biztost pedig megerősítették hivatalában. A pilisi járás mezei 

biztosának a korábbi biztos lemondása miatt Bódis Ferencet nevezte ki Prónay. A solti járás 

úti biztosának három jelölt közül Nyáry Pétert választották. Az udvari kapitányi, a rendes és 

tiszteletbeli orvosi és seborvosi, a két mérnöki és tiszteletbeli mérnöki hivatalokban nem 

történt változás.
295

 Az 1845-ös tisztújításon az első biztos és az udvari kapitány hivatalban 

maradt, ahogy az utazó és fekvő katonai biztosokat is újraválasztották. Nem történt változás a 

mezei, úti biztosok, a rendes és tiszteletbeli orvosok, továbbá a rendes és tiszteletbeli 

mérnökök személyében sem.
296

 

A nádor 1818-ban első körben 55 darab táblabírát nevezett ki (köztük bárók, 

tanácsosok, egyháziak, alispánok stb.), majd a rendek kívánságára további egyet (Bohhers 

József udvari főmester, belső titkos tanácsos), végül másnap Tormássy István volt 

alszolgabíróval zárták a táblabírói kinevezések sorát. 1820-ban valamivel kevesebb, 33 

táblabírát nevezett ki. 1829-ben a nádor 57, 1832-ben 31, 1836-ban 30 táblabírát nevezett ki. 

1841-ben Prónay Albert hasonlóan 30 táblabírói címet adományozott, míg 1845-ben 29-et.
297

  

A tiszteletbeli hivatalok száma szintén változó képet mutatott. 1818-ban a nádor két 

tiszteletbeli aljegyzőt, két tiszteletbeli alügyészt és öt tiszteletbeli esküdtet nevezett ki. 1820-

ban három tiszteletbeli alügyészt, öt tiszteletbeli esküdtet és egy tiszteletbeli földmérőt, 1829-

ben három tiszteletbeli alügyészt és 11 tiszteletbeli esküdtet, 1832-ben három tiszteletbeli 

aljegyzőt, egy tiszteletbeli alügyészt és négy tiszteletbeli esküdtet nevezett ki a nádor. Az 

1836-os tisztújításon három tiszteletbeli aljegyzőt, egy tiszteletbeli alügyészt és egy 

tiszteletbeli középponti esküdtet nevezett ki. 1841-ben Prónay megerősített öt tiszteletbeli 

aljegyzőt, négy tiszteletbeli alügyészt, hat tiszteletbeli esküdtet, továbbá kinevezett egy 
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tiszteletbeli alügyészt. Az 1845-ös tisztújításon végül öt tiszteletbeli aljegyzőt és három 

tiszteletbeli alügyészt megerősített, négy tiszteletbeli aljegyzőt, két alügyészt és egy 

alszolgabírót kinevezett, továbbá a 11 tiszteletbeli esküdt mellé három újat, valamint egy 

tiszteletbeli főorvost és egy sebészt is kinevezett.
298

   

A megválasztott és kinevezett, rendes és tiszteletbeli tisztviselők ezt követően letették 

hivatali esküjüket. A ceremónia végén (1841-ig) a nádor mondott ismét latin nyelven beszédet 

(ebben többnyire a tisztválasztás lefolyását és a rendekkel fenntartott kölcsönös egyetértést 

dicsérte, valamint bizalmát fejezte ki az újonnan megválasztott tisztikar felé), amire általában 

valamelyik egyházi előkelő, pl. 1818-ban a fehérvári megyéspüspök, 1829-ben Nádasdy 

Ferenc váci püspök, 1832-ben Horváth János fehérvári megyéspüspök válaszolt a rendek 

nevében. Ezt követően előbb a nádor, majd a rendek hagyták el a tisztújítás helyszínét.
299

 A 

tisztviselők neveit hirdetőlevél által tették közhírré a megyében.
300

 

 

II.1.d) Az országgyűlési követválasztások lebonyolítása Pest megyében 

 

Jelen dolgozatban Pest megye 1825 és 1845 között lezajlott hét rendes, illetve időközi 

követválasztását próbáljuk vizsgálni a tisztújításokhoz hasonló rendszerben.
301

 Az 1825. 

augusztus 11-i követválasztást Szőgyény Zsigmond főispáni helytartó elölülése alatt tartották, 

az 1830. augusztus 3-i és az 1832. november 10-i követválasztáson a nádor elnökölt. Az 1835. 

szeptember 9-i időközi követválasztáson Földváry Gábor másodalispán, az 1839. május 4-i, 

szeptember 24-i és 1843. április 10-i országgyűlési követválasztáson báró Prónay Albert 

főispáni helytartó elnökölt. A korszak összes követválasztását Pesten tartották, a megyeházán. 

A nádor meghívása a tisztújításoknál látott menetrend szerint, a három deputáció segítségével 

történt.
302
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1143. 420. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1554. 715. fol.; PML, IV-3/a-

1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1783−1784. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5136. 2238. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. 

jkv. 1836:5631. 1866. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2301. 228−229. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 

1845:2646. 474. fol., 1845:2648. 476. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1143. 420−422. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1555. 716. fol., 

1820:1580. 730. fol., 1820:1597. 741. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1829:4348. 1784. fol., 1829:4350−4351. 

1785−1789. fol.; 1829:5172. 2140. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5137−5142. 2238−2242. fol.; PML, IV-

3/a-1. Kgy. jkv. 1836:5632−5635. 1866−1869. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2301. 229. fol.; PML, IV-

3/a-1. Kgy. jkv. 1845:2646. 475. fol., 1845:2649. 476−477. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1818:1158. 426. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1820:1570. 724. fol.; PML, IV-3/a-

1. Kgy. jkv. 1829:4358. 1790. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5149. 2244. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 

1836:5653. 1874. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1841:2302. 230−231. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 

1845:2647. 476. fol. 
301

 Az 1847. évi követválasztás a disszertáció időkeretein kívül esik, s több szaktudományos munka is 

részletesebben foglalkozik vele, ezért elemzésétől ehelyütt eltekintettünk.  
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1825:3019. 951. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1830:3470. 1709−1710. fol.; PML, 

IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5485−5487. 2347−2348. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1835:3759. 1232. fol.; PML, 
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A választás a királyi meghívólevél felolvasásával, és a választói közgyűlés elnökének 

beszédével, pontosabban válaszfelirati indítványával kezdődött. Szőgyény Zsigmond 1825-

ben például az országgyűlés összehívásának szimbolikus gesztusát emelte ki I. Ferenc 

részéről, s a sérelmek orvoslásának reményét. József nádor 1832-ben a megye politikai 

érettségét és kvalitásait, a nagy számban egybegyűlt rendeket, s a közjót, a megye 

boldogságát méltatta.
303

  

1825-ben a főispáni helytartó előrebocsátotta, hogy a követek megválasztásában a 

vármegye rendeinek „mindenkor gyakorlott határtalan szabadságaikat legkevesebb részben 

sem kívánja sem megcsonkítani, öszveszoritani”, és csak a vélemények könnyebb 

összeegyeztetése céljából javasol kilenc jelöltet: Bárczay Pál első alispánt, Kovách György 

másodalispánt, Péchy Imre septemvirt, Jeszenszky Mihály, Jankovich Miklós, Szeleczky 

Antal és Kiss Sándor táblabírókat, Fejérváry József főjegyzőt és Muslay István főügyészt. 

Szőgyény jelöltjei közül Péchy Imrét a rendek „egyenlő akarattal” kikiáltották első követnek. 

A másodalispán azonban nem vállalta a követséget, Fejérváry és Jankovich között pedig a 

felkiáltás alapján nem lehetett megállapítani a többséget. A rendek kérésére ezért a főispáni 

helytartó fejenkénti szavazást rendelt el, s kinevezte a szavazatszedő választmány tagjait.
304

 A 

követválasztásokon ettől kezdve a fejenkénti szavazást rendre a már ismertetett 1820:926. sz. 

határozat előírásai szerint bonyolították le. A voksszedő küldöttség jelentése szerint Fejérváry 

József 144, Jankovich Miklós pedig 91 szavazatot kapott, azaz Fejérváryt választották 

második követnek.
305

 

A nádor 1830-ban Szőgyény indoklását átvéve két jelöltet ajánlott a rendek 

figyelmébe (Szentkirályi László septemvir és Dubraviczky Simon másodalispán), mert az 

előző napi conferentián a jelenlévők állítólag bizalmukat nyilvánították irántuk „dolgokban 

való jártasságuk” és „tántoríthatatlan hűségük” miatt. A rendek ezután a jegyzőkönyv 

szerint „minden legkisebb tétovázás nélkül, egyenlő akarattal és egy szájjal” kiáltották ki 

követnek Szentkirályit és Dubraviczkyt.
306

 1832-ben ismét a jelöltállítással próbálta József 

nádor a választást befolyásolni. Első jelöltjét, Dubraviczky Simon első alispánt a rendek 

                                                                                                                                                         
IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1839:2866. 129. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1839:5431. 490. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. 

jkv. 1843:1108. 522. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1825:3019. 952. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1830:3471. 1711−1715. fol.; PML, 

IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5488. 2349. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1839:2866. 130. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. 

jkv. 1843:1108. 523. fol. 
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 A választmány elnöke gróf Keglevich Gábor helytartótanácsi tanácsos, egyben Csongrád főispáni helytartója 

volt, tagjai báró Orczy Lőrinc, Kubinyi Miklós, Szeleczky Antal, az öt járási főszolgabíró, egy váci kanonok, 

Bernáth György másodaljegyző voltak.  
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1825:3020. 952−953. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1830:3471. 1713. fol. 



74 

 

egyhangúan követnek kiáltották ki. A második követnek jelölt Mérey László, Péchy Ferenc és 

Jankovich Miklós táblabírák között azonban megoszlottak a voksok, ezért a nádor fejenkénti 

szavazást rendelt el.
307

 A szavazatszedő választmány jelentése szerint a voksok „igen 

nevezetes többségével” Péchy Ferencet választották meg a rendek.
308

 Péchy Ferenctől az 

országgyűlés menete alatt, 1835. augusztus 25-én a rendek megvonták bizalmukat, s 

visszahívták.
309

 Az új választást 1835. szeptember 9-ére tűzték ki Pestre, ahol – amint már 

említettük − Földváry Gábor elnökölt. Bár a másodalispán kinevezte a szavazatszedő 

választmány tagjait,
310

 a rendek egységesen szólaltak fel Fáy András táblabíró megválasztása 

mellett.
311

 Fáy volt az első a reformkorban, akit köteleztek a hitforma szerinti eskü letételére, 

s ennek kötelező voltát határozatban mondták ki a jövőre nézve is.
312
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 A voksszedő küldöttség elnöke gróf Nádasdy Ferenc váci megyéspüspök, tagjai gróf Keglevich László, báró 

Orczy György, Szentkirályi László septemvir, Kovách György, Jankovich Imre, Blaskovich József, Bernáth 

György, Glorius Dániel, Madarassy István, Halász Miklós táblabírók, a járási főszolgabírók és Rákóczy András 

főügyész voltak.   
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1832:5488. 2349−2350. fol. 
309

 Azért határozták el a megyei ellenzékiek és liberálisok 1835 nyarán Péchy visszahívását, mert a pesti követ a 

kormány mellé állt. Vö. PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1835:3523−3530. 1064−1081. fol.; valamint: Galgóczy 1876. 

59.; Ezt követően Péchy Ferenc utólag maga is benyújtotta a lemondólevelét, amit a rendek a visszahívás miatt 

már nem fogadtak el. A lemondólevelet lásd: PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 1835:3759. 4−5. fol. 

Kossuth szerint a nádor és a kormány sokat dolgozott Péchy megtartásáért, a közvélemény nyomása azonban túl 

erősnek bizonyult (Kossuth – mint láttuk, pontatlan − értesülései szerint a közvélemény nyomására, a 

megszégyenülést elkerülendő Péchy maga mondott le). Lásd: Kossuth Lajos, Országgyűlési Tudósítások. V. 

kötet. 1835. augusztus 27.−1836. május 2. (Kossuth Lajos összes munkái V.) S. a. r.: Barta István. Magyar 

Történelmi Társulat, Bp., 1961. (=KLÖM V.) 82. 
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 A deputáció elnöke gróf Keglevich Gábor koronaőr és nógrádi főispán, tagjai pedig Vágner Ferenc kalocsai 

kanonok, Kovách György, Madarassy István, Beniczky Ádám, Földváry Pál táblabírák, a hat főszolgabíró, 

Sárközy Imre főjegyző és Rákóczy András főügyész voltak. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1835:3759. 1233−1236. fol. 
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 Az esküforma a korábbi, 1790-es országgyűlésen használt esküformán alapszik, valamint az 1649:44. tc.-re 

hivatkozik (utóbbi 3. §-a szerint: „Ajándékokat pedig az országgyülési ügyek alkalmából se a főpap uraknak 

vagy báróknak, se más országlakosoknak ne legyen szabad adni vagy elfogadni, és mind az ajándékozókat, mind 

az elfogadókat, a dolog valóságának kideritése után, becstelenség büntetésében lehessen elmarasztalni.” 

Magyar Törvénytár, 1649:44. tc.): a megválasztott követ kötelezte magát a követutasítás, az ország törvényeinek 

és a rendek előjogainak megtartására, továbbá, hogy az országgyűlés vége után hat évig a rendek beleegyezése 

nélkül nem vállal uralkodói kinevezéstől függő hivatalt, tisztséget, adományt vagy bármilyen kedvezményt. Vö. 

PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1835:3759. 1233−1236. fol.  

Az esküről, azon belül is a királyi kinevezéstől függő hivatalok viselésének hat éves tiltásáról szóló határozatot 

az 1836:4322. sz. megyei végzés augusztus 30-án ismételten megerősítette, Patay József táblabíró indítványára. 

A pesti közgyűlés Bars vármegye hasonló tartalmú körlevelére hivatkozott, s arra a lélektani és gyakorlati 

politikai ellentétre, hogy a követek gyakran súrlódnak a kormánnyal, „igyekezni kell tehát őket független állásba 

emelni, s az embert saját gyarlóságának kísértéseitől megóvni.” Gróf Teleky Sámuel, a dunamelléki református 

egyházkerület főgondnoka javasolta, hogy a tiltást terjesszék ki a hivatalokon túl a tanácsnoki címre, 

kamarásságra, „azaz minden kormányi díszítvényekre”. A javaslat mellett többen (Fáy András, gróf Ráday 

Gedeon, báró Bánffy Pál stb.) felszólaltak, ellene viszont senki. A közgyűlési végzés így megerősítette, hogy az 

országgyűlési követek kötelezzék magukat: a diéta berekesztésétől számított hat évig királyi kinevezéstől függő 

hivatalt, címet vagy bármilyen megkülönböztetést nem fogadnak el. Lásd: Kossuth Lajos, Ifjúkori iratok. 

Törvényhatósági Tudósítások. Kossuth Lajos összes munkái VI. S. a. r.: Barta István. Magyar Történelmi 

Társulat, Bp., 1966. [=KLÖM VI.] 697., 741−742.    

Az eskü szövegének királyi hivatalok elvállalását tiltó passzusa ellen a Helytartótanács 1839. április 16-i, 14980. 

sz. leirata kifogásokat emelt, a megye azonban az 1790-i országgyűlés alatti gyakorlatra hivatkozva ezt nem 
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Az 1839. májusi követválasztáson Prónay Dubraviczky és Fáy újraválasztása mellett 

szólalt fel, azonban mindkét korábbi követ egészségi állapotára hivatkozva visszautasította a 

felkérést. A főispáni helytartó ezért szavazatszedő választmányt nevezett ki,
313

 s a 

mellékteremben bonyolították le a voksolást. A deputáció jelentése szerint „a szavazatok 

nevezetes többségével” első követté gróf Ráday Gedeont, második követté pedig „általános 

akarattal” Szentkirályi Mór táblabírót választották.
314

 A kormányzati terrorizmus politikája 

és folyamatban lévő pere miatt 1839. szeptember 2-án lemondólevelét
315

 taktikai szempontból 

benyújtani kénytelen Ráday helyének betöltésére szeptember 24-re új követválasztást tűztek 

ki.
316

 Ezen Prónay ismét Dubraviczkyt szerette volna jelölni, azonban az első alispán újra az 

egészségi állapotára hivatkozott, s nem vállalta a követséget. A Prónay által ezután kinevezett 

szavazatszedő választmány
317

 jelentése szerint azonban a visszalépés ellenére annyian 

szavaztak Dubraviczkyire, hogy ő került ki győztesként. Dubraviczky először újra 

visszakozott, majd a rendek és Prónay ismételt kérésére végül elvállalta a követséget (korábbi 

követi megbízásai miatt nála kivételesen az eskütételtől is eltekintettek).
318

 

Az 1843-as követválasztáson bár Dubraviczky elnökletével a főispáni helytartó 

kinevezett egy voksszedő küldöttséget (lényegében az utasításkészítő bizottság tagjaiból, ami 

kiegészült a két főjegyzővel, a két főügyésszel és a hat főszolgabíróval), de szerephez a 

választás során ez nem jutott, mert az első alispán visszalépése után a rendek közfelkiáltással 

követté választották a korábban már érdemeket szerzett és bizalmat nyert Ráday Gedeont és 

Szentkirályi Mórt. A jegyzőkönyv szerint „egy óra negyedig” sem tartott a közgyűlés.
319

  

                                                                                                                                                         
fogadta el. Lásd: PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1839:2867. 132−135. fol. (a Helytartótanács leiratát lásd: PML, IV-

3/c-1. Kgy. ir. 1839:2867. 1. fol.; Pest megye válaszfeliratát lásd: uo. 6−9. fol.) 
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 Ennek elnöke Simoncsics János másodalispán, tagjai báró Orczy György, gróf Teleki Sámuel, báró Bánffy 

Pál, báró Laffert Antal, báró Podmaniczky Lajos, Steinbach Ferenc királyi tanácsos, Kovách György, Földváry 

Pál, Beniczky Ádám, Bernáth György, Szilassy László és Cséfalvay József táblabírák, Nagy István főjegyző, 

Rákóczy András főügyész, a hat főszolgabíró és rendes esküdtjeik voltak. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1839:2866. 131. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1839:5154. 348−352. fol. 
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 A kormányzati terrorizmus politikájáról és a Ráday-ügyről részletesebben lásd például: Pajkossy Gábor, A 

kormányzati „terrorizmus” politikája Magyarországon 1835 és 1839 között. In: Századok 2007:3. 683−721.; 

Pajkossy Gábor, A kormányzati „terrorizmus” politikája és az 1839/1840. évi országgyűlés. In: Történelmi 

Szemle 2006:1–2. 25–52.; Erdmann Gyula, A Ráday-ügy, 1839. In: Levéltári Közlemények 2002:1–2. 33–48. 
317

 A deputáció elnöke ezúttal is Simoncsics János másodalispán volt, tagjai pedig Sághy Mihály váci 

nagyprépost, Nehiba János kalocsai kanonok, gróf Ráday László, báró Laffert Antal, Jankovich Miklós, Fáy 

Mózes, Beniczky Ádám, Földváry Pál, Ilkay Sándor, Tallián Károly, Cséfalvay József, Hins Ignác, Kováts 

József, Bernáth György, Csemiczky Lajos, Káldy Kálmán táblabírák, Nyáry Pál főjegyző, illetve a fő- és 

alszolgabírák, valamint esküdtjeik.   
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1839:5431. 491−495. fol. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1843:1108. 523−524. fol. 



76 

 

A választást követően határoztak az utasításkészítő küldöttség kiküldéséről, majd pár 

nappal (1825-ben például két nappal) később, ennek megszavazása után kiadták a főjegyző 

által meghitelesített credentionalis-t, s határoztak a követek napibéréről is.
320

 

 

II.1.e) Összegzés és kitekintés 

 

Ha a részösszefoglalásokon túl egy általánosabb összegzést is szeretnénk tenni, akkor 

azt mondhatjuk, hogy a pesti választások 1847-ig különösebb konfliktus nélkül zajlottak le. A 

tisztújítások és a követválasztások technikai lebonyolítása a törvények és a szokásjog mentén, 

a reformkori gyakorlat ideálját példázva történt. A választások jogi tartalmát (tisztújítási 

rendtartás, szavazójog) nézve a megye hatékony konszenzusos politikát folytatott: formálisan, 

papíron az uralkodói direktívákat betartva, informálisan, a gyakorlatban azonban a rendi 

törekvéseket érvényesítve sikerült tisztviselőiket megválasztaniuk (lásd például az 1819/20-as 

eseményeket).   

A jelöltek személyi összetételének társadalomtörténeti elemzése további, a jelen 

dolgozat keretein belül meg nem válaszolható vizsgálati szempontokat is kijelöl. Érdekes 

lenne a jövőben megvizsgálni például, hogy az általunk is regisztrált családok pontosabban 

kik, miért jelöl(het)tek annyi jelöltet ezek a családok, és miért épp ők lettek jelöltek. Van-e 

ennek mélyebben fekvő oka, vagy egyszerűen csak demográfiai véletlenről van szó? A 

kutatás és a lehetséges válaszok alapjául ezen családok anyagi helyzete, egyéb megélhetési 

lehetőségeik, valamint családi kapcsolataik vizsgálata szolgálhatna. 
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 PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1825:3038. 960. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1830:3473. 1715. fol.; PML, IV-

3/a-1. Kgy. jkv. 5489−5492. 2350−2352. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1835:3759. 1233−1236. fol.; PML, IV-

3/a-1. Kgy. jkv. 1839:2867. 132−135. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1839:5431. 495. fol.; PML, IV-3/a-1. Kgy. 

jkv. 1843:1108. 524. fol. 

Az 1830-as választástól kezdve a közgyűlési iratok között többnyire fennmaradt a követi megbízólevél, a 

követutasítás, a követi esküformula és a királyi meghívólevelek valamelyike is. Lásd: PML, IV-3/c-1. Kgy. ir. 

1830:3504. (követi megbízólevél: 1. fol., királyi meghívólevél: 2. fol., követutasítás: 3−21. fol.), 1832:5488. 

(megbízólevél: 1. fol., követutasítás: 2−15. fol., meghívólevél: 18−19. fol.), 1835:3759. (megbízólevél: 1. fol., 

követi esküformula: 2. fol.,), 1839:2867. (credentionalis: 2−3. fol., esküformula: 4−5. fol.) (az 1839-es királyi 

meghívólevelet lásd: PML, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1839:2645. 2−3. fol.), 1839:5431. (credentionalis: 1-2. fol.), 

1843:1108. (megbízólevél: 1. fol., esküszöveg: 2. fol.) (a királyi meghívólevél kihirdetését lásd: PML, IV-3/a-1. 

Kgy. jkv. 1843:780. 312−314. fol.) 
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II.2) Az 1833-as Heves megyei véres követválasztás és tisztújítás  

 

A szakirodalomban jól ismert,
321

 tumultuózus és erőszakos jelenetekkel tarkított 1833. 

októberi heves megyei követválasztás és részleges tisztújítás miatt ifjabb Eötvös Ignác 

alkancellár királyi biztosi nyomozása eredményeként 21 személy ellen indítottak 

büntetőpert,
322

 amelyet az 1834. április 16-án kelt kegyelmes királyi parancsolat értelmében 

delegált törvényszék előtt folytattak le. Báró Bánffy Pál, Lipcsey Károly, Zoltán Mihály, 

Fráter Pál, Csiky Sándor és mások, összesen 17 személy ellen fiscalis actiót indítottak.
323

 Az 

alperesek védelmét Imre Adalbert, Luprik János és Csiky Sándor
324

 ügyvédek látták el.
325

 A 

pert 1834. szeptember 3-án kezdték tárgyalni.
326

 

A királyi biztosi vizsgálat és a keresetlevél előadása egyértelműen gróf Keglevich 

Miklós és az ellenzék felelősségét állapította meg. Ez az eljárás abszolút összhangban is állt 

az országos politikában megfigyelhető kormányzati törekvésekkel: a megyei követutasítások 

megváltoztatására irányuló, helyi szinten mutatkozó erőfeszítésekkel. Az alábbiakban azt 

próbáljuk megvizsgálni, hogy mennyiben árnyalható ez az egyoldalú, sematizált kép: a 

pártszervezés és a választási eljárás deviáns elemei mennyire tipizálhatók, valóban 

számottevő-e a két párt szervezete és működési mechanizmusa közötti különbség, a választói 

magatartás milyen jellegzetességei mutatkoznak meg ellenzéki és kormánypárti oldalon stb. 
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 A hevesi választással a tolnai és zalai példákkal ellentétben Bognár 2010.-et leszámítva, aki a választás 

kisnemesi résztvevőinek mentalitásával és bűnözésre hajlamos előéletének feltárásával foglalkozik, csak a 

19−20. század fordulóján született szintetizáló jellegű megyemonográfiák foglalkoznak relatíve hosszabban. 

Lásd: Szederkényi Nándor, Heves vármegye története. IV. Egervára visszavételétől, 1687-től 1867-ig. Eger, 

1893. (A továbbiakban: Szederkényi 1893.) 370–375.; Borovszky Samu (szerk.), Magyarország vármegyéi és 

városai. Magyarország monografiája. A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, 

néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. 8. 

kötet. Heves vármegye. Bp., 1909. 604–605. (A továbbiakban: Borovszky, Magyarország vármegyéi)  

Vö. Révész László, Die Anfänge des ungarischen Parlamentarismus. Oldenbourg, München, 1968. 142–143. 
322

 Sorrendben az alábbi alperesek ellen: gróf Keglevich Miklós, báró Orczy István, Borbély Mihály, Schnee Pál, 

Puky Miklós, Pap Pál, Retsky András, Borbély Tamás, Sághy László, Beöthy Kazimir, Szoláthi Szabó János, 

Bod Pál, Patay László, Malatinszky József, Goth László, Póka Áron, Ketskés Kováts József, Kulla Kováts 

József, Vértse Kováts András, Csáky Kováts János, Szeghy József. Lásd MOL (O 29) Extr. crim. 11839. 71/1. o. 
323

 A fiscalis actio alá vontak teljes névsora: báró Bánffy Pál, Lipcsey Károly, Zoltán Mihály, Fráter Pál, Csiky 

Sándor, Keglevich István, Józsa György, Kubinyi László, Almásy Félix, Almásy Gedeon, Szűts Ábrahám, 

Novotha Péter, Mlinkó Lajos, Marsó Sámuel, Szilly István, Irsay Pál, ifjabb Bogyay László. Lásd MOL (A 39) 

Kanc. lt. Act. gen. 1834:5169. 35–38. fol., ill. Szederkényi 1893. 376. 
324

 Csikyről részletesebben lásd Sebestény Sándor, Csiky Sándor életpályája (1805–1892). Heves Megyei Lvt., 

Eger, 1981. 
325

 MOL (O 29) Extr. crim. 11839. 71/24. o. 
326

 A fejezet gerincét a peranyagnak a MOL Bírósági lt.-ban és az OSzK-ban is megtalálható nyomtatott 

kivonata, illetve a Kancelláriához beérkezett királyi biztosi jelentésekhez csatolt tanúvallomások alkotják. Ezek 

összevetése a perkivonat hitelességét is megerősítette, ami jelen ismereteink szerint így a választás főbb 

eseményeinek hiteles bemutatását teszi lehetővé (a Heves megyei Levéltárban található, nagyjából egytucatnyi 

doboz áttekintését jelen dolgozat kereteiben nem tudtuk elvégezni). A perkivonatból a MOL O 29-ben található, 

három, így a feljebbvitelek során is használt, több helyen ítélőmesteri és referensi jegyzetekkel, glosszákkal, 

kiegészítésekkel ellátott példányt használtuk, s azokat hivatkozzuk.   
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Röviden: megpróbáljuk rekonstruálni és megvizsgálni az 1833-as hevesi véres követválasztást 

és az abban résztvevő pártok szervezetét, tevékenységét, a szervezéstől a választások 

befejezéséig. 

 

II.2.a) Előzmények  

 

Az alperesi tanúk az 1833. októberi követválasztáson megnyilvánuló anomáliákat és a 

megye pártokra szakadását többnyire Pyrker János László egri érsek 1826. november 17-i 

főispáni kinevezésével, majd ezt követő beiktatásával hozták összefüggésbe.
327

 A liberálisok 

irányában elfogult Szederkényi szerint Pyrker kinevezése az udvari körök nemzetellenes 

befolyásának érvényesülését tükrözte: „Idegen műveltsége, udvari szokások és hajlamokkal 

telt modora, mely felfelé szolgai, lefelé zsarnoki és türelmetlen, egész lénye, politikai felfogása 

teljesen ellentétben állott azon társadalmi és politikai osztálylyal, melynek mint főispán most 

központjává avattatott fel. Csakhamar megszületett ily viszonyok folytán azon viszályos 

állapot, mely két évtizeden át annyi izgalmas eseményeknek vált a vármegyében, zavaros 

forrásává.”
328

  

A konzervatívok a megye ellenzéki nemességének a felelősségét hangsúlyozták a 

„voksgyűjtés” gyakorlatának elterjesztésében. Ennek hitelt érdemlő alátámasztására a 

korteskedést is a Pyrker kinevezése előtti időkig kellett visszavezetniük. Gégel József egri 

kanonok vallomásában például az Orczy családot nevezte meg, mint amelyik legelőször a 

nemeseknek ételt, italt és szállást rendelt, idejét pedig az Almásy József adminisztrátor által 

levezényelt 1824. novemberi restaurációra tette.
329

 Gégel szerint az érsek és az egri főkáptalan 

se ekkor, se az 1828-as tisztújításon nem gyűjtött szavazatokat, s csak Dobóczky Ignác és 

Brezovay József követek 1832. november 14-i megválasztásakor korteskedtek először, miután 

konstatálták, hogy az ellenzékiek fegyvere nélkül nem érhetnek el sikert, s mivel a 

szavazatgyűjtés általában is „divatba jött”.
330

  

A liberális kánon szerint viszont az alispáni széket először 1828-ban, az április 15-re 

kitűzött tisztújításon próbálta Pyrker a saját személyes jelöltjével és a rendek akarata ellenére 
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 Az érseket 1827. szeptember 17-én iktatták be a főispáni székbe 
328

 Szederkényi 1893. 361–362.; A Borovszky-féle megyemonográfia szintén kiemelte Pyrker idegenbeli 

neveltetését és a német kultúra iránti feltétlen elkötelezettségét, de hangsúlyozta, hogy Almásy József 

adminisztrátor leváltása kezdetben egyhangúan Pyrker támogatása mellé sorakoztatta fel a rendeket. Vö. 

Borovszky, Magyarország vármegyéi, 8. kötet. Heves vármegye. Bp., 1909. 598. 
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 Ekkor Gosztonyi Pált választották első alispánnak, aki – 2257 szavazattal 696 ellenében – Halasy Károlyt 

váltotta. Vö. Borovszky, Magyarország vármegyéi, 8. kötet. Heves vármegye. Bp., 1909. 596. 
330

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:6664. 42., 44. fol. 
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betöltetni.
331

 A megye közbizodalomnak örvendő jelöltje, Földváry Ferenc ellenében 

kandidálta az érsek-főispán Dobóczky Ignác tiszteletbeli főjegyzőt. A névszerinti szavazáson 

Földváry 938, Dobóczky 144 szavazatot kapott.
332

 Első alispánná Földváryt, másodalispánná 

Rottenstein Józsefet nevezték ki. Dobóczky a jegyzői állásáról is lemondott. Pyrker állítólag a 

„látványos” tisztújítási kudarc miatt kezdett az akaratával szemben állók elleni offenzív 

szellemű – gyakran személyes(kedő) – politikai küzdelembe.
333

   

Az 1830. augusztus 2-i közgyűlés feladata volt a szeptember 8-ra összehívott 

országgyűlés királyi meghívólevelének kihirdetése, és az országgyűlési követek 

megválasztása. A követeket – Földváry Ferencet és Dobóczky Ignácot – egyhangúlag 

választották meg a rendek, ami Szederkényi szerint a két párt közötti átmeneti egyensúlyi 

állapotot tükrözte. Az 1832. november 14-i közgyűlésen hirdették ki a december 16-ra 

összehívott országgyűlés meghívólevelét, s választották meg ismét közfelkiáltással, 

ellenjelöltek – és így ellenpárti működés – nélkül Dobóczkyt és Brezovay Józsefet 

követeknek.
334

 Dapsy Ráfael főügyész vallomásában maga is hangsúlyozta az ellentmondást, 

amely szerint az érsek annak ellenére fogott pártszervezésbe, hogy ellene „semmi oppositio” 

nem készült.
335

 

Az első alispáni szék ugyancsak 1832-ben üresedett meg, amikor Földváry Ferenc 

alispánt királyi ítélőtáblai bíróvá nevezték ki. Pyrker emiatt 1832. szeptember 25-re hívott 

össze választó közgyűlést. A nemesség jelöltje gyakorlatilag egyhangúan Rottenstein József 

másodalispán lett, amit a gyűlés előtti napon tartott értekezleten a főispánnal is közöltek. 

Pyrker viszont az általa időközben táblabírónak kinevezett Kállay Istvánt akarta az alispáni 

székbe ültetni, s elnöki jelölési jogát egyoldalúan érvényesítve Rottensteint kihagyta a 

kandidációból. A négy jelölt közötti eredményt szavazatszedő bizottság állapította meg: 

Kállayra 101, Halasy Józsefre egy, Fejér Istvánra és Gosztonyi Antalra viszont egy szavazat 

sem érkezett, a nemesség tömege pedig továbbra is Rottenstein jelölését követelte. Pyrker a 

gyűlést végül az eredmény kihirdetése nélkül oszlatta el, s döntést a királyhoz történő 

felírástól remélt. Másnap mégis sikerült a rendeknek és Pyrkernek megegyeznie: az egy év 
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 Az 1828–1832 közötti restaurációk ellenzéki értelmezésére lásd MOL (R 123) Vörös Antal-gyűjtemény, II. 

V. 1. B–63. (régi jelzet: 142. sz.) Mikrofilmen: MOL Filmtár 7178. 1–3. fol. (Barta István megjelölésével 

szemben az irat nem Dapsy Ráfael tiszti ügyész jelentését, hanem a 21 rendű alperesek perbeli védelmét 

tartalmazza). Az idézett tisztújításokról lásd még Dapsy Ráfael 1833. november 28-i vallomását: MOL (A 39) 

Kanc. lt. Act. gen. 1834:6664. 26–33. fol. 
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 A másik két jelölt Rottenstein József és Majzik Imre voltak. 
333

 Szederkényi 1893. 361–362.; Borovszky, Magyarország vármegyéi, 8. kötet. Heves vármegye. Bp., 1909. 

598. 
334

 Szederkényi 1893. 366–367., 369.; Borovszky, Magyarország vármegyéi, 8. kötet. Heves vármegye. Bp., 

1909. 599., 603. Vö.: MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:6664. 42., 44. fol. 
335

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:6664. 26. fol. 
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múlva egyébként is esedékes általános tisztújításig Rottenstein másodalispán látja el az első 

alispáni teendőket is, a választást pedig semmisnek tekintik.
336

  

A Keglevich-per alperesi oklevelei szerint Pyrkernek a tisztválasztáson kiterjedt 

korteskedéssel és pénzen vásárolt voksokkal sikerült Kállay István megválasztását elérnie.
337

 

Pyrker eszerint a klastromokban (a Barátok klastromában és a Szerviták udvarában) etette és 

szállásolta el a nemeseket. A szavazókat a plébánosok szállították voksolni, a káptalan pedig 

fejenként öt forint forspont bért fizetett számukra. Az érsek-főispán jelöltjei mögött már ekkor 

is elsősorban a bessenyei nemesek sorakoztak fel, a mátraiak pedig már ekkor Kállay ellen 

foglaltak állást.
338

 Látjuk tehát, hogy a kormánypárti szervezés „puha” változata 1832-re 

alakot öltött, s a főbb frontvonalak is kialakultak, legalábbis a járási szinten beszervezhető és 

elosztható nemesek csoportjait illetően.  

A kancellária 1832. november 8-i leiratában tudatta Pyrkerrel, hogy a tisztikart 

hivatalában a következő restaurációig megerősíti.
339

 1833 januárjában azonban Rottenstein 

váratlanul meghalt. Pyrker 1833. február 2-án Pozsonyban kelt utasításában február 11-re 

közgyűlést hirdetett, amelyen betegségére hivatkozva a tisztújítószéket elhalasztani rendelte, 

annak későbbi megtartásáig pedig a másodalispáni feladatokat hívére, Kállay Istvánra bízta. A 

rendek óvás mellett eleget tettek a főispán utasításának. Közben Dobóczky visszalépett a 

követségtől, s Kállay másodalispán útján Pyrker az 1833. szeptember 21-i közgyűlésen még 

október 9-ét jelölte meg a követválasztás napjaként.
340

 1833. szeptember 28-i hivatalos 

levelében rendelte el később a követválasztás és a (részleges) tisztújítás határnapjának 

egyazon napra, október 22-re való módosítását.
341

  

A konzervatívok szemszögéből fontosabb politikai előzménynek tekinthetők 

Keglevich Miklós állítólagos fiatalkori kicsapongásai, amelyek az 1820-as évek elején 

kulminálódtak, s amely a „parádi esetként” került be a köztudatba. Hevesben 1822-től 

adminisztrátor (Almásy József) kormányzott, de az 1820–21-es megyei ellenállás emléke is a 

– tiltakozó, „összeesküvő” jellegű – társadalmi-politikai közélet megélénkülését 

eredményezte. A megye, s főleg a fiatalság társadalmi életének központja Parád (mátrai járás) 

volt: a fürdő és a Csevicze forrás tömegesen vonzotta a szórakozni vágyó nemességet.
342
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 Szederkényi 1893. 370.; Borovszky, Magyarország vármegyéi, 8. kötet. Heves vármegye. Bp., 1909. 600. 
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 MOL (O 29) Extr. crim. 11839. 71/151. o. 
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 Uo.71/153–154. o. 
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 Uo. 77/19. o. 
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 Szederkényi 1893. 370–371.; Borovszky, Magyarország vármegyéi, 8. kötet. Heves vármegye. Bp., 1909. 

604. 
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 MOL (O 29) Extr. crim. 11839. 77/16., 77/19. o. 
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 Szederkényi 1893. 363. 
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Keglevich Miklóst és három társát (Borbély Mihályt, Varró Mihályt és Varró Istvánt) 

a heves megyei tiszti ügyész, Dapsy Ráfael egy névtelen feljelentésre hivatkozó 

Helytartótanácsi rendelet alapján büntetőperbe idézte. Keglevichet azzal vádolták, hogy 1820 

és 1823 között a parádi savanyúvíznél az odagyűlt juhászokat, kondásokat és csavargó 

zsiványokat étellel-itallal vendégelte, hordószámra hozta nekik a bort, muzsikáltatott, 

táncoltatott, és egyéb rendetlenségeket követett el velük. A zsiványokat a vádirat szerint 

puskákkal és lármázva vezette a falun végig, de állítólag az erdőbe is rendszeresen kijártak, ha 

a fürdőt a csendbiztos vagy a hadnagy jelenléte miatt nem tudták megszállni. A vád szerint 

1820-ban Balogh Antallal az egyik éjjel egy bizonyos Szemere Ábrahámnéra akarták törni az 

ajtót, embereikkel káromkodtak és fejszékkel vagdalkoztak, az ablakokat beverték. A 

vendégek állítólag rémületükben még aznap éjjel másik szállásra siettek, majd végleg 

elhagyták a fürdőt. Ugyanekkor, Keglevich és Balogh a szobájukban „rossz életű fejér 

személyekkel” lakomáztak, ittak, majd ezen nőket meztelenre vetkőztették, táncoltatták és 

fogdosták. Ezt a rituálét a vádirat szerint alkalmanként az erdőben is megismételték.
343

  

A Keglevich elleni vádak között szerepelt, hogy máskor kondások táncoltatása közben 

az egyiküket pénzzel buzdította paráználkodásra, amikor egy ott tartózkodó lányra mutatva az 

alábbiakat kiáltotta: „Bazd meg ezt a leányt 20 forintot adok.” A szobájában az ágyon ülő 

Balogh előtt állítólag gatyáját letolva „baszom a teremtésed” szavakkal járt kondás táncot. A 

vádirat szerint egy egri papot az egyik éjjel nagy tűzrakás mellett két prostituált közé ültetett, 

s miközben annak szakállát készült leborotválni, az alábbiakat kérdezte tőle: „baszhatnál e 

szent atya, basztál e régen?”. Egy Diemandi nevű egri rác fiút Balogh Antallal borral 

súlyosan leitattak, s amikor az már nem akart tovább inni, fejére parazsat szórtak. A rácot 

hányásában húzták, a tűz felett lógatták, részegen a patakba vetették, amibe állítólag majdnem 

bele is fulladt.
344

 

A vádirat szerint Keglevich 1823 márciusában a parádi tó mellett talált gyöngyösi 

ferences szerzetest (bizonyos Márkot) is leitatta, majd prédikálásra kényszerítette, s 

megvádolta azzal, hogy kocsisán, Varró Istvánon nemi erőszakot akart elkövetni. A szerzetest 

ezután kiszolgáltatta Varrónak, aki súlyosan megverte. Még a verés előtt két zsivány 

segítségével a nadrágját is letolták, és nemi erőszakkal fenyegették meg: „Már basztam 

zsidót, törököt, czigányt, most barátot próbálok.” A szerzetes szemei közé – miután az 

sikertelenül próbált elszökni – bort öntöttek, nemi szervét pedig hátulról megszorongatták.
345
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1823 nyarán a gróf cselédei – miközben Keglevich a folyosóról felügyelte őket – állítólag 

lefogtak egy bizonyos Nagyházi Borka parádi lakost, majd fogdosták, lábánál fogva 

emelgették, végül intim testrészét és alfelét feketére mázolták. Keglevich a vád szerint 

emellett Egyed Imre fiskális kocsiját is tönkre tetette Varró István felbérelésével.
346

 Felrótták 

neki azt is, hogy az egyik parádi ebéd során egy bizonyos Balázs Ferencet feketére mázolva 

és nadrágját lerántva, félmeztelenül, cselédjei segítségével az ebédlőbe hozatott, s étkezés 

közben folyamatosan gúnyolta az összegyűlt társaság előtt. Ezt a műveletet este vacsoránál 

állítólag megismételték, ahol a többi vendég asszisztálásával egyéb módon is zaklatták a 

férfit. Az ügyész szerint egyébként Borbély Mihály lehetett a Balázs elleni atrocitás értelmi 

szerzője. Borbély a férfit csalánnal is verte, este pedig gyertyával égette meg.
347

  

Az ominózus vacsora után a vádlottak és társaik az épület mellett tüzet raktak, s ott 

borozni, hangoskodni kezdtek. A köreikből „megszökött” Kállay István szabolcsi seborvos 

szobáját a vádirat szerint betörték, bútorait összezúzták és a tűzbe dobálták. Okolicsányi János 

borsodi esküdt kocsiját szintén a tűz martalékává tették, poggyászát elégették, mások – 

például két tiszt – bútoraira és szekereire pedig parazsat szórtak. Egyed Imre és egy bizonyos 

Soltész kapitány szobáit ugyancsak megtámadták, az épület folyosóin törtek és zúztak, az 

ablakokat beverték, a konyhát feldúlták. A rémült asszonyok és gyerekek megsegítésére 

igyekvő Egyedet a gróf egyik szolgája állítólag doronggal csapta nyakon, de Keglevich is 

bántalmazta. A vád szerint ezt követően visszatértek a tűzrakáshoz, ahol Okolicsányit 

levetkőztették és táncolni kényszerítették. Borbély állítólag az áldozatot fojtogatni kezdte és 

fel is pofozta. Cselédjeivel utána Keglevich még aznap éjjel levágatta Okolicsányi két lovának 

a farkát, másnap reggel pedig barátja, Dézsy Gábor cselédjei dorongokkal verték össze a 

lovakat.
348

  

Varró Mihály és Varró István a keresetlevél előadása szerint egy bodonyi
 
(mátrai j.) 

öreg koldust súlyosan leitattak, miután borban és pálinkában nadragulyát
349

 adtak neki és 

másoknak. Nagyházi Borkát állítólag az istálló mellett is zaklatták: közösülést imitáltak vele, 

parazsat szórtak alá, s testét megperzselték. A parádi savanyúvíznél a vádak szerint többször 

is megverték a cseviczei ispánt és feleségét, szolgálóját is, a csendbiztos ellenében pedig a 

zsiványok védelmére keltek.
350
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A korábbi főispán (báró Fischer István) megvédte Keglevichet a vádakkal szemben, s 

az ügy felsőbb helyen történő referálásakor is a gróf egyébként példás magaviseletét emelte 

ki.
351

 Keglevich maga is végig a per koncepciózus jellegét hangsúlyozta.
352

 Szederkényi 

Nándor úgy véli, hogy a gróf és társai családi, illetve politikai szempontok alapján döntöttek 

„áldozataik” személyéről.
353

 A következmények szintén politikai természetűek voltak: 

szerinte ugyanis a Pyrker-féle delegált bíróság volt a másik oka a vármegyei közügyek 

elmérgesedésének, és a minden korábbinál mélyebbé váló pártoskodásnak. A delegált bíróság 

kinevezésének körülményei – úgy véli – azt a képzetet keltették a megyei társadalomban, 

hogy az egész per Pyrker hatalmi ambícióit szolgálta, amelynek célja az volt, hogy a 

vármegyei ellenzék élén álló grófot és társait egy büntetőperrel semlegesítse.
354

     

Felmerül a kérdés, mivel vívta ki Keglevich Miklós Pyrker és a kormánykörök 

fokozott figyelmét, hiszen – ahogy látni fogjuk – az 1833-as év erőszakhullámának 21 

vádlottja között, és általában a helyi ellenzék vezéreként is kiemelt szereppel bírt, s fokozott 

figyelem irányult a személyére. Keglevich Batthyány Lajoshoz hasonlóan, de még a 

határozottabb alakot öltő főúri ellenzék kialakulása előtt, arisztokrataként állt a reformok ügye 

mellé. A szilvási uradalom és Pétervásár (mátrai j.) birtokosa volt, akit – Szederkényi Nándor 

leírása szerint – „nagy vagyoni állása és főúri rangja is képesített arra, hogy a hazafias 

érzelmekben és nemzeti törekvésekben buzgólkodó megyei rendek élén, lelkesítő vezéri 
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 Uo. 25. fol. 
352

 MOL (P 422) Keglevich-család lt., 31. cs. 6. tétel. Keglevich Miklós személyi iratai, politikai pere 1812–

1846. 42–43. fol. (Keglevich Miklós kérvénye Heves megyéhez, Parád, 1836. április 20.)  

A perben 1824. szeptember 14-én született meg az első ítélet: akkor Varró Sámuelt és Istvánt háromhavi 

fogságra ítélték. A gróf ellen a Helytartótanács 1825. november 22-i leirata rendelte el az újabb vizsgálatot, 

miután Egyed Imre újabb felterjesztést tett. A leirat meghagyta, hogy a törvényszéken maga Almásy 

adminisztrátor elnököljön, valamint, hogy az ítélet kihirdetése előtt a pert küldjék fel. Heves vármegye rendjei 

feliratban tiltakoztak a szerintük törvénytelen eljárás ellen. Közben Almásy adminisztrátorsága megszűnt, őt 

Pyrker váltotta a főispáni székben. Ennek lett következménye, hogy az 1829. december 1-én kelt 

Helytartótanácsi leirat által az ügy befejezésére kinevezett delegált bíróság elnöke Pyrker 1828-as bukott alispáni 

jelöltje, Dobóczky Ignác lett, a törvényszék tíz tagját pedig szintén maga Pyrker nevezhette ki. Dobóczky később 

lemondott az elnöki tisztről, így végül az 1838-ban főispáni helytartóvá kinevezett Gombos Imre alatt fejeződött 

be a per. Lásd: Szederkényi 1893. 365–366.  

1838. június 12–13-án hozott ítéleteivel Heves vármegye törvényszéke a négy alperes mindegyikét felmentette a 

vádak többsége alól. A kicsapongások elsődleges felelősének Balogh Antalt nevezték meg, aki időközben 

elhunyt. Keglevichet mindössze abban találták bűnösnek, hogy szobájában „rosszvérű lányokat” meztelenül 

táncoltatott és szállásolt el, közbotrányt okozott, továbbá hogy Okolicsányit és Kállayt zaklatta, Egyed Imre 

lakását feldúlatta. A vádlottakat a törvényszék hosszas perbenállásuk beszámításával felmentette. 1839. 

szeptember 16-án a Királyi Tábla módosította az ítéleteket: a fellebbvitel során gyakorlatilag minden vádpontban 

bűnösnek találták az alpereseket. Keglevich módosított ítélete egy év börtön lett, heti két nap böjttel. Varró 

Mihály másfél, Varró István még egy esztendő börtönbüntetést kapott, heti két nap böjt mellett, közmunkával, 

szeszes italoktól való eltiltással, és félévente harminc pálcaütéssel. Borbély Mihály időközben elhunyt. A 

Hétszemélyes Tábla 1839. november 16-án hozott ítéletével Keglevich Miklós fogságát hat hónapra szállította 

le, egyéb téren viszont nem módosította a Királyi Tábla ítéleteit. MOL (O 29) Extr. crim. 11839. 27–33., 44. fol.  

A parádi eset büntetőperének kéziratos kivonatát egészében lásd Uo. 1–70., 83–85. fol. 
353

 Szederkényi 1893. 364. 
354

 Szederkényi 1893. 366. 
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szerepet vigyen.” Keglevich tiszavidéki politikai vezéri szerepét erősíti meg Barkóczy László 

egri kanonok is, amikor arról vall, hogy a tisztújítás határnapja előtt két héttel mint ellenpárti 

kortes találkozót szervezett a gróffal, hogy annak „befolyásos” semlegességét elérje.
355

 

Szederkényi kiemelte még a gróf műveltségét, társadalmi érzékenységét, szelíd jellemét is.
356

 

A helyi politikai közéletben egyébként Keglevich 1820-ban, a megyei ellenállás idején tűnt 

fel. Borovszkyék a gróf politikai fellépésének és tevékenységének jelentőségét abban jelölték 

meg, hogy ő fogta igazán össze először Hevesben az ellenzéket, s ő tekinthető a vármegyében 

„a hazafias nemzeti irány, a szabadelvű haladás első vezérének.”
357

      

 

II.2.b) Felkészülés, a kampányok megindítása 

 

Ellenzéki és kormánypárti oldalon a kampány szervezése egyaránt a követ- és 

tisztválasztás határnapjának főispáni kihirdetése után indult meg. A ténylegesen mindössze 

nagyjából kéthetes kampányidőszak emiatt lényegesen más jelleget mutat a néhány évvel 

későbbi, hosszabb időbeli kifutással bíró, professzionalizált kampányokhoz képest.  

Keglevich és nemes társai, báró Orczy István, Schnee Pál és többek Kállay István már 

ismertetett alispáni surrogatióját követően állapodtak meg arról, hogy ha kell erővel, de 

mindent elkövetnek, hogy Kállay ne lehessen újra alispán. A határnap nyilvánosságra 

hozatalát követően Szilváson együtt döntöttek arról is, hogy Ragályi Tamás követté 

választását akarják majd elérni.
358

 A határnap kihirdetése után Kállay Károly tanúvallomása 

szerint Borbély Mihály azt is előre kijelentette: nem fogják engedni, hogy restaurációt 

tartsanak, mert az uralkodó a magisztrátust törvényesen megerősítette: „megzavarták már a 

Patriarchát, és megmutatjuk, hogy többé nem fog restaurálni.”.
359

 Szabó János Besenyőn 

(tarnai j.) a helyi plébánost intette: „Atyus mind jól van ez, csak arra kérlek, hogy ott ne 

járkálj, ahol mink leszünk, mert a Reverendát alól kezdjük, s felül végezzük”.
360

 Szalay Lajos 

és besenyei Szabó János szerint Szabó nemcsak Besenyőn, hanem a Tisza mellett is 

személyesen agitált.
361

  

Olasz Mihály, Kállay Károly, Kállay Gáspár, Kállay Emánuel és Kállay Boldizsár 

tanúk szerint Retsky András a tisztújító gyűlés előtt, Debrecenben tartott Szent Mihály-napi 

vásár alkalmával a Fehér Ló vendégfogadóban Borbély Tamással együtt nyíltan szidalmazta a 
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papokat. Állítólag a főispánt is kritikával illették, s egy közismert zsidóellenes nótát az ő 

nevére átköltve énekelték. Retsky a főispánt „Interessatus Huntzfutnak” nevezte, s előre 

bocsátotta: ha a főispán Kállayt akarja alispánnak, készek a restaurációt megakadályozni, „s a 

végett Papot is fognak ugratni”.
362

 Borbély Tamás október 19-én Burán (tiszai j.) már azt is 

állította, hogy pártjukhoz Túrkevéből (Nagykunság) is számosan fognak a követválasztásra 

csatlakozni.
363

 

 Keglevich Miklós nemcsak a megye ellenzéki pártjának szimbolikus vezetője és 

stratégiájának elméleti kidolgozója volt, hanem a községi szintű szervezésben maga is 

személyesen, aktívan részt vállalt. Több helyen agitálta a nemességet maga vagy a 

szolgálatában álló tisztjei által: a kortesnek kiszemelt személyeket Kovács János vallomása 

szerint Szilvásra hivatta magához, hogy ott eligazítást adjon nekik. A kortesek elsődleges 

feladata eszerint az volt, hogy igyekezzenek rábírni a nemességet: előbb a követválasztást 

tartsák meg, s csak aztán a tisztújítást.
364

 Gyürky András, Péter András, Szalay Lajos és 

mások tanúvallomásai szerint Szenterzsébeten, Leleszen, Mikófalván, Botson (mátrai j.) és 

Mezőtúron (tiszai j.) biztosan tartottak a nemesek meggyőzésére szolgáló gyűléseket.
365

 A 

beszédek éle – azoknak buzdító jellege mellett – elsősorban itt is a papság ellen irányult: arról 

igyekeztek a hallgatóságot meggyőzni, hogy ha a papság akarata ellenére előbb követet, 

ennek pedig Ragályi Tamást választják, akkor a „papbér” (tized) összege kevesebb lesz a 

korábbinál. Ha viszont Kállayt választják újra alispánnak, akkor nem csak a búzájukból, de 

minden más vagyonukból, még a marhájukból is tizedet kell majd fizetniük.
366

  

Gyürky András, Szabó János, Szalay Lajos, Goth Sándor biztosok, Gondos István 

uradalmi fiskális, Nagy István és Szetskó Máté szerint Keglevich a restauráció előtt 

háromszor is átutazott Botson, ahol mindháromszor megpróbálta Szetskót, a nemesek 

hadnagyát beszervezni és rábírni, hogy a helyi nemességet Kállay ellen hangolja. A személyes 

terepszemle után embereit küldte a településre: Bertóthy László, Szetskó Albert, Szetskó 

István, Veszelovszky Ignác vallomásaiból kiderül, hogy Losonczi Ferenc, Keglevich 

földmérője folytatott kiterjedt agitációt Botson, s a nemeseket étellel, itallal, muzsikával 

vendégelte. Pintér Anna, Gottfried Károly, Tury Tamás és Melcher János szerint a gróf 

fiskálisa, Imre Adalbert volt az, aki Egerben kocsmáikat kvartélynak előre lefoglalta.
367

  

                                                 
362

 Uo. 71/12., 51. o. 
363

 Uo. 71/52. o. 
364

 Uo. 71/114–115. o. 
365

 Uo. 71/3., 35., 72/18–19. o. 
366

 Uo. 71/3. o. 
367

 Uo. 71/114–115. o. 



86 

 

Az így beszervezett nemesek között – azoknak megtartására – Keglevich emberei 

pénzt osztottak, valamint itatták, etették őket, megpróbálták „lefoglalni” az idejüket: zene 

mellett mulattatták őket egészen a gyűlést megelőző napig. A gróf szekereket is rendelt előre, 

hogy az így szerzett pártosokat a közgyűlésre Egerbe tudják szállítani. Ennek gyakorlati 

kivitelezésére uradalmának a jobbágyszekereit használta fel: Baranyi László szerint 35 

szilvási és visnyói kocsin küldték a mikófalusiakat Egerbe, hat mikófalusi szekeren pedig a 

botsi nemeseket vitték.
368

 Nemzetiszínű zászlókat is készíttetett, amelyek közül egyet már 

október 10-én Mikófalvára juttatott,
369

 a többit pedig október 20-án szállították a faluba. A 

zászlók ugyancsak Szilváson készültek: Okolicsányi Ignác és Csomortányi Károly elmondták, 

hogy Keglevich saját szobájában példéul négy zászlót láttak a tisztújítás előtt.
370

  

A fenti mechanizmust és a relatíve rövid kampányt mutatja a második főkortes, báró 

Orczy István tevékenysége is. Több helyen személyesen jelent meg, a nemesség köreiben 

buzdító beszédeket tartott, etette, itatta őket, zenészeket bérelt fel. Orczy tevékenységének 

földrajzi kiterjedését és hatókörét többek között Menyhárd Mihály vallomásából 

rekonstruálhatjuk.
371

 Október 18-án Leleszen járt, ahol Mátyus Kováts József erdőbíró 

házánál az összegyűlt nemesekhez szólt: „akárkit válasszanak Vice Ispánnak, csak Kállayt ne, 

mert ha őtet fogják választani, bizonyosan portiót fog fizetni a nemesség, mert a papok is azt 

akarják, Kállay pedig a papok mellett van; de ne féljenek semmit, csak velem tartsanak, mert 

én egy papot sem eresztek fel a szálába; de különben is Kállayt akaratunk, s hírünk nélkül 

választották V. Ispánnak a papok; szégyen volna tehát őtet Vice Ispánnak most tenni, aki a 

papok Ispánya lenne, nem pedig a nemeseké; ha hogy tehát Ragály követ nem lesz, Kállay 

pedig V. Ispány leend, akkor az urbér is megszaporodik, de attól se féljenek a nemesek, hogy 

minket számmal meggyőzzenek a papok, mert Miklós Bátyám azt mondotta: ha az Érsek a mi 

részünkre állani nem akar, levágták már az eggyik fülét, de ő levágja a másikat.”
372

  

Október 20-án a báró ismét Leleszre ment, ahova Kovács Sándor, Kovács Bertalan, 

Menyhárd Mihály, Kovács István, Pezma Kovács József és Kovács Ágoston tanúk szerint egy 

nemzetiszínű zászlót hordoztatott körbe a településen. A zászlóhordónak 15 forintot fizetett, 

majd a már említett említett erdőbíró, Mátyus Kováts József házának kerítésére a zászlót ki is 

tűzték. Az összesereglett nemeseket egész éjjel etette, itatta, zenészekkel szórakoztatta, majd 

ismét a papok ellen intézett beszédet. Mielőtt eltávozott, egyik hívét, Ignátz Kováts Ferencet 
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öklével buzdította: „no Ferkó holnap osztán jó fokost vagy bunkóst kell hozni, a csuha alatt, 

Egerbe, levágjuk a papok fülét, ha nem birjuk szóval, majd birjuk karral”.
373

 

Menyhárd Mihály, Kovács Bertalan és a hevesi számvevő, Utassy István vallomásai 

szerint amikor Orczy újra Leleszen járt, ezekkel a mondatokkal agitált: „majd még az új Követ 

zavarja meg a papokat a Diaetán, ha pedig szép móddal meg nem tehetjük, erővel is betesszük 

őt Követnek; mert olly nagy zavar lesz a Restauratiokor, millyen még soha nem volt, melly 

zavarok miatt, hogy a gyülést ott hagyná a Fő Ispány a kellene mi nékünk, haggya csak ott 

majd teszünk mi magunknak praesest, folytatni fogjuk a gyülést, és a követet csakugyan még is 

meg teszük.”
374

 Október 17-én Orczy Szenterzsébeten is erőszak kilátásba helyezésével 

agitált: „Kállay semmi esetre sem lesz V. Ispány, mert ha nem győzzünk szájjal majd győzzünk 

bicskával, és ha számmal nem, tehát erővel fogunk győzni.” A település a leleszi akció egyik 

előállomása volt: Kovács Sándor és Kovács Bertalan vallomásai szerint a szenterzsébetieknek 

is bort fizetett a báró.
375

    

A megye több településén Varga János, Havellant Mihály, Sipos József és Pezma 

Kovács József szerint Orczy saját emberei jelentek meg korteskedni (jóllehet nem egyszer 

velük mulatott a báró is). Ebbe az előkészületi processzusba tartozott az ivádi, dorogházi és 

varászói (mátrai j.) nemesek beszervezésének a kísérlete.
376

 Lovász Albert, Adamek Márton 

és Csaba Mátyás vallomásaikban azt állítják, hogy őket és másokat Besenyőn túl Sághy 

László izgatta a papok és Kállay ellen.
377

 Pál János szerint a tiszafüredi (tiszai j.) nemességet 

Lipcsey Gedeon próbálta Kállay ellen hangolni. A szervezés a megye határait is túllépte: 

egyes vallomások arról tanúskodnak, hogy Borsod vármegyei nemeseket is „megvásároltak” 

az ellenzékiek.
378

   

Október 21-én reggel a Keglevich-párt toborzott nemessége a Mikófalvi hídnál 

gyülekezett. A gróf Szilvásról érkezett, majd a hídnál – többek között Bánó Kováts András, 

Kos Kelemen Mátyás, Kováts András vallomásai szerint – az alábbi buzdító beszédet tartotta: 

„Nemes Barátaim, úgy menjünk mint halálra, de azért ne féljünk, őseinktől szerzett nemesi 

szabadságainkat, mellyeket most a papok el akarnak tapodni tartsuk fel, és először követet 

fogunk választani,– követnek Ragályit Vice-Ispánynak akárkit, csak Kállayt nem!”
379

 (!) A 

gróf beszéde tehát egy a nemesek öntudatára és büszkeségére építkező, jól felépített, s 
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egyértelmű ellenségképet felvázoló beszéd volt. Keglevich felszólítása után a mikófalusi 

nemesek – egyes tanúk szerint – a korábbi parancshoz igazodva botokkal, fokosokkal és 

egyéb ütőeszközökkel felfegyverkezve, a Keglevich és Orczy által rendelt szekereken, 

nemzetiszínű zászló alatt indultak Botson és Bátoron keresztül haladva Eger felé, s útközben a 

többi község beszervezett nemesei is csatlakoztak.
380

  

A Baktai völgynél várták be Orczyt és kortestársaikat.
381

 Október 21-én a leleszi és 

szenterzsébeti nemesekkel Orczy először Bátorig utazott, s egy hordó bort vitt nekik, amit a 

Baktai völgynél ittak meg.
382

 Szetskó János szerint a szenterzsébeti, mikófalusi, leleszi és 

botsi nemesek is botokkal voltak felfegyverkezve.
383

 Itt Keglevich – Ivády Szabó János, Ivády 

Sándor, Kovács József, Kovács Sándor és mások szerint – egy mocsárfa alatt a korábbihoz 

hasonló buzdító beszédet tartott: a nemeseket arra szólította fel, hogy nemesi szabadságukról 

ne mondjanak le, mert Kállay és a papok azt akarják, hogy ők is minden terményükből tizedet 

fizessenek.
384

 Sipos Ignác és Demkó Károly szerint a mátraiak között a gróf több nemtelen 

szilvási jobbágya is jelen volt. Sipos egy Boros András nevű jobbággyal állítólag maga is 

beszélgetett.
385

  

A Baktai völgyet a Keglevich-párt a vallomások szerint az alábbi és ehhez hasonló 

kiáltások között hagyta el: „Kótya vetye lesz hónap Egerben, a papokat mind eladjuk, egy 

ezüsthuszas, ki ád többet érte.”
386

 A város közelében egy vörös keresztnél – Posgay Mihály, 

Makó Pál és Makó János szerint – két fiatal lovas csatlakozott a gróf táborához, akik 

megverettetésüket panaszolták. Keglevich állítólag a következő szavakkal bátorította 

egyiküket: „édes Palikám, aki Kállay nevét kiáltja üssétek agyon, én reám, ne féljetek”.
387

 

Keglevichék még kétszekérnyi faragott botot küldtek előre Egerbe a Bauschreiber kocsmába, 

hogy azokat embereik között szétoszthassák.
388

 Egy másik tanú a baromvásár helyén látott 

három rakás botot összekötözve, a gróf pártjának nemesei által széthordani.
389

 

 

Kormánypárti oldalon a nemesek beszervezését járási szinten ténylegesen a katolikus 

klérus végezte, többnyire a plébánosok révén (ahogy például Botson, Leleszen és 
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Mikófalván).
390

 A konzervatív korteskedés az alperesi tanúk vallomásai szerint hasonlóan 

intenzív volt, mint az ellenzéki: a világi és papi kortesek etetéssel, itatással, különféle 

ígéretekkel (hivatalba emelés, adósságok kamatainak az elengedése) és pénzzel próbáltak első 

körben híveket szerezni Kállaynak.
391

 

A Kállay-párti ígéretek és fenyegetések között a lakosság vallási érzékenységét 

kihasználva a gyóntatás és a temetkezés megtagadása, valamint az ágybér elengedése is 

szerepelt.
392

 Péter András, Hanisz Imre, Brezovay Imre táblabírók, Árvay József, Malatinszky 

Antal, Kajdátsy József és mások vallomásából az derül ki, hogy helyi szinten a követválasztás 

előtt 10-12 nappal indult meg a kortesek beszervezése és a konzervatív pártépítés.
393

  

A következőkben egy markánsabb példa segítségével azt próbáljuk rekonstruálni és 

részletezőbben bemutatni, hogy miként szerveződött és működött a papi kortesi hierarchia 

Hevesben. Báró Barkóczy László egri kanonok
394

 1833. december 5-i vallomásában beszámol 

arról, hogy Pyrker személyesen kérte meg: segítsen neki a tisztújítás „sikeres” 

végrehajtásában. A kanonok emiatt a választás előtt két héttel egy megbeszélést hozott tető 

alá Keglevichcsel, akit arra kért, hogy Kállay első alispánná választását, ha nem is támogatja, 

de legalább nyíltan ne ellenezze. Barkóczyt elmondása szerint az akció megszervezésére az 

motiválta, hogy tisztában volt vele: a gróf a Tiszavidék „vezére”, befolyása és tekintélye a 

helyi nemesek körében óriási, tehát mindenképpen meg kell nyerni, vagy legalább a 

semlegességét el kell érni. Keglevich állítólag kitért az egyértelmű válasz elől, s Barkóczyt 

arra intette, nyugodjon bele, hogy országgyűlési követnek a saját jelöltjüket fogják 

megválasztani. Barkóczy kedvezően reagált a kijelentésre, mert elmondása szerint valamilyen 

kölcsönösségben bízott, azaz Pyrker alispáni jelöltjének a Keglevichék általi hallgatólagos 

támogatásában.
395

 A gróf a kanonok várakozásával szemben azonban – amint láttuk – 

agresszív kampányba kezdett Ragályi mellett és Kállay ellen.  
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Barkóczy erre válaszul beindította a konzervatív kampánygépezetet: nyolc nappal a 

restauráció előtt „a közdolgokban járatlan, vagy azokat nem is esmérő alrendű egri 

nemeseknek, néhány a’ végre szemessen kiválasztott szelid erkölcsű, és józan magok viseletű 

házi gazdáknál a közelgető restauratióval való józan tanakodásra alkalmatosságot szereztem, 

és valamint házamnál mindenkinek szívességet mutatni szoktam, úgy szinte ezen egy esetben, 

mérsékletes mulatkozásra módot nyújtottam.”
396

  

Barkóczy egyik kortese Gégel József egri kanonok és dékán volt, aki állítólag saját 

költségén szervezett október 13-án és 20-án este Eger utcáira fáklyás menetet Kállay mellett 

demonstrálandó. Gégel 1833. november 24-i vallomásában tagadta, hogy ő rendelte volna a 

menetet, de Pyrkert és az egri káptalant is mentegette. Elismerte viszont, hogy október 13-án 

Bots helységben „rendelésből” járt téríteni Kállay István első alispáni, illetve Almásy Károly 

követjelölt érdekében.
397

 A vallomáshoz csatolta Barkóczy saját kezűleg írt levelét 

(tulajdonképp utasítását), amelyben az érsekre hivatkozva a kanonok felszólította Gégelt, 

hogy a Dobóczky-Brezovay követválasztásnál már bejáratott és bevált nemeseket 

személyesen vagy küldöttje által keresse meg, szám és név szerint írja őket össze, hogy „egy 

hív vezér kormánya” alatt mozgósításukról előre gondoskodni tudjanak.
398

  

Bots helységben Gégel saját vallomása szerint egy „Meleg” nevezetű nemes házában 

szállt meg, ahova összehívta a helyi nemeseket (számukat 40–44 közöttire becsülte), s 

felszólította őket, hogy a tisztújításon a főispán jelöltjére szavazzanak majd. A kanonok 

elmondta: tudta, hogy a bátori plébános éppen aznap tartott filiáléjában istentiszteletet, emiatt 

a nemesek nagyobb számban történő megjelenésére joggal lehetett számítani. Gégel állítólag 

pénzt nem adott az összegyűlteknek, de biztosította őket arról, hogy Egerben szállást és 

élelmet garantálnak a számukra. A tanácskozás közben érkezett meg az ellenpárti Losonczi is 

a szobába, aki Gégel távozása után egy hordó bort hozatott a nemeseknek, s folytatta az 

agitációt. A Kállay-párt mellett magukat elkötelező nemesek másnap levélben kérték meg 

Gégelt, hogy pénzt is küldjön nekik, mert a maguk költségén nem tudnak Egerbe menni. A 

kanonok végül – vallomása szerint – 150 váltóforintot küldött a nemeseknek, és a szervitáknál 

foglalt a részükre szállást.
399

 Az egri káptalan Rátz Pál és Szávits Pál tanúk szerint miután a 

botsi nemességet pénz osztogatásával állította pártjára, Egerben a klastromban is vendégelt. 

                                                 
396

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:6664. 13. fol. 
397

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:6664. 42., 44–45. fol.; Vö.: MOL (R 123) Vörös Antal-gyűjtemény, II. 

V. 1. B–63. (régi jelzet: 142. sz.) Mikrofilmen: MOL Filmtár 7178. 5. fol. 
398

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:6664. 43. fol. 
399

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:6664. 42–45. fol. 



91 

 

Kovács József és Dapsy Ráfael vallomása szerint Szetskó Máté botsi közbirtokos osztogatta 

szét az egri káptalan által jutalmul adott pénzt és forspont bért.
400

 

Kováts Sándor és Zay Ferenc esküdt vallomásai szerint Cselkó Károly szenterzsébeti 

plébános Szenterzsébeten és Leleszen híveit a gyóntatás megtagadásával fenyegette arra az 

esetre, ha Pyrker utasításait és kívánságait nem akarnák követni.
401

 Istványi József 

szenterzsébeti esperes ugyancsak meg nem gyóntatással fenyegette a nemességet, s azzal, 

hogy a szenterzsébeti templom építésére küldött 500 forintot visszaköveteli, ha a hívek nem 

állnak az érsek mellé.
402

 A pétervásári plébános hasonló eszközökkel verbuvált. Cselkó 

plébános és Gégel kanonok Szabó János szerint a Mátrában kilenc váltóforintos fejpénzzel 

gyűjtötte a voksokat. Fodor Ferenc vallomása szerint az így megvásárolt nemeseket később a 

szervitáknál és a minoritáknál szállásolták el.
403

 A klérus a tanúk szerint általában is kilenc 

forintért vásárolta a szavazatokat, ami a későbbi választások ismeretében is rendkívül magas 

fejpénznek számít! Thúri Ferenc szerint Panker János érseki kasznár emellé egységenként 15 

forinttal fogadta a szekereket.
404

  

Árvay József, Hamar János, Dapsy Ráfael és Papszász Lajos mind Szabó János 

bessenyei jószágigazgatót nevezték meg azon személynek, aki a bessenyei nemességet 

Keglevich ellen hangolta, botokkal felfegyverezte, és a klastromokban elszállásolta. Molnár 

Ferenc szerint a tiszaörsi (tiszai j.) plébános is bíztatta a bessenyeieket botok beszerzésére. 

Hau János és Dapsy Ráfael tanúk hasonló jelenségről számoltak be, azaz hogy a papok és a 

világiak nem egyszer együtt folytatták kortestevékenységüket: Ullmann Móric például a 

papsággal karöltve verbuvált, etetett, itatott, sőt ütőeszközökkel ellátott nemeseivel ablakokat 

töretett.
405

   

Egerben Brezovay Imre, Árvay József, Kajdátsy József, Gondos István, Jakovics 

József, Kállay István, Habberl József könyvnyomtató, Zábráczky István, Dapsy Ráfael, 

Demkó Károly és Kovács József főszolgabíró szerint október 13-án kezdődött a nemesek 

itatása, a Zöldfa fogadóban. Kállay másodalispán 1833. december 22-i vallomásában említi, 

hogy október 13-án este tíz óra tájban néhány egri nemes a megyeház előtt az utcán fel-alá 
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járkált, és az ő nevét kiabálta.
406

 Gyöngyösön szintén a tisztújítás előtt 10-12 nappal kezdődött 

a térítés.
407

 Bogyay László, Tahy Gáspár, Földváry György, Erdélyi Imre, Kósa György és 

Papszász Lajos tanúk szerint a csányi (gyöngyösi j.) és monostori (gyöngyösi j.) nemeseket 

Kaszap János térítette.
408

 Hét tanú egybehangzó vallomása szerint Répásy András, az egri 

szeminárium adminisztrátora Kállay részére vendégelte a kántorokat, kismestereket és 

harangozókat.
409

  

Egy másik tanú arról számolt be, hogy Ruttner Ferenc plébános parasztok, azaz nem-

nemesek verbuválását is parancsba adta neki. A nemtelen elemek beszervezését konzervatív 

oldalról több tanú vallomása is alátámasztja. Kósa György például az érsek felnémeti 

jobbágyait is felismerni vélte a Kállay-párti szavazók között.
410

 Dévaványáról (tiszai j.) nem 

egy paraszt kényszerből, házhelye elvesztésének terhe alatt érkezett a restaurációra. Kajdátsy 

József, Garas Sámuel, Kósa György, Galovits János és hét dévaványai tanú szerint a Kállay-

párti kortesek – elsősorban a klérus – földvesztés terhe alatt kényszerítették a dévaványai 

jobbágyokat a tisztújításon való megjelenésre. Hat dévaványai jobbágy báró Baldacci Antalt 

nevezte meg azon személynek, aki földjük elvesztésével kényszerítette őket Egerbe, s ahol 

többeket az ókávéházban tartózkodó nemesekhez is berendelt. Brezovay Imre táblabíró, 

Dapsy Ráfael és Zay Sámuel szerint a gyöngyösieket is Baldacci vendégelte.
411

 Több 

bessenyei jobbágy szintén azt vallotta, hogy a Kállayánusokkal mentek szavazni.
412

 Dapsy 

Ráfael szerint Gyöngyösön és Apátfalván az etetés-itatás jól bevált módszerével szintén 

együtt szervezték a nemeseket és nemteleneket Kállay részére.
413

  Mivel nemest és nemtelent 

a tömegben nehezen lehetett megkülönböztetni, ellenzéki nézőpont szerint a Kállay-párt 

megyeházi bevonulásának a későbbi megakadályozása is elsősorban preventív intézkedés 

volt, semmint jogsértő agresszió.
414

 Az ellenzék szerint tehát az ellenfél kezdte a „csábítást”, s 

a Keglevich-párt csak az erre adott reakcióként kezdte meg módszereik átvételét és 

alkalmazását. 

Az „elcsábított” nemes és nemtelen Kállay-párti kortesek alkották az úgynevezett 

„Kállayánus Banderiumot”. A főbb „tisztek” között kasznárok, ispánok, kulcsárok, 
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szerzetesek, kántorok, kismesterek és hajdúk is megtalálhatóak voltak.
415

 Ez a „bandérium” a 

restauráció előtti délután foglalta el szállását az érseki palotában, amelynek udvarán 

muzsikaszó mellett táncoltatták és itatták őket. A főispán soha nem vonta őket felelősségre.
416

 

Mindez kiderül többek között Zay János esküdt, Habberl József, Engel József, Makay 

Ágoston alszolgabíró, Mikovényi János, König János, Fray János, Hrabovszky István esküdt, 

Csomortányi Károly, Tury Tamás (a Bauschreiber-kocsma tulajdonosa), Árvay József, 

Szávits Pál, Kósa György királyi táblai jegyző, Kováts József és Kapácsy Ferenc 

vallomásaiból.
417

  

 

II.2.c) A bevonulások és Eger ostroma, 1833. október 21. 

 

A Ragályi Tamás követté választását támogató párt bevonulását és annak 

körülményeit Tury Tamás, Kajdátsy József, Csontos István, Vaka József, Papolczay Péter és 

Makay Ágoston szolgabíró vallomásai alapján rekonstruálhatjuk.
418

 A Keglevich-párt 

mozsárágyúk durrogása és török muzsikaszó mellett érkezett Egerbe. Embereinek egy részét a 

gróf az előre lefoglalt Tury-, másik részét a Szathmári-házban szállásolta el. A zászlókat a 

palócok a Bauschreiber-ház tetejére tűzték ki; Orczy szerint azért, mert szemben, a 

ciszterciták majorjának kapuján már több ellenpárti (kék-fehér, koronás) zászlót láttak.
419

 

Ruttner Ferenc hevesi főesperes és egri plébános 1833. november 5-i vallomásában leírja, 

hogy október 21-én délután négy óra tájban látta, amint a bevonuló Keglevich-párt tagjai 

közül egy lovas csoport kiválik, s egy Kállayánus csoportra támad. Ruttner szerint csak ekkor, 

és nem előbb vett magához a megtámadott csoport köveket és tégladarabokat, hogy a 

támadóik ellen megvédjék magukat. A kocsikon veszteg ülőket állítólag nem is bántották, s 

útjukban sem akadályozták őket. Ruttner egyoldalú kommentárja szerint: „amiből én már 

akkor is aztat következtettem, hogy a Kállay párthoz tartozók tsak azokat akarták 

megbosszúlni, kik őket sértették és bántották.”
420

 

A líceum környékén kisebb összetűzések már ekkor kialakultak. Közben Keglevich és 

társai, többek között Schnee Pál, Puky Miklós délután az Eger városán kívül fekvő Fekete Sas 
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nevű vendégfogadóhoz lovagoltak díszmagyar öltözetben, s az oda érkező tiszai nemességet 

zászlókkal és kivont kardokkal, „éljen a Szabadság!” kiáltások között indították útnak a 

Hatvani kapun és a Barátok utcáján keresztül a városba.
421

 Erről számoltak be például Marsó 

László, Hitlényi Ferenc, Kovács Bertalan, Kovács Ágoston, Hrabovszky István, Csomortányi 

Károly, Domián Pál és Tahy Emánuel tanúk.
422

 Schnee Pál vezette az egyik csoportot: a 

Barátok utcáján kivont karddal lovagoltak végig, s a Kállayt kiáltók felé fenyegetőleg 

vagdalkoztak. Schnee Tahy Emánuel, Thuza János, Kaszap János táblabíró és Utassy István 

számvevő vallomásai szerint a vármegyeház előtt már „Éljen a Szabadság, legyen meg a 

vérontás!” kiáltással buzdította embereit.
423

  

A Fekete Sasból Retsky András és Sághy László (Jakovics József és Nagy István 

felperesi tanúk szerint) a Hatvani úton közeledő dévaványai nemesekhez lovagoltak, s mert 

sikertelenül próbálták beszervezni őket, a fogadóban várták be a pártjukon álló tiszai 

nemeseket. A pártszervezés tehát jól érzékelhetően a választás napjain is töretlen intenzitással 

folytatódott. A dévaványaiakat Keglevichék egyébként állítólag már Besenyőn is 

megpróbálták a papok ellen hangolni.
424

 A kisnemesek pártpreferenciája meglehetősen 

képlékeny és rugalmas volt: Kállay István vallomása szerint például október 21-én délelőtt 

három mikófalusi nemes is megkereste azzal, hogy szívesen részére állnának, ha szállást 

biztosít nekik valamelyik érseki kortestanyán. A másodalispán elutasította ezt az ajánlatot.
425

 

Később aznap néhány fiatal felkereste Keglevichet is, és bosszúállásra kérték, mert a 

pártjukon álló tiszai nemességet a Kállay-pártiak állítólag megtámadták. Keglevich 

válaszában („nem most semmit, majd lesz annak ideje”) a jövendő kicsapongások 

tervszerűségét vélte felfedezni a királyi biztos. Embereinek induláskor a gróf aztán az alábbi 

parancsot adta: „No nemesek! kardra, fegyverre, vasvillára, s botra; s ha egyébb nints lőtsre, 

úgyis e kell a Papnak, kit elől utol találsz, Papot üssétek mint a kutyát, úgy azt is, ki Kállayt 

kiáltja, bátrak legyetek, ne hagyátok nemesi szabadságtokat, ma még az Érseket is kihúzzuk 

házából!”
426

  

A gróf (Papolczay Péter, Józsa Imre, Henter János, Szabó István, Csomortányi Károly, 

Antali János, Soltész András, Ludányi János és mások vallomása alapján) pártosaival 

muzsikaszó mellett indult a városba, s az útközben hozzájuk csatlakozott tiszai járási 
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nemesekkel együtt a szintén előre lefoglalt Arany Szolga nevű vendégfogadóhoz vonultak.
427

 

Az Arany Szolgában a főispán üzenetét hozó Makay Ágoston szolgabírónak Sávoly Sámuel 

szerint a gróf a következőt felelte: „én megállom, hogy egy szót sem szólok, de a nemeseknek 

meg nem parancsolhatom”.
428

 A nemeseknek mégis kiadta az utasítást: „No ha minket 

bántottak tehát, kiki vasvillát, vagy botot vegyen, és gyerünk tudjuk meg, mit akarnak velünk 

Kállay emberei?”.
429

 A vallomások alapján egy egyoldalú és egyirányú tömeg-vezető 

kapcsolat képe bontakozik ki. Keglevich szavai talán arra is utalhatnak, hogy se politikailag, 

se tetteiben nem képes befolyásolni a tömeget: csak megszervezni képes azt, de nem 

irányítani.    

Az összecsapások egyik központi színtere a líceum épülete, valamint annak környéke 

volt: a haladópárt emberei közül – Kaszap József, Raska Ferenc, Megy János tanúk szerint – 

mintegy hatvanan a líceum ablakait a papság ellen intézett káromkodások közepette kövekkel 

dobálták meg.
430

 Ennek céljából Polyák József, Rácz Mihály, Burik Zsigmond, Csontos István 

és Halassy József táblabíró szerint Keglevich emberei a líceum teljes környezetében 

felszedték az utcáról a köveket.
431

 Az érsek rezidenciájának épületeit és más házak ablakait is 

beverték, a papokat inzultálták, végül az ókávéházra rontottak, azzal a szándékkal, hogy – 

gróf Vizy János, Gyányi Sándor, Ivády Szabó János szerint – az ott tartózkodó nemeseket 

Keglevich a saját pártjára állíthassa. A gróf kísérlete azonban meghiúsult.
432

 Nemcsak a gróf 

próbálkozott az ókávéházban lévő nemesek meggyőzésével. Kovács Károly vallomásában 

elmondja, hogy Patay László az ostrom előtt kétszer is felkereste az ott tartózkodókat, hogy 

Keglevich mellé állítsa őket.
433

  

Az érseki rezidenciából érkező, Kállay nevét skandáló gyöngyösi nemeseket Schnee 

Pál támadta meg embereivel. Schnee az ellenpárt embereinek zászlaját akarta mindenekelőtt 

elkobozni. A gyöngyösiekkel való összecsapásról konzervatív nézőpontból tudósítanak 

például Mikovényi János, König János, Fray János, Hrabovszky István, Malatinszky Antal, 

Járos József, Morotz Mihály, Csala Antal, Lőrintz Ferenc, Bulyovszky János, Matyasovszky 

László, Czúcz András, Gondos István, Fabritius Pál és Kozma József tanúvallomásai.
434

 Egy 

szintén Kállayt kiáltó Márton Ferenc nevű gyöngyösi nemes ellenállt és visszaszólt Schnee-
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nek, mire az kardjával Márton arcát megsebesítette.
435

 Puky Miklós hasonló hangnemben 

támadta a gyöngyösieket: „Kállay borjúpásztor, kutyapetzér, és az is huntzfut, ki Kállayt 

kiáltja”.
436

 A konzervatív vallomások szerint fegyvertelen gyöngyösi nemesek a lovas 

nemesurakat ezután sárral és összeszabdalt zászlóik nyeleivel kezdték dobálni. A líceum előtt 

Schnee Pál egy másik gyöngyösinek a fülét sebesítette meg kardjával, de a gyöngyösiek végül 

megfutamították őket. A Tury-ház mellett álló egyik kispapot aztán Schnee ezekkel a 

szavakkal támadta meg: „férre innét disznó teremtette papja, mert mindjárt véredbe 

főrösztöm meg kardomat”.
437

 A gyöngyösiek az idézett vallomások szerint tehát sár 

hajigálásával viszonozták az inzultust, de egyébként fegyvertelenek voltak. Csontos István 

szerint Schnee és Retsky András a Bauschreiber-házban bosszúállásra kérték Keglevichet, 

mert – az ő interpretációja szerint – a gyöngyösiek támadták meg őket.
438

 

A haladópárt gerince az Oroszlány nevű vendégfogadóban gyülekezett, ahol 

Keglevich Szathmári Pál szerint ismét az asztalra állva buzdította híveit: „Az Érsek erővel 

hozta a nyakunkra vice-Ispányt, most pedig újra erőszakosan akarja, de mi halálig ne 

engedjük”.
439

 Csomortányi Károly esküdt, Ivády Szabó János, Drusgulya György, Borhy 

Imre, Szathmári Pál, Harangi Miklós, Balásovits József, Alberthy Ferenc és Burik Zsigmond 

szerint Orczy szintén az asztalra állt és hasonló beszédet mondott, amelyben már az 

ókávéházat is célpontnak jelölte meg: „Az érsek erővel hozta nyakunkra a V. Ispányt, most 

pedig ujra erőszakkal azt akarja, de mi halálig nem engedjük, no jertek törjünk az ó 

kávéházban valókra.”
440

 Domián Pál, Blaskovics Gyula és Radics János táblabíró 

vallomásaikban elmondják, hogy Borbély Mihály egy papírdarabot mutatott fel, s az ott 

lévőknek a következőket mondta: „ezzel fogom holnap a Fő Ispányt confundálni,
441

 és ha 

mégis meg lészen Kállay V. Ispány, mind a kettőt ruhájából kivetkeztetjük, és az ablakon le 

vetjük.”
442

 Ezt követően Ketskés Kovács József vezetése alatt az egész csoportosulás a 

muzsikus cigányok kíséretével énekelte az alábbi nótát: „Egy életem egy halálom, Kállay nem 

vice-Ispányom, a Patriarkától nem félek, véle pipát sem cserélek; Kállay a bitangló, nem lesz 

többé parantsoló, nem parantsol többé a pap, vagy ha akar lássa mit kap…”
443
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Tury Tamás, Kajdátsy József, Plathy Sándor táblabíró tanúk szerint – a gróf az 

Oroszlányból Borbély Mihály kíséretében a külső tanyákra indult, hogy ottani híveit is 

buzdítsa.
444

 A Szathmári-házban megszállt nemeseknek egyes tanúk szerint Keglevich 

parancsba adta: ha ott Kállay-párti nemes jelenne meg, azzal belátásuk szerint tegyenek, amit 

akarnak. Az ellenzéki kortestanyához érkező két Kállayánus egri polgárt állítólag karddal meg 

is kergettek.
445

  

Összetűzések alakultak ki a Török főutcában is: az őrök gyanánt odarendelt ellenzéki 

nemesek a Kállayánusok közül Vaka József, Szakáts János, Ribosy Ignác és Szakátsy József 

tanúk szerint két embert – mások szerint hármat, illetve egyet – halálosan, többeket súlyosan 

megsebesítettek (Tamási János a biztos halott neve).
446

 Az összecsapás halálos áldozatairól a 

források tehát eltérő számokat közölnek. Csáky Kováts József vallomásában például 

elismerte, hogy október 21-én a Török főutcai verekedéskor a két holtan maradt emberből 

egyet botjával ő ütött agyon.
447

   

Amikor az Oroszlányban mulatozó gróf tudomására hozták, hogy a tanyákon 

tartózkodó nemeseit megtámadták, Sávoly Sámuel, Ivády Szabó János, Alberthy Ferenc, 

Takátsy János, Polyák József, Kováts András, Burik Zsigmond, Csontos István, Drusgulya 

György és Almásy Félix tanúk szerint az egész csoport az ókávéházhoz sereglett. A kávéházra 

törő nemesek közül az egyik állítólag egy égő fáklyát puskaporral keverve az ott tartózkodó 

vendégek közé hajított, miközben egyik társa doronggal vert meg egy a kávéház grádicsán ülő 

nemest.
448

 Keglevich földmérője hozta a hírt, hogy közben a külső tanyákon már véget ért az 

összetűzés. A csoport a gróf utasítására ezt követően visszafordult, de útközben a líceum 

ablakait ismét betörték, egy embert a sarokba szorítva összeszurkáltak, az ókávéházból feléjük 

szemközt jövő két nemest pedig súlyosan megvertek.
449

  

A Keglevich-pártiak az Oroszlányból később este ismét az ókávéházhoz vonultak, s 

Kállay Gáspár, Kállay Emánuel és Boldizsár, Szilák János, Kósa Kováts József, Raska 

Ferenc, Kádas János és Gétzy Bernárd elmondása szerint ezúttal már szabályosan ostromolni 

kezdték azt. A kávéház ajtajait, ablakait kardjaikkal és dorongokkal kezdték zúzni, feszegetni. 

Szarka Bálint azt is látni vélte, hogy a kávéházhoz kétszekérnyi követ hordtak.
450

 Takátsy 

János szerint Póka Áron közben magát Kállayánusnak kiadva akart bejutni a kávézóba, de 
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mert nem engedték, kivont karddal kezdte támadni a nemeseket.
451

 A bent lévőkre állítólag 

záporként hajították a köveket, dorongokat, fadarabokat, majd „Ki innét Patriárcha Érsek, 

Kállay és papok huntzfutjai” szavak kiáltása között támadtak a nemesekre.  Az ókávéház 

ostroma nagyjából éjfélkor kezdődött, s Czúcz András, Blaskovics Gyula, Csapkay Mátyás és 

Novotha András vallomásai szerint Borbély Mihály volt az, aki ezúttal az ostromlókat 

vezette.
452

 Az első ostrom nem volt sikeres, s a csoport ismét visszatért az Oroszlányba 

megpihenni. Orczy az ostrom után állítólag „kémeket” küldött az ókávéházhoz, hogy 

felmérjék az eredményt és a további tennivalókat.
453

  

Kisebb mulatás után a gróf és pártosai is visszatértek a helyszínre, ahol ezzel 

megkezdődött a második ostrom. Ez állítólag nagyjából fél óra alatt – Keglevichék számára 

eredményesen – be is fejeződött.
454

 A kávéház ablakait, ablaktábláit ismét kardokkal, 

baltákkal és dorongokkal törték. Miután az ablakokat összezúzták, azokon keresztül a már 

korábban odahordott kétszekérnyi követ a bentlévőkre dobálták, végül az ajtókat is betörték, 

és kivont karddal berontottak. A kávéházban maradtakat istenkáromlás közepette ütötték, 

verték, vagdalták mindaddig, amíg mindet ki nem űzték, vagy eszméletlenné nem verték. Az 

asztalokat, kályhákat is összetörték, ami közben állítólag egy puskát is elsütöttek. Domián Pál 

és Novotha András szerint a Farkas Károlytól, báró Baldacci egyik tisztjétől eltulajdonított 

puskát Borbély Mihály sütötte el.
455

  

Bodnár Mátyás és Drusgulya György sértettek vallomása szerint az ostrom során egy 

embert agyonütöttek, kettőt halálosan, többeket súlyosan megsebesítettek.
456

 Dapsy Ráfael 

vallomása szerint a restauráció napja előtti este összecsapásaiban összesen két egri paraszt (!) 

és egy dévaványai nemes halt meg.
457

A seborvosi jelentések egy halottról (Szilágyi Dániel 

dévaványai nemes) és 12 sebesültről tudnak.
458

 Morotz Mihály előadása szerint Póka Áron 

egy már megvert, félig halott dévaványai fiatalembert vonszolt ki az utcára, s verte ott 

tovább.
459

 Számtalan vallomás – így például Borhy Antal és János, Morotz Mihály, Plathy 

Sándor táblabíró, Páldy János, Vizy János, Ketskés Dávid, Blaskovics Gyula, Csapkay 

Mátyás, Alberthy Ferenc, Burik Zsigmond, Kovács Ágoston és Kozma József – beszél arról, 

hogy Schnee Pál berohanásakor Csapkay Mátyást leszúrta, Szilágyi Dánielt pedig miután 
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leütötte, ő verte halálra.
460

 Goth László másnap reggel az ókávéházban az agyonütött ember 

holttestére mutatva állítólag így nyilatkozott: „itt a példa hogyan vitézkedtünk”.
461

 

Végül Keglevich emberei „elég már, halál vagyon köztünk, a károkat a szilvási gróf 

fogja megfizetni éljen a szabadság, éljen a barátság! […] Huntzfut Kállay, Huntzfut az is aki 

őtet Vice-Ispánynak tette”
462

 szavakkal az Oroszlány kocsmába vonultak vissza, a kocsmai 

italozás után pedig szállásaikra tértek, útközben további ablakokat betörve.
463

 Jól látható 

tehát, hogy a kisnemeseknél a politikai elkötelezettség még másodlagos a személyi-rokoni 

ismeretség mellett, s a két igazi hívószó a „szabadság” és a „barátság” volt. Domián Pál és 

Novotha András vallomása szerint Borbély Mihály a Farkastól eltulajdonított puskát magával 

vitte az Oroszlányba, s ott azt többeknek megmutatta, miközben társait arról próbálta 

meggyőzni, hogy először a Kállayánusok használták a fegyvert.
464

 Patay László itt 

Keglevichet „az igazi ügy pártolójaként és a nemesi szabadság védelmezőjeként” köszöntötte 

poharával.
465

 Kállay György, Blaskovics Gyula és Szakátsy Anna szerint Schnee Pál is az 

erőszakkal triumfált, amikor úgy nyilatkozott: „csak azon örülök, hogy azt az embert, aki 

megütött, megölhettem.”
466

  

Okolicsányi Ferenc táblabíró 1833. december 12-i vallomásában az összetűzések 

vallási élét hangsúlyozta: szerinte a protestánsok és a katolikusok közötti rivalizálás 

manifesztálódott az eseményekben, mert a protestánsok az utca mellett a tisztikarban is 

hegemón szerepre törekedtek (Okolicsányi maga római katolikus volt). Erre alkalmas politikai 

eszköz lett volna a tisztújítást rendesen megelőző conferentia főispáni jelöléseinek a 

befolyásolása. A conferentiát a választást megelőző délutánon Pyrker rezidenciáján tartották. 

Báró Bánffy Pál ezen arra próbálta rávenni az érsek-főispánt, hogy a több érdemes protestáns 

személy közül csak egyet kandidáljon az első alispáni hivatalra, amellyel a protestáns 

szavazatok megoszlását kívánta megelőzni. Pyrker elutasította Bánffy javaslatát, s végül 

minden előterjesztett nevet feljegyeztek. Okolicsányi beszámolója szerint a conferentián 

egyébként nem fordult elő semmilyen rendbontás.
467

 Keglevichék a tisztújítás során ezután 

Kállay ellenében Almásy Károly aljegyzőt támogatták az első alispáni tisztségre.
468
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A konzervatívok – Bogyay László szerint, és szimbolikáját tekintve a Keglevich-

párthoz hasonlóan – két nagy fehér selyem, egy kék és több apró fehér zászló alatt, 

jobbágyszekereken, muzsikaszó mellett érkeztek Egerbe.
469

 A Kállay-párti kortestanyák 

számát Thuza János, Egressy Sámuel pest vármegyei alügyész, Gyürky András, Péter András 

és Galovits János vallomásai alapján nagyjából húszra becsülhetnénk, más – a valósághoz 

feltehetően közelebb álló – vallomások alapján viszont a két párt együtt foglalt el összesen 19 

tanyát.
470

 Panker János érseki kasznár vezette a Kállay-pártot nagy robajjal és hangos 

muzsikaszó mellett az érseki udvarba, ahol már korábban kialakították a gyöngyösi nemesek 

tanyáját.
471

 A Kállay-párt további főkorteseinek neveit is ismerjük. Az érseki rezidenciára 

például Morotz Mihály vezetése alatt érkeztek meg a gyöngyösi választók.
472

 Matyasovszky 

László szintén a gyöngyösiek egyik vezére volt, több vallomás szerint egyben beszervezőjük, 

„emellett pedig korhely, földhöz ragadt szegény, ki evésért, ivásért mindenütt 

szemtelenkedik.”
473

 Garas Sámuel becslése szerint Pyrker mintegy 100–150 fős csoportot 

vendégeltetett meg.
474

 Hau Sándor és Diviaczky Károly tanúk szerint csak Ullmann Móric 

tanyájára 19 szekéren hozták be a nemeseket.
475

  

A káli nemesek Bulyovszky János főkortes vezetése alatt álltak. A Dévaványáról jött 

nemeseket Eger városába az akasztófától cigány muzsikusok kíséretében szintén Bulyovszky 

vezette be. Bulyovszky egyébként az egyik tanú szerint bevallotta, hogy azért lett Kállay-párti 

vezér, mert a 3500 váltóforintos tartozása miatt kilátásba helyezett végrehajtást 

felfüggesztették.
476

 Ezt erősíti meg Bulyovszkynak az egyik, Pyrkerhez és a káptalanhoz írt 

levele, amelyben 5314 forintnyi adóssága felének elengedéséért folyamodik, mivel azt a 

főkortesi tevékenységének jutalmaként megígérték számára.
477

  

A konzervatívok további főkortesei között volt Gál Miklós, akit a káptalan fogadott 

fel, valamint Czúcz András, Bittera Antal, Demkó Károly, Czicze János is. Ficsor András, 

Bubla Károly, Visloczky András, Jotzik István, Polyák József szolgabíró, Csontos István és 

mások vallomásai szerint Domián Pál volt a ciszterciták majorjában összegyűlt és elszállásolt 
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nemesek vezére.
478

 Hanisz Imre, Medvetzky János és Húry Ferenc tanúk szerint Panker János 

kasznár maga ismerte el, hogy a Kállay-párt zászlóit is ő készíttette.
479

 A szervitáknál a Gégel 

kanonok által kialakított kortestanyán – Papszász Lajos, Borbély Sámuel főszolgabíró és 

mások elmondása szerint – a papok maguk is asszonyokkal táncoltak, mulattak. A botsi 

nemeseket Fejér György szállította a szervitákhoz. Papszász Jószef főszolgabíró a 

szemináriumot is Kállayánus vendégfogadónak nevezte meg, Répásy András vallomása 

alapján pedig a Csonka-kocsmában is az érsek embereinek lehetett tanyája.
480

 

Kovács József azt vallotta, hogy a ciszterciták majorjában a Kállay-pártiak között, 

„párton belül” is kisebb összetűzés, vita alakult ki. Több tanú is említette egyébként, hogy a 

főkortesek mindkét oldalon vitába keveredtek egymással, ami a kialakított politikai 

szövetségeknek az elsősorban személyes viszonyokból eredő múlékony, képlékeny jellegét, a 

bomlékony pártkohéziót mutatja: Keglevich és emberei között, illetve báró Baldacci és báró 

Barkóczy között is nézeteltérések alakultak ki. Ezeknek a párton belüli konfliktusoknak a 

konkrét, tényleges kiváltó okait sajnos nem ismerjük.
481

 

A konzervatív „alvezérek” a városban is folytatták a nemesek térítését: ha az ígéretek 

nem használtak, akkor erőszakkal kísérleteztek, vagy a városból történő kiűzéssel próbálták 

semlegesíteni a potenciális választókat. Az első – sikertelen – akció Kaszap János és Domián 

Pál nevéhez köthető.
482

 Ivády Szabó János, Mandly József, Zsóri Menyhért, Tury Tamás, 

Kováts Sándor, Kajdátsy János, Marsó György, Burik Zsigmond, Farkas Károly és mások 

szerint a Kállay-pártiak később Domián, Kaszap, Bulyovszky és más konzervatív főkortesek 

vezetése alatt rajzottak ki ismét tanyáikról (a ciszterciták kertjéből és egy Both nevű nemes 

udvarából), s a Szathmári-házban mulatozó mátrai nemeseket állítólag különféle 

ütőeszközökkel támadták meg. Ennek során állítólag egy ember az életét is veszítette.
483

 

Melcher János hasonlóan vallott: szerinte a Szathmári-háznál tartózkodó leleszi nemeseket is 

az ellenpárt, a gyöngyösiek csoportja támadta meg.
484

 Az ellenzék tanúi szerint a tiszai és a 

mátrai nemesek ezzel szemben végig csendesen viselték magukat szállásaikon az ellenpárt 

támadásáig.   

A Hanák István fiskális által toborzott egriek az alperesi tanúk – például Józsa Gábor, 

Tury Tamás, Melcher János, Kovács Sándor, Marsó György, Burik Zsigmond, Farkas Károly 
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– szerint a városban több ablakot betörtek, éjjel pedig égő fáklyákkal és gyertyákkal, Kállay 

nevét skandálva rótták a város utcáit. Polyák József szolgabíró, Alberthy Ferenc, Burik 

Zsigmond, Molnár András és Ketskeméti Nagy Ferenc vallomásai szerint a dévaványai, 

gyöngyösi és bessenyei kortesek Blaskovits óramester házát majdnem felgyújtották.
485

  

A tiszai nemeseket az érseki rezidencia előtt Hudics Antal, Bőthy Sámuel, Kritsfalusi 

Sándor táblabíró és mások (az alperesi ügyvédek számítása szerint összesen 80 tanú) 

elmondása szerint először az ellenpárt, a Kállay részére szervezett – gúnynevén – „Pápa 

katonáinak csoportja” támadta meg, akiket a helyszínen egy pap és egy érseki hajdú 

irányított.
486

 Zay János, Habberl József, Engel József, Makay Ágoston és mások vallomása 

szerint az egész konfliktus azzal kezdődött, hogy az egyik pap a tiszaiakra támadt.
487

 A 

támadók csoportjának másik gerincét eszerint a gyöngyösi nemesek alkották, akik az érseki 

rezidenciánál állítólag a borházból kirohanó nemtelenekkel egyesülve csaptak le a 

tiszaiakra.
488

 Sárral és kövekkel dobálták meg őket, lovaikról verték le a nemesifjakat, 

másokat kocsijukból rántottak ki, többeket véresen megsebesítettek.
489

 

A támadás előtt a gyöngyösi kortesek az érsek udvarában boroztak. Az érseki 

rezidencián elszállásolt nemesek állítólag Keglevichet is megfenyegették, s személyét 

célpontnak jelölték.
490

 Bubla Károly, Mikovényi János, König János és Fray János vallomásai 

szerint a tiszaiakat „eretnekeknek”, „kutyahitűeknek” nevezték, és megkövezésükről 

beszéltek.
491

  

Brezovay Imre táblabíró vallomása szerint a líceum ablakait a Kállay-párti 

Matyasovszky László és Barkóczy kanonok egyik inasa (feltehetően Zsóri Menyhért) verték 

be. Hanák Imre szintén azt erősítette meg, hogy a líceum ablakait a Kállay-pártiak törték 

be.
492

 Kósa György tanú szerint a Kállayánusok a Rácz utcán is végig betörték az ablakokat, 

az ispotálynál pedig egy embert súlyosan megvertek.
493

 A Keglevich-pártiak becslése szerint 

ráadásul a Kállayánusok egynegyed részét nemtelenek alkották.
494

 

Az ellenzéki interpretáció szerint a Ragályi-párti nemesek tehát csak önmagukat 

védelmezték, sőt a támadás után a Rácz utcán érkező mátrai nemességet Keglevichék arra 
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próbálták rávenni, hogy a veszedelem elkerülése végett ne a városba, hanem egyenesen a 

szállásaikra menjenek.
495

 A Kállayánusok ellenben égő fáklyákkal járták a várost, s az 

ablakokat törték.
496

 A Keglevich-pártiak szerint mindebből kitűnik, hogy a Kállayánus 

nemesek és nemtelenek szintén előre fel voltak szerelkezve ütőfegyverekkel.
497

  

Kósa Kováts József szerint huszonöt, Kós Kelemen Mátyás szerint mintegy ötven 

ablaktörő volt jelen az ókávéház ostrománál.
498

 Ivády János vallomása alapján az ostromot 

kiváltó ok a következő – részben már ismertetett – incidens volt: Keglevich emberei egy 

ismeretlen eredetű tárgyat dobtak az egyik huszár által tartott fáklyára, ami fellobbant, a 

huszár pedig válaszul a fáklyát a csoport vezérének a szeméhez vágta.
499

 Zay János, Fodor 

Ferenc, Molnár András és mások szintén a „Kállayánus Banderiumot” nevezték meg az 

ókávéházi összecsapás kirobbantójának. Fodor szerint az ókávéházban tartózkodó 

dévaványaiak senkit nem engedtek be, s gúnyolták, űzték, verték, illetve égő fáklyákkal 

dobálták az ókávéház előtt megjelent ellenzékieket.
500

 A legszélsőségesebben elfogult 

Keglevich-párti vallomások szerint a tiszaiak és a mátraiak az ókávéház ostrománál jelen sem 

voltak, sőt Keglevich is csak a lárma hallatán sietett le a kapuhoz, majd rövid nézelődés után 

visszatért az Oroszlányba vacsorájához.
501

  

 

Szederkényi rövid leírása a Keglevich-párt irányába mutat pozitív elfogultságot: a 

haladópárt kortestevékenységét a Kállay-pártiak szervező tevékenységére adott reakcióként 

értékeli, s ezért nem is marasztalja el őket. A későbbi hevesi országgyűlési képviselő szerint 

Egerben is a másodalispán hívei kezdték a városi tüntetéseket, s csak a városba érkező tiszai 

nemesség megtámadása miatt indult be a haladópárti erőszakgépezet. A Szathmári-ház 

környékén lezajlott összecsapás kirobbantóinak ő is a Both-háznál és a cisztereknél 

elszállásolt gyöngyösieket jelölte meg, az ókávéházi ostrom előjátéka pedig leírása szerint az 

ott tartózkodó dévaványaiak ellenséges, Keglevich és Orczy ellen támadólag fellépő 

magatartása volt. Ebben az interpretációban a gróf éppen a további vérengzések 
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megakadályozására sietett a Szathmári-ház felé. Mindennek következménye volt szerinte az, 

hogy éjjel már mindkét párt emberei a városban dúltak.
502

     

 

II.2.d) A megyeház elfoglalása és az október 22-i közgyűlés 

 

Másnap, október 22-én Keglevich (Kováts István Estók, Suha János, Suha Mihály, 

Horváth András, Berki Donát, Kováts Sándor, Ivády János, Borsos Kováts Ignác és 

Szalagháry Bertalan tanúk szerint) állítólag már hajnalban felkereste a Bauschreiber-

kocsmában és a Szathmári-tanyán elszállásolt nemeseit, hogy botokkal felfegyverkezve 

azonnali indulásra szólítsa fel őket. Az újabb bevonulásról Szetskó Albert, Majzik István, 

Józsa Imre, Vurumpek János, Szalagháry Bertalan, Utassy István és Hitlényi Ferenc tanúk 

tudósítanak: kivont karddal, nemzetiszínű zászlókkal és muzsikaszó mellett vezették a 

nemeseket a megyeházához.
503

 A seregben Ivády István szerint egytől egyig mindenki 

botokkal vonult, s a nemeseket betanították arra is, hogy mindig oda csoportosuljanak, ahol a 

zászlóikat látják.
504

 Burik Zsigmond a tiszai és a mátrai nemesek kezében fejszét is látott.
505

 

Melcher János és Kováts Péter vallomásai szerint Keglevich és pártja reggel hét óra körül 

érkezhetett a megyeházához.
506

 

Orczy állítólag nemtelen kunok beszervezésével támogatta meg pártja nemeseit és az 

akció sikerét. Krammertsik János plébános a „felelős” korteseket is megnevezte: szerinte báró 

Bánffy Pál és Borbély Sámuel feladata volt a kunoknak Keglevichék pártjához vonása.
507

 

Latzka János postamester és mások hasonlóról számoltak be: Keglevichék oldalán állítólag 16 

nemtelen túrkevei lakos is megjelent a követválasztáson.
508

  

Borbély Mihály Kállay Boldizsárnak – utóbbi tanúvallomása szerint – a bevonuláskor 

buzdításul az alábbiakat mondta: „tudd meg, hogy ha a dolog akaratunk szerént nem fog 

történni, úgy két száz ember fog ma meghalni.”
509

 A megyeház kapujánál az egyik ellenpárti 

főkortes, Morotz Mihály szerint Keglevich kardjával megfenyegette, majd a grádicson 

embereivel felnyomult.
510

 Egyes, feltehetően túlzó vallomások szerint a gyűlésen végül 
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összesen – mindkét párt híveivel együtt – ötezer ember jelent meg. Más vallomások nagyjából 

kétezer fős embertömegről beszélnek.
511

 

A megyeházánál történt kicsapongásokat Kállay-párti nézőpontból mindenekelőtt 

Morotz Mihály, Kováts József, Hitlényi Ferenc, Ivády István, Dávid Pál és Utassy István 

vallomásai részletezik.
512

 Keglevich eszerint azt parancsolta embereinek, hogy a szálába ne 

engedjenek senkit, aki nem Ragályit támogatja, azokat pedig, akik egyszer már felmentek, le 

ne eresszék. Miután társaival a terembe érkezett, Keglevich süvegében az asztalra állt, s 

kardját az asztalba szúrva − Kozma István vallomása szerint − az alábbi beszédet tartotta: 

„Aki velünk nem tart, ki kell annak innét menni, el nem kell nekiek a helyet foglalni, hanem azt 

nekünk halálig megtartani, s amazokat a szálából kihajtani; most lehet a papokat elölni 

abban, hogy rajtunk többé ne uralkodjanak, s az csak úgy történhetik meg, ha Ragályt 

követnek választják! ugyan azért átkozott legyen az, és gyermeke, aki Kállayt kiáltja, Ragály 

legyen a követ.”
513

 

Beszédje közben a gróf állítólag a Kováts József bátori nemes kezében lévő zászlót 

elvette, s az ablakon keresztül ütve az utcára kitűzte, három másik zászlót pedig az embereivel 

tűzetett ki. Többek szerint, amikor meglátta a terembe Kállayánus zászlókkal érkező 

gyöngyösieket, az asztalról eléjük ugrott, s zászlóikat saját kardjával kezdte széttépni. A 

zászlómaradványokat az ablakon kidobálták, majd embereinek megparancsolta, hogy a már 

bentlévő Kállay-pártiakat szorítsák ki, a többieket pedig ne engedjék bejutni. Puky Miklós 

állítólag az asztalra felugorva szidta a bátori káplánt („ki az Istened van, elég volt már eddig a 

hamis tudományt hirdetni”), de az nem távozott el, csak arrébb állt. A káplán vallomása 

szerint Puky a karjánál fogva vezette ki a teremből.
514

A káplánt ezután Borbély Mihály egyes 

vallomások szerint meg is támadta, egy Kállay-párti nemest pedig, aki az asztalról akart 

beszédet mondani, torkánál megragadva rántott le.
515

 Morotz Mihály, Kállay Károly, Kállay 

Gáspár, Kállay Emánuel, Kállay Boldizsár és Benyitzky Aloysius vallomásaikban azt is 

említik, hogy Borbély később ekképp nyilatkozott: „Restauratiokor szabad mindent tenni, 

mert ubi plures peccant, nemo punitur.” A Keglevich-párti főkortes tehát azt a nemesi 

hozzáállást képviselte, amely szerint a tisztújításokat és követválasztásokat kísérő korteskedés 

és kicsapongások lényegében egy az esemény által megengedett normát jelentenek.   
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Harmos Leopold, Olláry Bertalan, Fehér János, Szilák Mátyás, Haranghy Ferenc, 

Szetskó János, Bertóthy Mihály, Gyürky András, Fodor Ágoston, Kozma István, Tompa 

József, Radics István, Rudy Gábor, Goth Sándor és Vas Tamás vallomásai alapján az 

összecsapások másik központi tere a folyosó volt: Keglevich itt cigányokkal zenéltetett, s 

miközben embereit itatta, a grádicsokat felfegyverzett nemesekkel záratta el.
516

 Az „őröknek” 

állítólag azt is meghagyta, hogy amint egy pap megjelenik, üssék agyon, azt pedig, aki Kállay 

nevét kiáltja, vessék le a grádicson. Maga Keglevich és társai is a grádicson maradtak, s a 

Kállayt pártoló nemesek irányába állítólag a gróf is kardjával vagdalkozott, némelyeket 

megsebesített. Mivel végül teljesen sikerült kiszorítaniuk az ellenpártiakat, végeredményben 

erőszakkal gátolták meg őket nemesi jogaik szabad gyakorlásában.
517

 A Szűz Mária és Jézus 

elleni káromlások közepette agyonütéssel is fenyegetőztek: a támadások középpontjában 

ekkor a bessenyei nemesek, valamint továbbra is a papok álltak.
518

 Balázs András 

vallomásában azt állítja, hogy Keglevichékkel a grádicsnál a palóc kortesek mellett bottal 

felfegyverzett parasztok is őrt álltak.
519

 Az utcán lévő ellenpárti nemeseket és papokat a 

teremből kiáltozva ingerelték.
520

  

Ezután Keglevich állítólag a megyeház termében arra szólította embereit, hogy Pyrker 

arcképét és a procuratoria
521

 ajtaját zúzzák szét. A nemesek dúlásának végül nem csak Pyrker, 

de a korábbi főispánok arcképe is áldozatul esett.
522

 Ajtits Horváth Medárd táblabíró 

vallomása szerint Pyrker képének egy darabját a gróf emberei, többek között Schnee Pál és 

Borbély Mihály a megyeház zöld asztalára tették, és többször keresztülszúrták. Ifjabb Kováts 

Péter szerint az aktív résztvevők közül Vértse Kováts Andrást Keglevich egy marék pénzzel 

nyomban meg is jutalmazta.
523

 

A procuratoria ajtaját Kovács Károly és Hanák István ügyvéd tanúvallomásai szerint 

Keglevich egymaga nem tudta betörni, így előbb Ketskés Kovátssal próbálta betöretni, de 

mert ez sem bírt vele, végül Pap Pál végezte be a munkát. A procuratoria berendezéseit 

teljesen kifosztották.
524

 A folyosóra kihordott installátionalis
525

 képeket szétszaggatták, az 

egyik képet állítólag maga Orczy szúrta át.
526

 Kulla Kováts József a procuratoriából 
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eltulajdonított réz bádoglemezt később állítólag egy forintért el is adta.
527

 A megye főjegyzője 

a procuratoriában őrzött perek megkímélésére kérte Keglevichet, aki ennek biztosítására négy 

őrt később oda is állított.
528

 A megyeházába a gróf – Tompa József, Radics István és Kozma 

István tanúk szerint – embereinek a helyi rabokkal hozatott dézsaszámra zsemlét, bort, 

pálinkát, dohányt, s etette, itatta, muzsikaszóval tanyáztatta őket.
529

 A kint lévőkre különféle 

berendezési tárgyakat dobáltak, az asztalon lévő zöld posztót összetépték.
530

 

Pyrker János László főispán az események hatására a tisztújítás udvarra történő 

áthelyezéséről rendelkezett, de Keglevichék az érsek-főispán üzenetét hozó Dapsy Rafáel 

főügyészt sem engedték a megyeház termébe: Farkas Pál, Kovács József, Papszász József és 

Véges Károly táblabíró szerint a főügyészt Borbély Mihály tartóztatta fel a grádicsnál, így a 

fősipáni üzenetet Dapsynak kinn kellett referálnia.
531

 Keglevich a konzervatívok vallomásai 

szerint elutasítóan reagált: „minek üzenget ide az a Pap, ha akar valamit tolja ide a maga 

képét”. Borbély Mihály ezután a főjegyző szobájából egy csomónyi Kállay nevével ellátott 

papírt hozott elő, majd a papokra és a Kállay nevét kiáltó mikófalusi nemesekre támadt. 

Borbély a vármegye számvevőjének szobájában Utassy István számvevő vallomása szerint 

embereinek elszántságáról beszélt, a főispánt gyalázta, és kijelentette: „hogy ha az Érsek az ő 

akaratjokra nem hajol, az ő nagy számú embereik készek az egész várost feldúlni”. Készek 

továbbá maguk elnököt választani, credentionalist készíttetni, s ha a megye pecsétjét az 

alispán ki nem adná, annak ujját levágni: „legjobb volna ha az Érsek feljönne, és megegyezne 

a követválasztásba, mert a szegény Egri nép leszen áldozatja, mert ők elvannak szánva, és ha 

az erőszakot használ, már a 4. csóvák (sic!) el vannak készítve a Városnak felgyújtására.”
532

 

Innen a megyeház termébe ment vissza, ahol a nemeseknek meghagyta, hogy az érsek 

parancsára semmiképp ki ne menjenek restaurálni.
533

 Durcsák János püspök a szálába a 

főispánnak ugyanis szintén olyan tartalmú üzenetét hozta, hogy a restaurációt az udvaron 

kívánja megtartani.
534

 

Az október 22-én délelőtt Pyrker rezidenciáján összegyűlt nemes urak
535

 döntöttek 

Dapsy és a négy főszolgabíró kiküldéséről, miután megérkeztek az első hírek a megyeházában 
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zajló eseményekről. Kállayt egyelőre Pyrkernél tartották, mert általános vélekedésük szerint a 

másodalispán személye Keglevich embereit túlságosan felingerelte volna. A küldöttség 

feladata így egyfelől a tömeg lecsendesítése, másfelől a főispán üzenetének kihirdetése 

volt.
536

 A kudarcot követően Keglevichék Jankovich Miklós nógrádi alispán vezetésével egy 

ellenküldöttséget menesztettek Pyrkerhez, hogy küldje a másodalispánt a megyeházába a 

követválasztó gyűlés megnyitására. Dapsyék ezt követően tizenegy óra felé újra a 

megyeházához érkeztek, hogy felmérjék, biztonságos-e odaengedni Kállayt. Az alispán végül 

Dapsyék társaságában érkezett a közgyűlés helyszínére, hogy az immár eloszlató határozatot 

közölje a jelenlévő nemesekkel.
537

   

A gróf közben a követválasztást sürgette, és kijelentette, hogy minden jelenlévő alá 

fogja írni a gyűlés határozatait. A Kállay által kihirdetett főispáni határozattal tehát nem 

törődött, s az alispánt Zábráczky István, Fodor Ágoston, Hrabovszky István, Olasz Mihály, 

Borhy Imre, Zay János és Hunyady Károly tanúk vallomásai szerint az elnöki teendők 

ellátására kényszerítette.
538

 Keglevich azzal indokolta a döntését, hogy a főispánnak nincs 

joga végzés nélkül a gyűlést eloszlatni. 

Az elnökségtől vonakodó alispánt Borbély Mihály több tanú (Olasz Mihály, Hunyady 

Károly, Sávoly Sámuel, Zay János esküdt, Zábráczky István, Nagy István és Fodor Ágoston) 

szerint verbálisan és tettlegesen inzultálta: „Bátor a fő-Ispány a Tekintetes Urat a Rendek 

ellenkezésével surrogálta, és abban kevesen is eggyeztek meg, még is már most törvényes 

praesesse a Vármegyének, és be kelletik tölteni kötelességét; praesidealni szükséges.”
539

 

Nagy István szerint Pap Pál gúnyolódás céljából fehér cipóval kínálta meg a viceispánt.
540

  

Az alispán mellett Dapsy is a gyűlés törvénytelen jellegére próbálta felhívni a 

jelenlévők figyelmét. Keglevich a nyomásgyakorlás után az asztalra állva állítólag így szólt: 

„mivel a követ választásban mindnyájan megegyezünk, arról lehet a kérdés, kit válasszunk 

annak! én Ragályt óhajtanám.” Bár a tömeg egy hangként kiáltotta Ragályi nevét, Kállay 

mégse hirdette ki azonnal a közfelkiáltással megválasztott követet. Az alispán beszédbe 

kezdett, de félbeszakították, majd őrizetbe is vették. Kállay ekkor elájult, Keglevich 

segítségével vitték a szobájába. Többen úgy vélték, hogy az alispán csak szimulált. Schnee 

Pál például Burik Zsigmond és Kovács Ágoston tanúvallomásai szerint így reagált az esetre: 

                                                                                                                                                         
Nánásy András, Ivády Gábor, Retsky László, Bernáth András, Véges Károly táblabírók, Vratarits Károly, 

Zábráczky István főszolgabíró. 
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„nem kell neki hinni tetteti magát. Egere van a V. Ispánnak, meg kell a fülét hasítani mindjárt 

eszére tér.” Schnee az alispán ápolását sürgető Sávoly Sámuel fiskálisra is rátámadt.
541

 Puky 

Miklós – legalábbis Sávoly Sámuel vallomása szerint – valamivel visszafogottabban 

nyilatkozott: „nem ájult ő el, csak eltagadta magát, vízzel meg kell öntözni vége lesz 

bajának”.
542

  

A gróf embereit végül elbocsátotta, azzal a meghagyással, hogy másnap ismét időben 

megjelenjenek,
543

 sőt Ragályinak is beszámolt egy levélben a nap eseményeiről.
544

 Keglevich 

emberei – Kováts Mihály, Mátyus Kováts József és Sávoly Sámuel szerint – visszavonultak a 

tanyáikra, ahol tovább ettek, ittak, s a gróffal kiegészülve csúfolódó nótákat énekeltek.
545

 

 Schnee Pál este az Oroszlányban szintén Pyrkert szidalmazta: „Csak a Patriachát 

kapjuk közzénk, majd meg ugrassuk, mint az olaszok a medvét, legalább a Patriarchát 

bugyogóba láthatjuk, millyen állat légyen”.
546

 Ugyanott Czúcz András szerint Retsky András 

és Sághy László az éppen vacsorázó Getse András csépai káplánt (tiszai j.) fenyegették azzal, 

hogy megölik.
547

 

Gondos István vallomása szerint Orczy még aznap éjjel felfegyverkezve jelent meg a 

kaszinói bálban, ahol magának és társainak a debreceni cigánybandával zenéltetett. Innen 

nagy lármával a Rácz utcán a líceum felé vonultak tovább: a líceum ablakait, valamint a 

Kanonoki utcában Durcsák püspök és a többi kanonok házának ablakait is beverték.
548

  

Schnee Pál aznap szintén feltűnt a kaszinói bálban. A „kaszinói összeesküvést” Tahy 

Emánuel, Köllner Károly és Szalagháry Ignác is részletesen leírta. Eszerint hajnalban, négy 

óra körül Schnee Pál és több társa kardjaikat keresztbe téve a bálterem földjére ültek. Puky 

Miklós a főispán szétszaggatott képét vette elő, amit Schnee Pál egy üveg borral leöntött, és 

kardjával átszúrt. Ezután a jelenlévők kezeiket felemelve esküt tettek, hogy Pyrkernek örökös 

ellenségei lesznek, s céljukat a választáson bármi áron és módon keresztülviszik. Aki esküjét 

megszegve Ragályitól elpártolna, azt árulónak, „huntzfut”-nak tekintik.
549

 Az összeesküvők 
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között volt állítólag Retsky András, Sághy László, Beöthy Kazimir, Szabó János, Bod Pál és 

Patay László is.
550

  

 

A tanúvallomások alapján a megyeház ostromának rekonstruálása is elvégezhető 

ellenzéki nézőpontból, a konzervatívok felelősségének kidomborításával (Zay János, 

Jankovics Antal, Vermes Mihály, Kállay István, Zay Ferenc, Okolicsányi Ignác, Borbély 

Sámuel főszolgabíró, Péter András, Csomortányi Károly, Tury Tamás, Tallián Gergely 

borsodi tiszti ügyész, Blaskovics Gyula, Fodor Ferenc, Marsó György, Gondos István, 

Papszász Lajos tanúk vallomásai segítségével).
551

 Szerintük a szervitáknál és az egy bizonyos 

Limprechtné házában megszállt Kállay-pártiak három pap (többek között a dédesi plébános) 

és Nánásy Mihály vezetése alatt már a megyeházánál voltak, amikor Keglevich és követői 

megérkeztek.
552

 Novotha Pál szolgabíró egy a vármegyeház ablakán kitűzött Kállay nevével 

ellátott fehér zászlót is látott.
553

 Később érkeztek a tarnai, mátrai, tiszai és gyöngyösi 

nemesek: ezek töltötték meg annyira a termet, hogy többen már nem tudtak elférni.  

Frajzajzen István táblabíró, Kováts József, Dapsy Ráfael és Papszász József 

főszolgabíró úgy vélte: ha a főispán eljött volna a megyeházára, és enged a közakaratnak, nem 

lett volna se erőszak, se más rendbontás.
554

 Több ellenzéki orientációjú tanú szerint 

Keglevichnek az épületben nem volt befolyása a nemesekre, de inkább csendesíteni próbálta 

őket, ami ismételten a képlékeny tömeg-vezető kapcsolatra utal. A kinn rekedt Kállayánusok 

Vratarits Károly, Für Lajos, Vermes Mihály, Borbély Sámuel, Kubinyi László tanúk szerint 

bajonétos puskákat ragadtak, és erővel akartak feljutni, de Vratarits főjegyzőnek sikerült 

lecsillapítania őket.
555

 Papszász Lajos és Hamar János hevesi szolgabíró szintén 

megerősítették, hogy a papok is fel voltak készülve, és előre hozattak botokat. 

A Kállay-párt által végrehajtott ostrom eszerint reggeltől nagyjából déli 12 óráig 

tartott: kövekkel, fadarabokkal, fahasábokkal, fokosokkal, botokkal, rudakkal és 

zászlónyelekkel támadták a megyeházát.
556

 A bessenyeiek Erdélyi Imre táblabíró, Rátz Pál, 

Szávits Pál, Kósa György, Kováts József és Kapácsy Ferenc tanúk szerint Szabó János 

bessenyei jószágigazgató irányítása alatt, botokkal ostromolták a vármegyeházát. Két tanú – 

Szeghő István és Kurucz János – is vallja, hogy csak a bessenyeiek részére két szekér botot 
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hozattak.
557

 A bentlévőket állítólag kiéheztetéssel fenyegették.
558

 Kurdy József interpretációja 

szerint a Keglevich-pártiak azért tettek festményeket az ablakba, mert a kívülről érkező 

kőzápor miatt nem maradhattak volna meg biztonságosan a teremben.
559

  

Ennek ellenére – vagy mindezzel együtt – a megyeház termében az ellenzékiek szerint 

mindkét párt emberei közül sokan jelen voltak, köztük több Kállay-párti nemtelen is. Ez 

utóbbiak számát ráadásul pontosan megbecsülni sem lehet, mert a potenciális tanúk közül 

sokan állítólag nem tettek vallomást, tartván a bosszúállástól. Gajdátsy egri hegybíró például 

bevallotta, hogy nemtelenek beszervezésével is megbízták. Vallomása miatt viszont nem 

jelölték a hegybíróságra, s bár az általa felvett alapítványi tőkepénz kamatait rendesen fizette, 

a káptalan megidéztette, s miután elmarasztalták, a végrehajtás is megtörtént.
560

 A Kállay-

pártiak az ellenpárthoz hasonlóan különféle nótákat énekeltek és muzsikáltattak.
561

 

 

II.2.e.) A követválasztás és a kampányok lezárása  

 

A rendbontás már másnap korán hajnalban folytatódott. Október 23-án virradatkor 

ifjabb Kovács Péter, Kovács Bertalan és Kovács Ágoston tanúk vallomásai szerint 

Malatinszky József az egri nagyprépost házának ablakait törte be.
562

 A rendbontás ekkor a 

Rácz és Kanonok utcákban sűrűsödött (utóbbiban volt a prépost lakása is), ahol Gondos 

István tanú szerint Bod Pál „vezényelte” az ablakok betörését. A nemesek állítólag ismét 

különösen Durcsák püspök háza előtt időztek sokat.
563

  

Reggel Keglevich – Surányi Balázs András, Kováts Mihály, Utassy Mátyás és 

Diviaczky Károly tanúk szerint – az előző naphoz hasonlóan személyesen lovagolt ki 

kortestanyáihoz, majd vezette felfegyverzett embereit a megyeházához, ahol a tanácstermet 

ismét korán ellenőrzésük alá vonták.
564

 A megelőző nap forgatókönyvéhez hasonlóan a 

zászlókat az ablakokon kitűzték, a grádicsot elállták. Az ellenpárt tagjai közül nem engedtek 

fel senkit, saját nemesei pedig nem távozhattak el a teremből. Evéssel, dohányzással, 

kalapban töltötték az időt: a zsemlét kocsikon, a bort dézsmában hozták.
565
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Szalagháry Bertalan vallomása szerint Keglevich a főispánt az asztalon ülve gyalázta, 

s távollétében számon kérte rajta: „miért nem jön már az Érsek, miért várakoztat ennyi 

becsületes embert, és miért nem tartja a Restaurátiót.”
566

 A papok és az érsek gyalázásába a 

gróf emberei is bekapcsolódtak. A terem elfoglalását követően Szalagháry Bertalan és Bota 

József tanúk szerint Borbély Mihály a számvevő szobájában az egri generálisról érkezett hírek 

ellen kelt ki: „azt halljuk, hogy az a veres nadrágos huntzfut, katonaságot ígért az Érseknek; 

de mi jussal adhatta volna a nemesség ellen? de jól is járt, hogy el nem vállalta, mert akkor 

kő köven nem maradott volna, sem egy pap életben.”
567

 Puky Miklós állítólag azzal is 

dicsekedett, hogy a főispán képét maga vágta le a falról: ezt bizonyítandó a képet zsebéből 

kivette, majd nyilvánosan ráköpött.
568

 

Pyrker október 23-án reggel ismét conferentiát tartott. Durcsák püspök és Dapsy ekkor 

már amellett foglaltak állást, hogy a főispán tartsa meg a restaurációt, mert arra előző nap 

ígéretet tett. Almásy Emánuel táblabíró és mások a halasztás mellett érveltek, s hozzájuk 

csatlakozott végül az érsek is.
569

 A megyeházán jelenlévők ezalatt megállapodtak abban, hogy 

a gyűlést önkényesen megnyitják, s maguk közül választanak elnököt, a protocollumot 

hitelesítik, a credentionalist pedig megpecsételtetik. Olasz Mihály vallomása szerint már a 

vezetők, így Orczy sem törekedtek a megegyezésre.
570

 A megyeház termében gyűltek össze, 

ahol rövid tanácskozás után először az első alispánt hívták meg a gyűlés folytatására, de ő 

betegségére hivatkozva nem jelent meg. Ekkor Nagy István, Vas Tamás, Csontos István és 

Holló Ignác tanúk szerint Farkas Pál „koridős” főszolgabírót kérték meg az elölülésre, aki a 

főispán előző napi üzenetének felolvasásával próbálta a megbízást elhárítani. A főszolgabírót 

Borbély Mihályék végül erőszakkal tartóztatták maradásra, s kifogásai ellenére 

rákényszerítették az elnöki teendők ellátására.
571

  

A gyűlésen elsősorban a jegyzőkönyv meghitelesítését sürgették, a főjegyző azonban a 

többszöri felszólítás ellenére sem jelent meg. A jegyzőkönyv felvételére, a credentionalis 

elkészítésére, és a többi megyéhez küldendő értesítőlevelek megszerkesztésére ezért Marsó 

Sámuel aljegyzőt kérték fel. Amíg Marsó egy másik szobában „dolgozott”, Nagy István 

vallomása szerint Keglevich hat üveg bort hozatott, amiből többek között a zöld asztalnál 

helyet foglaló elnököt is megkínálta.
572

 Kováts Ágoston elmondja, hogy a nótáriusnak 
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gyakorlatilag szabályosan diktálták, hogy mit írjon.
573

 Az elkészült jegyzőkönyvet felolvasták 

és jóváhagyták, majd a gróf vezetése alatt a credentionalis megpecsételtetésére egy deputációt 

neveztek ki.
574

  

A hitelesítés „folyamatáról” Farkas Pál, Vétsey Károly levéltárnok, Nagy István, 

Burik Zsigmond, Olasz Mihály és Kállay Károly is beszámolnak: érvelésük szerint a 

közgyűléshez hasonlóan a küldöttség se tekinthető törvényesnek, mert tagjait nem Farkas 

nevezte ki, hanem maguk közül kooptálták őket.
575

 A credentionalis megpecsételéséhez Orczy 

szerzett viaszt, aki maga is tagja volt a deputációnak.
576

 Felkeresték az alispánt, de ő 

vonakodott a hitelesítés végrehajtásától. A küldöttség állítólag a következő fenyegetéssel 

próbálta Kállayt sürgetni: „mi Vice Ispány urat erőltetni nem akarjuk, csupán küldőink 

akaratját tellyesitjük, mellyben ha Vice Ispány úr elő nem segít, róla nem tehetünk, majd 

küldőinknek be fogjuk jelenteni, de a következésekről nem felelünk.” Az alispán végül 

engedett, és átadta a pecsétet tartalmazó fiók kulcsát. A credentionalist így végül Keglevich 

személyesen pecsételte meg, majd vitték vissza a megyeházába, s küldték tovább 

Ragályinak.
577

  

A tömeg ezt követően szétoszlott. A gróf Nagy István, Ivády István és Burik 

Zsigmond tanúk szerint Eger városának főbb utcáin zene mellett vonult embereivel végig, s 

kísérte vissza nemeseit a kortestanyákra.
578

 Maga Keglevich az Oroszlányban maradt.
579

 Puky 

Miklós – Vas Tamás, Olasz Mihály, Hitlényi Ferenc, Csontos István és Holló Ignác tanúk 

szerint – állítólag az Oroszlányban ismét elővette zsebéből az érsek képét, s káromkodva 

többször ráköpött.
580

 Kállay István és Csontos István vallomásai szerint Pap Pál az 

ellenpártiaknak azt is kijelentette, hogy „ha ez kevés volt, jövő Restauratiókor majd két 

annyin jövünk”.
581

 A jelek szerint tehát – még ha kezdetleges szinten is, de – felmerült némi 

törekvés a tartós pártszervezésre. 

Almásy Emánuel táblabíró, Farkas Pál, Zábráczky István főügyész szerint Pyrker 

személye, amennyiben az ellenzék kérésének eleget tesz és megjelenik a gyűlésen, nem lett 

volna biztonságban, sőt, az alperesek a főispánt még törvényes jelölési jogában is akadályozni 
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akarták.
582

 Október 24-én délután a gróf már Szilvásra, lakhelyére tért vissza. Ketskés, Vértse 

és Kulla Kováts Józsefet – Szetskó Albert, Szetskó Antal és Baranyai László tanúk szerint – 

több napig a rezidenciáján tartóztatta, és kitüntette őket, mert a választás alatt parancsait 

pontosan és híven teljesítették.
583

 

 

Szederkényi Nándor a vármegyeház ostromát és a másnap folytatólagosan tartott 

követválasztást is a liberális kánon nézőpontjából adja elő: mivel a Kállay-párti Bulyovszky 

János elmondása szerint emberei annyira ittasak voltak, hogy a megyeházát reggel nem tudták 

elfoglalni, a gróf emberei egyszerűen helyzeti előnybe kerültek. Szederkényi szerint ez 

indította a kint rekedt Kállay-pártiakat a megyeház ostromára, amely erőszak viszont a bent 

tartózkodó haladópártiakat szükségszerűen kényszerítette önvédelemre. A későbbi hevesi 

képviselő ennek megfelelően a megyeházában történt, és a fentiekben ismertetett visszaélések 

többségét elhallgatta. Az események mozgatójaként Pyrkert jelölte meg, aki a lakásán végig 

bizalmasaival tanácskozott arról, milyen lépéseket tegyen, s aki végül a rendek akarata 

ellenére halasztotta el a választást.
584

   

 

Az 1833. október 29-i kisgyűlés határozott a vármegyeházában történt kicsapongások 

kivizsgálására indítandó nyomozásról.
585

 Ragályi megbízólevelét és a jegyzőkönyvet közben 

az október 24-i kisgyűlés, majd az 1834. április 27–28-i közgyűlés ismételten 

érvénytelenítette.
586

 Az október 24-i kisgyűlésen a Kállay-párt írt fel az uralkodónak, s az 

1805:5. tc.-re hivatkozva a választáson történtek kivizsgálására királyi biztos kiküldését 

kérték.
587

 Az uralkodó 1833. október 27-én nevezte ki ifjabb báró Eötvös Ignác alkancellárt, 

Sáros vármegye főispánját a nyomozás lefolytatásáért felelős királyi biztossá.
588

 Eötvös 1834 

elejére fejezte be a vizsgálatot.
589

 A hivatkozott kisgyűlés utasította egyúttal az alispánt, hogy 
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szólítsa fel Ragályit követi megbízólevelének visszaküldésére; a megbízólevél elfogadásának 

elutasítására a nádort is megkérték. Ennek november 1-i leirata a követi mandátumtól való 

visszalépést Ragályira bízta. A nádor azzal érvelt, hogy Ragályi személyes érdemeit ismerve 

nem kételkedik abban: ha a követ tudomására jut, hogy törvénytelenül választották meg, 

önként le fog mondani tisztségéről.
590

  

A királyi biztos 1834. április 14-én nyújtotta be terjedelmes végjelentését a 

Kancelláriának,
591

 amelynek alapján az uralkodó a választás eredményét megsemmisítette.
592

 

A delegált bíróság tagjait Eötvös az 1834. április 22-i közgyűlésen nevezte meg.
593

 

A per során az alperesi védelem a követválasztás érvényességének alátámasztására tett 

kísérletet. Szávits Pál tanú azzal érvelt, hogy a főispán állítólag előre megüzente: Ragályit 

semmi esetben sem fogja elismerni. Az ellenzék ennek ellenére többször is hívta Pyrkert a 

gyűlésre, de mivel a főispán nem jelent meg, a rendek szerintük jogosan választottak követet 

az alispán elnöksége alatt.
594

 Az ellenzékiek elismerték, hogy restaurálni törvényesen nem 

lehet a főispán vagy a főispáni helytartó jelenléte nélkül, de követválasztást lehet tartani, mert 

az eleve alispáni elölülés mellett szokott zajlani. Ráadásul a követválasztást Pyrker eredetileg 

október 9-re, tehát a haladópárt akaratával megegyezően, egy tisztújítás előtti időpontra 

hirdette ki.
595
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 Eötvösnek a Reviczky Ádám kancellárhoz benyújtott latin nyelvű végjelentését 1834. április 14-i dátummal 

lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:5169. sz. alatt. A tulajdonképpeni vádiratot Bartal György referálta a 

Kancellárián. Reviczky véleményét lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:5170. sz. alatt. 
592

 Az uralkodói leiratot április 14-én adták ki. Ebben az uralkodó megrótta a megyét, felsorolta a perbe idézett 

személyeket, és rendelkezett a delegált bíróság kinevezéséről. Lásd: Kossuth Lajos, Ifjúkori iratok. 

Törvényhatósági Tudósítások. S. a. r.: Barta István. Akadémiai, Bp., 1966. (A továbbiakban: KLÖM VI.) 647. 9. 

lábjegyzet. 
593

 Az 1834. április 22-i közgyűlésen ismertette Eötvös a királyi biztosi nyomozás eredményét, továbbá nevezte 

meg a delegált bíróság tagjait. Az 1834. április 26-án keltezett jelentést a megye közgyűlési jegyzőkönyvének 

másolatával lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:6053. sz. alatt. A delegált bíróság tagjai az alábbi 

személyek lettek: Kárász Miklós hétszemélyes táblai bíró és királyi tanácsos elnöklete alatt Szalatnay János, 

Bernáth András, Papszász György, Németh János, Fejér István, Hellebranth László heves megyei, Beniczky 

Ádám és Földváry Miklós pest megyei, Miskolczi Péter és Okolicsányi Péter borsod megyei, Czóbel László, 

Bezdédy László szabolcs megyei, Szontagh István és Bory László nógrádi táblabírák. Ügyésznek Perlaki 

Flóriánt rendelték ki. Vö.: Szederkényi 1893. 376., 378.; Borovszky, Magyarország vármegyéi, 8. kötet. Heves 

vármegye. Bp., 1909. 605. A delegált bíróság munkájáról és a per állásáról 1834. június 16-tól kezdve Kárász 

Miklós folyamatosan tudósította a Kancelláriát. Lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:8441., 1835:9447., 

1836:1923., 1836:2594., 1836:3454., 1836:9209., 1836:11055., 1836:14216., 1837:1097., 1837:4920., 

1837:5187.  
594

 MOL (O 29) Extr. crim. 11839. 71/93. o. Vö.: MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:6664. 2., 56. fol. 
595

 MOL (O 29) Extr. crim. 11839. 71/152. o. 
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A védelem a per során végig az alábbi tételre épült: „a muzsikáltatás, etetés, és itatás 

a másik résznél is tétetett, és még sincsenek azok, kik ezt cselekedték a pörbe vonva, de nem is 

törvénytelen tett ez, mert országszerte divatoz.”
596

 (!) A védelem gerince tehát a papság és a 

Kállay-párt bűnlajstromának ismertetése és kihangsúlyozása volt: a viszonosság elve alapján 

el akarták érni, hogy az ellenpárt főkorteseit és rendbontóit is perbe vonják.
597

 Többször 

hivatkoztak a „szokásokra” is: a beszédek tartása, zászlók és pártjelvények használata, 

nemesek szavazási preferenciájának megismerése és befolyásolása szerintük mind eddig is 

gyakorlatban volt, és mivel törvényileg nincsenek szabályozva, büntetést sem vonhatnak 

maguk után.
598

  

Az ellenzék szerint a királyi biztosi vizsgálat lefolyását tekintve tehát egyoldalú és 

elfogult volt. Az ellenzékiek részére valló, s a Kállay-pártiakat terhelő tanúk vallomásait (pl. 

Hanisz Imre, Brezovay Imre, Csomortányi Károly, Antali Soltész, Kajdátsy József stb.) 

Dapsy Ráfael, Bubla Károly, Ficsor András tanúk szerint Eötvös egyáltalán nem, vagy csak a 

kormánypárti argumentációt megtámogató részeit vette figyelembe.
599

 A delegált törvényszék 

kinevezése ellen is óvással éltek, mivel az ügy szerintük a megye rendes törvényszékének 

bírósága elé tartozna.
600

 A Keglevich-pártiak ellen valló felperesi tanúk nagy hányadát 

emellett alkalmatlannak és/vagy elfogultnak tartották.
601

 A védelem számítása szerint a 

                                                 
596

 Uo. 71/27. o. 
597

 Az ellenfelek beidéztetéséről: MOL (R 123) Vörös Antal-gyűjtemény, II. V. 1. B–63. (régi jelzet: 142. sz.) 

Mikrofilmen: MOL Filmtár 7178. 10–23. fol. 
598

 MOL (O 29) Extr. crim. 11839. 71/189., 197. o. 
599

 Uo. 71/77. o.; Vö. MOL (P 422) Keglevich-család lt., 31. cs. 6. tétel. Keglevich Miklós személyi iratai, 

politikai pere 1812–1846. 22–23. fol.  
600

 MOL (O 29) Extr. crim. 11839. 71/16–17. o. A tiszti ügyész álláspontja szerint viszont az 1715:7. tc. az 

uralkodót feljogosítja arra, hogy belátása szerint bármilyen ügyben delegált bíróságot nevezzen ki. Uo. 71/20. o. 
601

 A perbeli szóváltások során kifogásaiknak rendre hangot is adtak. Thury Tamás vallomását például azért 

akarták töröltetni, mert süket létére hallás után tapasztalt részletekről számolt be, Varró Andrást pedig mint 

Keglevich cselédjét nem fogadták el tanúként. Többen, például gróf Almásy Kristóf, Almásy Emánuel, 

Bessenyei Szabó János, vagy Cselkó Károly „csupán hallomásból” vallottak. Voltak, akiket mindössze csak egy 

esküdt vagy egy szolgabíró hallgatott ki, ami az ellenzék álláspontja szerint megint csak törvényellenes. Lásd: 

MOL (O 29) Extr. crim. 11839. 71/16., 19. o. A kifogások között szerepelt az is, hogy a tanú elmeháborodott 

(Nagy István), fenyítőper alatt állt (Szalay Ignác), erkölcstelenségéről ismert (Benitzky Aloyz), vagy részeg volt, 

esetleg tolvajlás miatt tömlöcbe zárták (Novotha András). Több tanú olyan alperes ellen vallott, akit személyesen 

nem ismer, de sérelemként merült fel az is, hogy nemtelenek vallanak nemesek ellen. Vö. Uo. 71/17–18. o. 

Ketskés Kováts József, Kulla Kováts József és Vértse Kováts András mikófalusi közbirtokosokat Eötvös Ignác 

állítólag tömlöcbe vetéssel bírta a Keglevich elleni vallomástételre, de mint bűntársak a védelem szerint 

egyébként sem lehetnének tanúk. Vö. Uo. 71/15. o. és MOL (P 422) Keglevich-család lt., 31. cs. 6. tétel. 

Keglevich Miklós személyi iratai, politikai pere 1812–1846. 46–47. fol. Szabó László esküdt azt állítja, hogy a 

királyi biztos kötelezte arra: a muzsikus cigányokat „keményen” és elzárva vallassa. Lásd: MOL (O 29) Extr. 

crim. 11839. 73/19. o. Papszász Lajos szintén azt vallotta, hogy több tanút erőszakkal kényszerítettek 

vallomástételre. Gondos István állítja, hogy a királyi biztos azt mondta neki: vallomását „senki sem fogja látni”. 

Losontzi Ferenc földmérőt a kihallgatása során Eötvös pedig állítólag olyannyira presszionálta, hogy a férfi 

később – házasságának harmadik hónapjában – agyonlőtte magát. Vö. Uo. 71/77. o. A Kállay-pártiakat mint „az 

alperesek ellenségeit” az ellenzékiek csoportosan negligálni kívánták. A konzervatív tanúk személye ellen más 

kifogásaik is voltak: Kaszap János például fiscalis actio alatt állt, Bulyovszky János alapítványi adós, Gál Miklós 

„pazarló”, emellett „csalfaságáról” ismert személy volt, akit az apja is kitagadott. Demkó Károly opportunista 
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megvesztegetett tanúk aránya 28:222 volt az ellenzék hátrányára: néhány felperesi tanút 

állítólag 200 forint jutalom ígérete mellett bírtak arra, hogy az alperesek ellen valljanak.
602

 Az 

utolsó szóváltás 1837. február 7-én zajlott le.
603

 A delegált bíróság ítéleteit 1837. február 15-

én és az azt követő napokon hozta meg.
604

 Az 1830-as évek második felének politikai perei 

során többször és több módon is megpróbálkozott a kormányzat a bírák befolyásolásával, 

megvesztegetésével. Pajkossy Gábor kutatásai feltárták, hogy a Keglevich-féle büntetőper 

végjátékának idején a kormányzat konkrét utasítást küldött a fellebbviteli bíróságnak: az 

uralkodó 1837. november 14-én felszólította Cziráky Antal országbírót, hogy a per 

felülvizsgálata során érje el a Hétszemélyes Táblán, hogy a vádlottak büntetésüket a 

vármegyén kívül töltsék le.
605

 Mindez a hevesi ügy kiemelt politikai jelentőségére utal. 

Keglevich 1838. február 15-től 1840. június 23-ig töltötte szabadságvesztését, hátralevő 

fogházbüntetését az 1840. május 9-i kancelláriai leirat engedte el.
606

 

Az 1834. áprilisi közgyűlésen közben Kállay István lemondott, akit a többségi 

akarathoz igazodva Dapsy Ráfael váltott a másodalispáni székben. A követválasztó gyűlés 

                                                                                                                                                         
és pénzért mindenre képes személy hírében állt, Bittera Antal pedig állítólag egyenesen Kállay kegyelméből élt. 

Matyasovszky Lászlót, Domián Pált, Nánásy Mihályt mint Kállay-párti főkorteseket nem tekintették megbízható 

tanúnak. Lásd: Uo. 71/16. o. A papság bevonását szintén kifogásolták, a védelem szerint ugyanis az egyházi 

törvények alapján a papi szelídséggel nem lehet összeegyeztetni az egyházi rendűeknek büntetőperekben való 

tanúskodását. Lásd: Uo. 71/21–22. o. 
602

 MOL (O 29) Extr. crim. 11839. 71/91., 199. o. A per során alkalmazott visszaélésekről általában lásd még: 

MOL (R 123) Vörös Antal-gyűjtemény, II. V. 1. B–63. (régi jelzet: 142. sz.) Mikrofilmen: MOL Filmtár 7178. 

10–23. fol. 
603

 MOL (O 29) Extr. crim. 11839. 71/202. o. 
604

 Szoláthi Szabó Jánost, Patay Lászlót és Malatinszky Józsefet elsőfokon felmentették. Keglevich Miklóst fél 

esztendei, heti két nap böjttel kiegészített börtönbüntetésre ítélték. Orczy István egy hónap, heti kétszeri böjttel, 

Borbély Mihály két hónap, heti kétszeri böjttel, Schnee Pál fél év, heti kétszeri böjttel súlyosbított 

börtönbüntetést kapott. Puky Miklósnak, Pap Pálnak, Retsky Andrásnak, Borbély Tamásnak, Sághy Lászlónak, 

Beöthy Kazimirnek és Bod Pálnak beszámították a büntetőper folyása alatt letöltött szabadságvesztést. Goth 

Lászlót és Póka Áront egy-egy hónap, heti két nap böjttel súlyosbított börtönbüntetésre ítélték, valamint a 

szeszes italoktól is eltiltották őket. Ketskés Kováts Józsefet egy év nehézvasban töltendő börtönbüntetésre ítélték 

heti két nap böjttel, a szeszes italoktól eltiltották, továbbá közmunkára kötelezték. Kulla Kováts Józsefet 

ugyanilyen feltételekkel három hónap, Vértse Kováts Andrást két hónap, Csáky Kováts Jánost három hónap, 

Szeghy Józsefet félév szabadságvesztésre ítélték. Emellett kötelezték a vádlottakat a perköltség, a bíróság 

napidíjának, a tanúk napi díjának, forspontozásának, és egyéb költségeik megtérítésére. Lásd: MOL (O 29) Extr. 

crim. 11839. 72/23–25. o. Vö. MOL (P 422) Keglevich-család lt., 31. cs. 6. tétel. Keglevich Miklós személyi 

iratai, politikai pere 1812–1846. 30–41. fol. 

Az ítéletek kihirdetését követően felperesi és alperesi oldalon is a feljebbvitel mellett érveltek. Lásd: MOL (O 

29) Extr. crim. 11839. 72/27–29. o. 1837. március 8-án született döntés a pernek a királyi táblához történő 

felküldésről. A királyi tábla 1837. szeptember 20-án hozta meg – többnyire súlyosbító – ítéleteit. Keglevich 

büntetését két évre, Orczyét háromnegyedévre, Borbély Mihályét egy évre, Schnee Pálét másfél esztendőre, 

Puky Miklósét háromnegyedévre, Retsky Andrásét egy negyedévre, Sághy Lászlóét két hónapra, Beöthy 

Kazimirét egy hónapra, Goth Lászlóét fél esztendőre, Póka Áronét háromnegyedévre, Ketskés Kovátsét másfél 

évre, Kulla Kovátsét háromnegyedévre emelték. Patay László ezúttal egy hónapot kapott, Bod Pált viszont 

felmentették. Lásd: Uo. 76/31–32., 80/30–31. o. A hétszemélyes tábla 1837. december 9-i végzéssel néhány 

esetben tovább súlyosbította az ítéleteket. Puky Miklós ítéletét egy évre, Vértse Kovátsét háromnegyedévre, 

Csáky Kovátsét másfél évre emelték, Szeghy Józsefét viszont egy hónapra csökkentették. Lásd: Uo. 76/32–33. o. 

Vö. Borovszky, Magyarország vármegyéi, 8. kötet. Heves vármegye. Bp., 1909. 605. 
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 Pajkossy 2007. 689. o. 25. lábjegyzet. 
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 Szederkényi 1893. 379. 
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határnapját május 14-ére tűzték ki. Az 1833-as kicsapongások megismétlődésének elkerülése 

érdekében 1834. április 24-én megyei küldöttséget neveztek ki, amelynek feladata az volt, 

hogy a „követválasztás alkalmávali csend és jó rend miképpeni fenntartásáról” javaslatot 

készítsen. A küldöttség a választójogosultakról három pontban rendelkezett. Az elsőben 

kimondták, hogy kizárólag csak „megyebeli kétséget nem szenvedő nemes urak” 

választhatnak, míg az idegen nemesek közül csak a megyében is birtokkal rendelkezők. A 

nemes személyek fejenként bírnak egy-egy szavazattal. A második pont elrendelte, hogy az 

atyai hatalom alatt lévő nemes fiúk 18. életévük betöltésétől – valamint a fiatalabbak is, 

amennyiben az apjukétól különálló házzal rendelkeznek – szavazati jogot nyernek. A 

harmadik pont a megbízólevelek érvénytelenségét mondta ki, azaz csak a választáson 

személyesen jelen lévő nemesek voksolhatnak; egyrészt a megbízottak által okozható zavarok 

kiküszöbölése, másrészt azon elv érvényre juttatása miatt, hogy a választójogot a személyhez, 

és ne a birtokhoz kössék. 

A hevesi küldöttség a választási eljárásról is javaslatokat fogalmazott meg: alapelvként 

jelent meg a fejenkénti szavazás bevezetése. A többszörös szavazás kiküszöbölése végett a 

szavazást járásonként bonyolítanák le, s a voksszedő küldöttséget az adott járás fő- és 

alszolgabírái felügyelnék. A nemesek egyenként, de nyíltan (!) szavaznának, golyókkal. A 

több járásban is birtokos nemesek ott szavaznának, ahol a legtöbb földdel bírnak. A voksok 

pénzen, étellel, itallal, vagy bármely más móddal történő vásárlását megtiltják, s a 

kicsapongásokban résztvevő nemeseket is keményen büntetnék.  

A hevesi közgyűlés április 25-én határozattá emelte a javaslatokat, és néhány ponton 

kiegészített őket: a botokkal és egyéb ütőeszközökkel való megjelenést, ill. fegyverkezést is 

szigorú tiltás alá vonták. A követválasztások jellege miatt pedig – ti. a tisztújításokkal 

ellentétben itt nincsenek szorosan vett „jelöltek” – a golyós szavazás helyett a küldöttség 

tagjai által jegyzett voksolásról határoztak. A rendelkezés kiterjesztését eredményessége 

esetén a tisztújításokra is kilátásba helyezték.
607

    

A májusi választás az 1824-es összeírások alapján végül az új rendszerben, s egyhangú 

eredménnyel zárult: Almásy Károly aljegyzőt, az ellenzék korábbi alispáni jelöltjét küldték fel 

Pozsonyba Ragályi helyére.
608

 A gyors, és leginkább sikeres (konzervatív) „korrekció” azt 
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 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:6664. 49–50. fol. 
608

 Pyrker János László főispán jelentését Almásy május 14-i követté választásáról (1834. május 15-i keltezéssel) 

lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1834:7001. sz. alatt. Vö.: Szederkényi 1893. 376–377.; Borovszky, 

Magyarország vármegyéi, 8. kötet. Heves vármegye. Bp., 1909. 604.  

Ragályi mandátuma az 1832/36-os országgyűlésen is többször is vitaanyagot szolgáltatott. Az 1834. február 19–

20-i kerületi majd országos, az 1834. március 4-i országos, és az 1834. május 13-i országos vitákról (ahol végüls 

az 1834. április 22-i hevesi közgyűlés határozatait hagyták jóvá) lásd: Kossuth Lajos, Országgyűlési 
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támasztja alá, hogy a „pártok” – ill. azoknak a politikát befolyásolni képes és alkalmas 

tömegbázisai – az októberi választást követően hamar felbomlottak.   

 

II.2.f) Összegzés   

 

A hevesi választásról összefoglalóan elmondható, hogy a vallomások három nagyobb 

csomópont köré csoportosíthatóak, s magát a választás lefolyását illetően is – ahogy láttuk – 

három hullám rajzolódik ki. A vallomások egy része a választási előkészületekkel, az előzetes 

pártépítéssel és korteskedéssel, azaz lényegében a „szavazatvásárlással” foglalkozik. A 

későbbi példákkal összevetve ez a választás egy jelentősen rövidebb időszakot ölel át, 

mindössze néhány hétről van szó. A másik két csomópontot az Eger városában történt 

kicsapongások, végül a vármegyeházánál elkövetett törvénytelenségek alkotják. Érdemes 

megjegyezni, hogy a későbbi – például a zalai, tolnai – példákkal szemben a választási 

visszaélések és kicsapongások földrajzi terét vizsgálva az idő tengelyéhez viszonyítva 

Hevesben egy szűkülő tendencia figyelhető meg, azaz a megyei, városi és megyeházi szint 

folyamatosan egyre kisebb sugarú koncentrikus körökként rajzolhatók fel. A kicsapongások-

visszaélések eszkalálódása egyértelműen centripetális, nem pedig a városban és a megyében 

szétterjedő, centrifugális jelleggel történik.  

A pártok rekrutációját elsősorban vallási és baráti, rokoni kapcsolatok határozták meg, 

s ezek nagyban árnyalták a politikai törésvonalakat is. Az említett szempontok alapján 

„megbízható”, „bejáratott” szavazók preferálása a két párt kortestevékenységének földrajzi 

vetületéből is kiviláglik: az ellenzék főleg a mátrai és tiszai járásokban folytatott kiterjedt 

korteskedést, míg Kállay mellett leginkább Egerben, valamint Gyöngyösön és vidékén 

agitáltak a főispán pártján állók.
609

 A szembenálló pártok céljainak és szerveződésének eltérő 

jellegére utalhat az is, hogy a főispán előbb az alispán-választást akarta lebonyolítani, s csak 

utána a követválasztást, Keglevichék viszont fordított sorrendet akartak. A sorrend kérdése az 

országos és a megyei politikai dimenzió közötti hangsúlyeltolódásra is reflektálhat: a 

követválasztás sürgetésével (és az ellenzéki alispánjelölt személyének háttérbe szorulásával a 

kampány során) Keglevichék világossá tették, hogy elsődleges politikai céljuk a megye 

országgyűlési képviseletének ellenzéki szellemben történő megszerzése volt, s ennek 

megfelelően kampánytémáik között is az országgyűlés hatáskörébe tartozó tárgyak jutottak 

                                                                                                                                                         
Tudósítások. II. 1833. augusztus 5–1834. március 24. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1949. (A továbbiakban: 

KLÖM II.) 668–678., 699., 702–703.; Kossuth Lajos, Országgyűlési tudósítások. III. kötet. 1834. március 25–

november 29. S. a. r.: Barta István. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1949. (A továbbiakban: KLÖM III.) 155., 

158–159. 
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 Borovszky, Magyarország vármegyéi, 8. kötet. Heves vármegye. Bp., 1909. 604. 
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főszerephez (pl. egyházi terhek eltörlése). Pyrker János László főispán ezzel szemben a 

tisztújításra és alispáni jelöltjének megválasztására, tehát a megyei politikára és a megyei 

hatalmi viszonyok befolyásolására törekedett első körben. A gróf és az érsek pártja tehát 

egyaránt hagyományos eszközökkel, de mégis valamelyest eltérő stratégiai-elméleti keretek 

között építkezett: amíg Pyrkerék egy hagyományos klánszerű, megyei választási párt képét 

mutatták, s céljaikat is a megyei közigazgatás és saját hatalmi céljaik szerint fogalmazták 

meg, az ellenzék céljaiban és retorikájában a modern pártok jellegzetességei irányába 

mutatóan megjelent az ideológiai elem is.  

A politikai szimbolizmus is tükrözte a regisztrált törésvonalakat, mivel az ellenzék 

nemzetiszínű, az érsek-főispán támogatói pedig fehér zászlókkal vonultak fel. A megyei 

ellenzék vezetésének lefejezése és közéletből történő kikapcsolása ugyanakkor nagyjából egy 

évtizedre képes volt visszavetni és megakasztani az ellenzéki, új típusú pártszerveződés 

folyamatát. 
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II.3) Az 1839. évi Tolna megyei követválasztás 

 

II.3.a) A Tolna megyei követválasztás a szakirodalomban 

 

Az 1839–1840-es tolnai eseményekkel behatóbban két munka foglalkozott: Bodnár 

István és Gárdonyi Albert,
610

 illetve Csapó Mária
611

 művei. Közös bennük, hogy mindkettő 

Tolna megye reformkori politikatörténetének monografikus feldolgozása (jóllehet műfaját 

tekintve az előbbi biográfia, utóbbi pedig inkább általános politikatörténeti 

megyemonográfia), amelyeknek egy-egy fejezete tér ki az 1839–1840-es „véres 

követválasztásra”.  

Bodnár és Gárdonyi könyvében a vonatkozó rész a második kötet nyitó fejezetének 

első, a fejezet mintegy 3/4 részét kitöltő egysége,
612

 tehát a kétkötetes mű egyik szerkezetileg 

hangsúlyos részén kap helyet. A kétkötetes Bezerédy-könyv a biográfia műfaji keretein jóval 

túlmutat, amit legjobban éppen az általunk vizsgált fejezet példáz. Bezerédy István személye 

inkább csak eszköz, akinek „látószögén” keresztül a Tolna megyei és az országos 

politikatörténet jellemzői, illetve azok kapcsolata, összefüggései mutathatók be. A látószög 

kulcsfogalom, mert Bezerédy személyét állítva a vizsgálódások középpontjába, nem 

törvényszerűen, de eredményét tekintve lényegében egy adott politikai csoport, a reformkori 

magyar liberálisok válnak a mű kollektív főszereplőivé. Őket szimbolizálja Bezerédy. A 

korabeli események bemutatásában és értékelésében így egy jól kitapintható egyoldalúság 

figyelhető meg a liberálisok irányában. 

Ennek alátámasztására talán elég egyetlen mondatot idéznünk, amely a vizsgált fejezet 

tételmondata: „A mult század huszas-negyvenes éveit bátran el lehet nevezni csendes, kettős 

irányú, vérnélküli forradalomnak, melyet a nemzet legjobbjai egyfelől a minden haladástól 

irtózó kormányhatalommal, de másfelől az általános elmaradottsággal, a nemzeti 

előjogokhoz görcsösen ragaszkodó ókonzervatív felfogással küzdenek végig, nem magukért, 

de az általános emberi jogokért [!], a jobbágysági sorsban sínylődő nép felszabadításáért.”
613

 

Az elfogultságra utal a következő részlet is: „Az ő [ti. a kubinszkiak] részükről a legnemesebb 

tűz, a hazafias lelkesedés, a jogos elkeseredés, az igazán önzetlen honszeretet adatta össze 
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 Bodnár István, Gárdonyi Albert, Bezerédj István 1796-1856. 1-2. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 

1918-1920. (A továbbiakban: Bodnár-Gárdonyi 1920.) 
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 Csapó Mária, Tolna megye a reformkori politikai küzdelmekben. Akadémiai, Bp., 1989. (A továbbiakban: 

Csapó 1989.) 
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 A kubinszky- és pecsovics-világ Tolnában. Az 1839/40. évi országgyűlés. In: Bodnár-Gárdonyi 1920. 5−79.  
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 Bodnár-Gárdonyi 1920. 5. 
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ezeket a jelentős összegeket. A Bezerédj-párt azonban mint később, úgy most is nem a 

vesztegetésre, de kétségtelen igazságára [!], a törvényes alapra helyezkedett.”
614

 

Bodnár és Gárdonyi munkája nem illeszkedik a korábban meghatározó, pozitivista 

történetírás által képviselt vonulatba. Példázza ezt maga a szöveg, amely döntően a narratív 

struktúrákra épít (ez betudható Bodnár István írói irányultságának), jóllehet ugyanúgy nem 

elemez mélyebben, ahogyan a pozitivisták sem tették. A pozitivista, faktográf hagyománnyal 

való nonkonformitást a jegyzetelés rendszertelensége és a felhasznált források mennyisége és 

minősége is bizonyítja. 

Ezek alapján a Bezerédy-monográfia elsősorban tehát a hagyományos, liberális 

történetírás képletével írható le. A korabeli események értékelése Bodnárék munkájában teljes 

mértékben rímel a Horváth Mihály kapcsán bemutatottra. A szerzők hivatkozásrendszere 

hiányos és konfúz, nem következetes. Ezáltal – csak a mű alapján – nem is lehetne 

egyértelműen visszakövetni, rekonstruálni, hogy miből dolgoztak. Amit végülis 

meghivatkoznak, az kétféleképpen történik: hol a szövegben utalnak a forrásra, hol a 

jegyzetapparátusban. A két módszer alkalmazásában nincs következetesség, logika, és egyik 

hivatkozástípus sem feltétlenül mindig pontos.
615

 Összességében elmondható, hogy az életrajz 

forráshasználata meglehetősen hiányos, szelektív: a személyes magánlevelezésekre 

koncentrálnak, hivatalos iratot egy-két közgyűlési jegyzőkönyvrészleten kívül nem 

használnak.
616
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 Bodnár-Gárdonyi 1920. 28. 
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 Például: „Valahol [!] Eötvös Károly megírta, hogy 800 szentgáli fegyveres nemes kísérte Szekszárdra.” 

Bodnár-Gárdonyi 1920. 7. 
616

 Konkretizálva a műben feltüntetett forrásokat (a jegyzetelt forrásokat szó szerint idézem): Bezerédj István 

levele (h. n., d. n.), Tolna vármegyének az 1836-ik eszt. augusztus 8-án tartott közgyűlésen mondott beszédek. 

Pesten, 1836. (24. l.) Ballagi-gyűjtemény, Deák Ferencz levelei 30. l., Bezerédj Csapó Dánielhez Hidjáról 

küldött levele (d. n.), Deák levele Bezerédjnek (Kehida, 1836. nobember 19.), „Perczel Móricz, Bezerédj levelei 

szerint” (d. n.), „amint Bezerédj Pozsonyból írja” (d. n.), „Csapó Vilmos úr tengeliczi levéltárából egész sorozat 

egykorú kortesnótát volt szíves rendelkezésünkre bocsátani, ezekből használtuk fel a jellemzőbbeket.”, Forster 

János táblabíró levelei (d. n.), Madarász József emlékiratai, Horváth Mihály, Huszonöt év I. k. 549. l., Bezerédj 

levele sógornőjének, Bezerédj Etelkának (Szekszárd, 1839. április 23.), „A hőgyészi és szekszárdi eseményeket 

nagyjából így adják elő a kubinszki párt által beszerzett hit alatti tanuvallomások”, Csapó Ida, nemeskéri Kiss 

Pálné Csapó Vilmos királyi kamarás által kézirat gyanánt kiadott naplója, Bezerédj levele Pál testvérének (d. n.), 

„mondja egyik levelében Bezerédj” (d. n.), „már augusztus 3-án azt írja róluk Bezerédj”, „egy elkeseredett 

kubinszki ezeket írja Bezerédjnek” (d. n.), Bezerédj levele (d. n.), Bezerédj levelei (h. n., szeptember 8., 

szeptember 11.), Bezerédj közös levele családjának és bizalmasainak (Pozsony, 1839. október 22.), Bezerédj 

levele (Pozsony, 1839. október 23.), „jó híreket küld Bezerédj […] a barátainak” (d. n.), Bezerédj levele 

sógornőjéhez (Pozsony, 1839. november 5.), Bezerédj levele barátainak (Pozsony, 1839. november 13.), 

Bezerédj levele Bezerédj Etelkának (Pozsony, 1839. november 22.), Bezerédj levele Sztankovánszky Imrének 

(Pozsony, 1839. november 29.), Bezerédj levelei Sztankovánszkyhoz (Pozsony, 1839. november 24., 26.), 

Bezerédj levelei barátainak, valamint Augusz Antalnak (h. n., 1839. december 11.), a kubinszki párt fennmaradt 

számadási iratai, Bezerédj levele édesapjának és Pál testvérének (h. n., 1840. január 3.), Bezerédj levele Augusz 

Antalnak (h. n., 1840. január 1.), Bezerédj levele Bezerédj Etelkának (1840. január 28.), Bezerédj levele 

Sztankovánszkynak (h. n., 1840. január 31.), Bezerédj levelei Etelkának (h. n. 1840. február 7., 11., 28.), 

Bezerédj levele Csapónak (h. n., 1840. február 18.), Perczel Mór „egyik” levele Fördös István szolgabírónak (d. 
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A kitüntetett forrás, amelyre lényegében az egész fejezet épül, Perczel Mór védlevele 

és annak mellékletei.
617

 Feltehetően ennek a forrásnak a megtalálása és számos másiknak a 

figyelmen kívül hagyása nem tudatos, hanem véletlenszerű kutatási eredményből származik. 

Perczel Mór védlevelére és mellékleteire összesen 14 alkalommal utalnak.
618

 Ez szintén 

sokban magyarázza a liberálisok irányában megfigyelhető „elfogultságot”. 

A könyv nyelvezete sem illeszkedik a hagyományos történészi elbeszélésmódok közé, 

inkább tekinthető regényesnek, mint szakmunkának. A szöveg egyrészt gyakran rendkívül 

patetikus, heroizáló, poetizált, jellemző rá a túlzott képiség. A dagályos nyelv olykor szinte 

önmaga stílusparódiájává válik. Például: „Akkori parlamentarizmusunk az 

álparlamentarizmusnak ritka példányképe. Felülről a bécsi kanczellária gyeplőtartó keze 

irányítja, alólról pedig a jogait féltő nemesi vármegye. S e kettős malomkő őrölgeti azt a 

kevés búzaszemet, a mely az önmagát agyonbeszélő parlament sokszor bizony üresen járó 

garatjába odakerül…”
619

 

A regényjelleget erősíti, hogy a forrásokból vett belső idézetek mellett gyakoriak a 

fiktív párbeszédek: „Bezerédj szerint: ők sínylik ezt legjobban s igyekeznek a bajokat 

orvosolni. Bíznak a kormány jóakaratában. – A megye utóbbi lépései nem ezen czélra 

látszanak irányulni – jegyezte meg a nádor. – Csak egy czélja van a vármegyének, hogy ama 

egyesítő és engesztelő központot (közkormányzatot), a mely a pártok felett tartja magát, 

visszanyerje – válaszolt Bezerédj.”
620

  

A vizsgált fejezetben többször bizonytalanná válik, mi is a fejezet tárgya: Bezerédy 

vagy általában a Tolna megyei politikai helyzetkép? Emiatt a nézőpontok és a megállapítások 

rendkívül csapongóak.
621

 A pszichológiai „belehelyezkedésre” is több motívum utal: „Kiderül 

                                                                                                                                                         
n.), a feburár 26-i közgyűlés részlete, Bezerédj levele Etelkához és Flórihoz (h. n., 1840. március 6.), Bezerédj 

levele Sztankovánszkyhoz (h. n., 1840. március 3.), „Stuller: Országgyül. Tudósítások, 74. sz.”, Bezerédj levele 

Sztankovánszkyhoz (Pozsony, 1839. november 15.), „Pulszky: Életem és korom, I. k. 161. l.”, „Stuller: 
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e levélből, hogy Bezerédj Istvánt a vereség ellenére sem hagyta el optimizmusa, az áldott 

lelkiállapot, mely lelki egyensúlyát mindig fenntartotta.”
622

 

A másik alapmunka szerzője Csapó Mária, aki 1983-ban védte meg a könyv alapját 

képező doktori értekezést. A munka tárgya alapvetően más, mint a miénk. Csapónál már 

megjelenik a társadalomtörténeti motívum is: a kötet elején számba veszi a Tolna megyei 

birtokviszonyokat, a helyi társadalom rétegződését vallási, nemzetiségi és anyagi viszonyaik 

alapján, különös tekintettel a nemesség összetételére és tagozódására. Megkíséreli számba 

venni és jellemezni a vezető családokat is, illetve megjelölni azok elhatárolódásait a politikai 

szempontok, az anyagi érdekeltség, a megyei hivatal szerzésének reménye, a személyes 

ellentétek és a családi kapcsolatok alapján.
623

 

Eredményét tekintve ez a vizsgálat, amelyben egyébként az 1820-as évektől kezdve 

1847-ig követi a változásokat, egy kifejezetten képlékeny, instabil, fluktuáló helyzetet és 

viszonyokat tükröz a „politikai elitet” illetően. Felvetődik a kérdés, hogy létezett-e ezen belül 

egy a könyv és a források által is kirajzolódni látszódó „kemény mag”?  

Csapó forrásként Fényes Eleket, Nagy Ivánt, Tagányi Károlyt, a nemesi és járási 

összeírásokat, illetve a családi levéltárak anyagát használja. A szerző a helyi társadalom 

viszonyainak felvázolását követően új tagolódású, hagyományos politikatörténetet ad 

kronologikusan, a megyei vetületre fókuszálva. Témánk szempontjából a könyv harmadik fő 

fejezetének
624

 első alfejezete
625

 bír kiemelt szereppel. 

A vizsgált fejezetben a „pártosodás” és a kialakuló politikai csoportosulások 

vezetőinek és híveinek rövid felvázolása után az események leírásával, tényszerű mozzanatok 

egymásba fűzésével megadja a politikai eseménytörténeti keretet, vázat, de ezen túl nem 

megy, mert munkájának a korteskedés jelensége nem tárgya. Ehelyett a tartalmi kérdések 

dominálnak, az egész munkát a reformkori politika fő vitás kérdései köré tematizálta. Ebből 

kifolyólag az általunk vizsgált fejezetben is a hangsúly az 1839. júliusi követutasítás 

szövegére, a követutasítások és a követek tevékenységének az országgyűlési 

jegyzőkönyvekkel való tartalmi összevetésére, valamint a követjelentések ismertetésére 

helyeződik. A politikatörténet hagyományos keretein nem lép túl, kérdésfeltevése alapvetően 

különbözik a mienktől, nem ad választ a minket érdeklő témára (hiszen ez nem is volt célja), 

csak érinti azt. 
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II.3.b) A  nemesi társadalom és a politikai viszonyok Tolna megyében 

 

Fényes Elek adatai szerint Tolna megye területét tekintve 65 négyzetmérföldjével 

országosan a 27. megye volt a korszakban.
626

 192 lakhelye közül 18-at a mezővárosok, 88-at a 

faluk, 86-ot pedig a népes puszták közé sorolt. Lakosságát 178462 főre becsülte, népsűrűségét 

pedig 2744 fő/négyzetmérföldre. Felekezeti megoszlását tekintve 113558 római katolikus, 

24379 evangélikus, 34550 református, 2142 óhitű és 3833 zsidó lakos volt. A fontosabb 

etnikumok a következők voltak: magyar (117754 fő), német (54233 fő), rác (2142 fő), tót 

(500 fő) és zsidó (3833 fő).
627

 A megyében 3793 egész jobbágytelek (128 porta) található.
628

 

Politikai földrajzilag a megye négy főbírói járásra oszlott: a földvári (70969 lakos, 6 

mezőváros, 18 falu, 19 népes puszta), simontornyai (31107 lakos, 3 mezőváros, 21 falu, 17 

népes puszta), völgységi (34968 lakos, 1 mezőváros, 31 falu, 17 puszta) és dombóvári (41418 

lakos, 8 mezőváros, 18 falu, 33 puszta) járásokra.
629

 Minden járásban öt pandúr, 16 hajdú és 

18 huszár látta el a társadalmi fegyelmezést. 

Fényes az 1785. évi összeírás alapján a nemes személyek számát 1392-re tette, s 11 

uradalmat sorolt fel: a földvári és a szekszárdi uradalmat 28508 lakossal a pesti universitas 

bírta; a dombóvári és ozorai földeket 33318 lakossal a herceg Esterházyak. A hőgyészi, 

kölesdi és lengyeli uradalmakat 26954 lélekkel gróf Apponyi György, Antal és József. 12835 

lakosa volt a bécsi Theresianum által birtokolt bátaszéki uradalomnak. A tolnait 9357 lélekkel 

a gróf Festetich família, az ireghit 3700 lakossal gróf Viczay Mihály bírta. A nemesek és a 

közbirtokos mágnások telkein Fényes adatai szerint összesen 47048 fő lakott.  

Fényes a nagyobb birtokos famíliák közé a fentiek mellett a következő családokat 

sorolta: gróf Győry, gróf Zichy, báró Rudnyánszky, báró Mundpach, Balogh, Berecz, 

Bernrieder, Bezerédy, Csaba, Csapó, Csett, Csúzy, Daróczy, Dőry, Elek, Fejér, Fekete, 

Forster, Gál, Gindly, Hajós, Halász, Hertelendy, Horvát, Jeszenszky, Kajdácsi, Kiss, Klegl, 

Kornis, Lengyel, Magyary, Miskey, Nunkovich, Pauer, Pamer, Perczel, Rosty, 

Sztankovánszky, Svastics, Tahy, Tassy, Varasdy, Vigyázó, Vizsolyi stb.
630
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A korabeli adatokat és a megye nemesi társadalmát behatóan elemezte Glósz József
631

 

és Csapó Mária. A megye legfontosabb jellemzője, hogy a nemességnek az összlakossághoz 

viszonyított aránya jóval az országos átlag alatt maradt. Csapó adatai szerint 1840 körül 

Tolnában ez 2,4% volt, míg országosan 5%. Glósz ugyanezeket az arányokat 2,5, illetve 4%-

ra számolta.
632

 Mindez a török hódoltság hatásával magyarázható. 

A birtokos nemesség betelepülése a török elleni felszabadító háborúkat követően 

indult meg; a megye birtokosai zömmel Északnyugat-Magyarországról, a Nyugat-Felvidékről, 

a Kisalföldről, a Dunántúlról és a Csallóköz vidékéről érkeztek.
633

 A nemesi családok közül 

csak a báró Száraz és Daróczy családok voltak már a török hódoltság előtt is megyei 

birtokosok. A betelepült nemesek közül mintegy 30% volt birtokos.
634

  

Az elsők között települt be a Sopronból származó Dőry család (1701-ben), s a 18. 

század közepére már 20 ezer holdas birtokkal rendelkeztek. A győri eredetű Gindly család 

1730-ban nyert birtokadományt, birtokaik nagysága szintén 20 ezer holdra tehető. Régebbi 

múltra tekintenek vissza a Veszprémből származó Bezerédyek. Komáromból érkezett a 

Csapó, Liptóból a Sztankovánszky família. A 17500 holddal rendelkező Perczelek, valamint a 

15 ezer holdat bíró Kliegl család központja Bonyhád és környéke volt. A betelepülés 

tipológiája két metódussal írható le: az uralkodói adományozás és a házasság, örökösödés 

(utóbbira példa a Bezerédy, Sztankovánszky és Csapó családok) aktusával.
635

  

Az 1754–1755-ös összeírás szerint 375 fő nemes volt, ebből 108 birtokos (6 

arisztokrata birtokos család), 267 armalista.
636

 A 19. században a nemesség száma gyorsan 

gyarapodott, de nem történt kiegyenlítődés az országos átlaghoz viszonyítva.
637

 A nemesi 

összeírások szerint az 1820-as években 1500-1600, 1847-ben 2300-nál is több nemes férfi 

volt.
638

 Csapó az 1830-as évek végén, tehát az általunk vizsgált évekre 4618 nemes személlyel 

számol. 

Egyenetlen volt a területi megoszlás Tolna megyén belül is. A választási joggal 

rendelkező nemesek száma járásonként 1847-ben például a következőképpen oszlott meg: 

                                                 
631
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1361 fő (1824-ben 1060 fő) a földvári, 460 fő (1830-ban 212 fő) a simontornyai, 380 fő 

(1824-ben 251 fő) a dombóvári, 144 fő a völgységi járásban (összesen 2345 fő). A nagyjából 

azonos területű földvári és dombóvári járások közötti jelentős eltérést az Esterházy uradalom 

jelenléte magyarázza. A nemesség lélekszáma egyes településeken kiugróan magas volt: 

például Dunaszentgyörgy (388 fő), Paks (213 fő), Dunaföldvár (212 fő), Szekszárd (173 fő), 

Némedi (112 fő), Nagyszokoly (112 fő). Azaz hat településen élt a megye nemességének több 

mint a fele, ami döntő szerepet biztosított ezeknek a településeknek a választási 

csatározásokban.
639

  

A megye legjelentősebb birtokosai nyugaton a herceg Esterházyak, a gróf Apponyiak, 

gróf Styrum-Limburg, báró Sina György, gróf Viczay, gróf Festetich és a gróf Batthyányiak 

voltak, míg keleten az (katolikus) egyházi nagybirtok dominált (dunaföldvári, szekszárdi, 

bátaszéki apátságok). A köznemesi birtokosok közül a Nemeskéri Kiss, Perczel, Kliegl, Dőry 

és Gindly családok emelhetők ki. A megye 103 községéből az összeírás szerint 13-nak voltak 

középbirtokosok az urai. A tisztikar létszáma 70-100 fő körül mozgott, tagjai rendre 

ugyanabból a 100-130 családból kerültek ki. A legfőbb megyei tisztségeken 15 család 

osztozott: a Csapó, Magyary-Kossa, Bezerédy, Sztankovánszky, Berecz, Daróczy, Dőry, 

Forster, Hegyessy, Jeszenszky, Moravcsik, Perczel, Tibay, Vizsolyi és Augusz családok. Ezek 

közül is különösen nagy szerepet játszottak a megyei igazgatásban a Dőry, Forster és Perczel 

famíliák.
640

  

Az átlagos birtoknagyság 100 és 680 hold között mozgott. Jelentősebb 

középbirtokosok voltak 1847-ben Magyary-Kossa (5500 hold), Halász Lázár (2150 hold), 

Vizsolyi János (1500 hold), Eperjessy István (1000 hold), Petrich György (1400 hold), Bartal 

György (2000 hold), Csapó Vilmos (2500 hold), Tahy Ádám (1700 hold), Gindly Antal (1500 

hold), a Sztankovánszky, Dőry, Perczel és Bezerédy családok.
641

 Fontosabb közbirtokosságok 

a görbői, györkönyi, kajdacsi, fadd-hencsei, dunaszentgyörgyi, bölcske-madocsai, paks-

gerjen-bikácsi stb. voltak.
642

 

Glósz a középbirtokos nemesség határait 500 és 5000 hold között vonja meg. Ebbe az 

intervallumba 75 birtokos esett. Megoszlásuk, tagozódásuk a következő volt: 28 birtok 500-

1000 hold között, 28 birtok 1000-2000 hold között, 19 birtok 2000-5000 hold között, és 5 

birtok 5000 hold felett.
643

 Azaz a birtokosok zöme 2000 hold alatti földdel rendelkezett. A 
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legtöbb középbirtok területének 20-30%-át tette ki az úrbéres jobbágyföld. A majorsági 

gazdálkodás kiterjedtsége és az allódium tagosítottsága között is összefüggés volt.
644

 

A fontosabb kisnemesi családok az Angyal, Bogyay, Fördös, Huszár és Paczolay 

voltak. Az 1840-es évek közepén a tolna nemesség nagyjából 1/5-e számított birtokosnak.
645

 

A megye területének tulajdonosi megoszlása az országos tendenciának megfelelően a 

nagybirtok dominanciáját tükrözi: az arisztokrácia kezén volt a földek 59%-a, a 

köznemességén 21%-a, az egyházén 20%-a.
646

 

Megfigyelhető a liberálisokat, illetve a konzervatívokat összekötő rokonsági hálózat 

megléte is. Különösen a Bezerédy, Csapó, Gindly és Sztankovánszky családok között 

(Bezerédy ráadásul felsőbüki Nagy Pállal is rokonsági viszonyban állt), másfelől a Dőry, 

Perczel, Jeszenszky, gróf Esterházy, gróf Aichelburg és Gaál családok között.
647

 

1836-ban 123 ún. „kétséges” nemes családot írtak össze: ők nemesi szabadságban 

éltek, de nem rendelkeztek nemességüket igazoló iratokkal, ezért a megyegyűlésen sem 

hirdették ki őket. Az úrbéres, jobbágytelken élő nemes családok száma 390-470 közé tehető. 

1845-ben 279 egytelkes család volt. Az 1840-es évek közepén a Tolna megyei nemesség 

mintegy 50%-a jobbágytelken élt, 30%-a pedig egytelkes volt. A legnagyobb kisnemesi 

tömegek Görbő, Kéty, Kölesd, Némedi, Simontornya, Szentlőrinc, Udvari, Pincehely, Szakcs 

és Szokoly településeken éltek. Csapó Mária megállapítása: „A tolnai nemesi tömegekre 

különösen jellemző volt befolyásolhatóságuk és erős ingadozásuk.”
648

  

A reformkori nemesség a birtokokkal együtt jelentős adósságot is örökölt felmenőitől. 

A két legjobban eladósodott család a Dőry és a Perczel volt.
649

 Glósz a középbirtokos 

nemesség anyagi, szellemi és politikai kultúrája között mutat ki összefüggést. Az anyagi 

helyzet és az esélytelenség miatt az intranzigens politika hangadói mindkét táborban jellemző 

módon például a Perczelek voltak: „Számukra egyetlen reményt a felszínen maradásra a 
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politika kínálta, a pártszíneket ki-ki ízlése és az esélyek mérlegelése szerint választotta 

meg.”
650

 

A nem nemes népesség számát 1830-ban 171866 főre, 1846-ban pedig 197381 főre 

tehetjük. A telkes jobbágyok és a zsellérek aránya 1828-ban 45% és 55%, 1846-ban 40,3% és 

59,7% volt.
651

 

 

II.3.c) Eseménytörténeti áttekintés a források és a feldolgozások tükrében. Tolna megye 

1839–1840 

 

A történtek tényszerű rekonstruálását célszerű két síkon, egymással párhuzamosan 

végezni: a megyei politikai élet eseményeinek jóllehet integráns részét képezte a vizsgált, 

nagyjából másfél éves periódusban Vay Ábrahám királyi biztos tevékenysége, de a 

személyéhez köthető mozzanatok kitüntetett jelentőséggel bírnak, önálló vizsgálat tárgyát is 

képezhetnék. Az ő személye szimbolizálja a hatalom képviseletét, egyúttal sokban 

magyarázza is az országos és a megyei politika kapcsolatát, átfedéseit, egymásra hatását.  

A „pártok” közötti és azokon belüli erőviszonyok szempontjából közvetlen oksági 

jelentőséggel bírt 1838 augusztusa. A liberális tábor egyik későbbi „karizmatikus vezér”-

jelöltje, Perczel Mór ekkor veszítette el politikailag ártatlanságát. Azzal, hogy – bár tudtán 

kívül – hitelesített egy hamis hitelszerződést, eldöntötte a Bezerédy–Perczel „párharcot”: 

egyetlen „erős emberként” az egyébként is népszerűbb, reálpolitikus Bezerédy maradt talpon 

mint potenciális pártvezető. Az 1838. szeptember 19-i kisgyűlés vette jegyzőkönyvbe a 

politikailag végzetes szerződést.  

Esterházy Károly 1839. február 16-án, Tolnán kelt jelentésében
652

 ismertette az ügyet, 

amely a február 14-i generalis congregatión zárult le véglegesen. Fejér vármegye (Földvár) 

első jegyzőjének megerősítésével augusztus 14-én Perczel Mór mint Tolna főszolgabírája és 

Benyovszky Sándor, Tolna vármegye esküdtjének bizonyításával báró Alapi Salamon Mihály 

és fia, Salamon Oszkár szerződésben vállaltak visszafizetési kötelezettséget 8600 forintról 

ezüst pénzben. Az összeget Czirer Antal táblabíró és Baranya megyei főorvostól kapták 

kölcsön.  

Egy másik szerződésben ugyanők 5520 forintról nyilatkoztak, amit Aigl Pál apát és 

pécsi kanonoktól vettek kölcsön. Amint utóbb kiderült, Perczeléket a fiú vezette félre 

mindkétszer, aki apja nevét annak tudta nélkül foglalta a szerződésbe. Bodnár és Gárdonyi 
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könyvükben tévesen – legalábbis a levéltári forrással nem összeegyeztethetően – az apát 

Alapi Salamon Eleknek nevezték meg, és 30 ezer forint értékű boreladási szerződésről 

írtak.
653

   

Maga Esterházy is egyébként kvázi áldozatként tekintett Perczelre, akit a „ravasz, 

agyafúrt” báró Salamon csalt tőrbe és hálózott be. A csalás fényre derülése után a február 14-i 

gyűlésen a nemesek pro és kontra kivételes hangulatban álltak egységesen Perczel mögé, 

hogy megtartsák állásában.  

Esterházy titokban is kihallgatta Perczelt, de a jelentéstevő bizottság (deputatio 

relationis) munkája alapján a jó végkifejletben kételkedett. Az ügyre 1838 novemberében 

derült fény, amelynek vizsgálatával a korábbi riválist, Csapó Dánielt bízták meg.
654

    

Az intenzív korteskedés helyi időszámításának kezdete 1839. február 11-ének estéje 

volt. Ekkor Dőry Gábor és Festetich Rudolf vezetésével mintegy 400 nemest „lakomáztattak” 

meg konzervatív szellemiségű pártszervezés és tömegbázis „kialakításának” célzatával. A 

február 12-i generalis congregatio lett így a Bezerédyiék elleni hangulatkeltésnek és a korábbi 

egységfront bomlásának, a „pártosodásnak” a „hivatalos” nyitánya.
655

 Bodnárék szerint az 

első lakoma költségeihez Esterházy is hozzájárult 600 forinttal, és Festetichék birtokai mellett 

Dunaföldvár, Paks, Szentandrás, Tolna, Zomba, valamint Kajdacs működtek konzervatív 

kortestanyákként már a gyűlést megelőzően.
656

 

A konzervatívok 1839. április 8-án, a közgyűlésen Dőry Gábort és Perczel Istvánt 

jelölték követeiknek, egyúttal pedig megtartották első „értekezletüket” is. A „pecsovics”
657

 

tábor szerveződésére adott reakcióként megalakult az ellenpárt is. Ők követeiknek ekkor 

Bezerédyt és Tahy Károlyt jelölték.
658 

Ugyanebben a hónapban a konzervatívok nem hivatalos megyei vezérének, Esterházy 

Károlynak a támogatására a központból királyi biztost neveztek és küldtek ki Batthyány Imre 

                                                 
653

 Vö.: Bodnár-Gárdonyi 1920. 12−13. 
654

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1839:4761., 1839:15263. 
655

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 129. fol. 
656

 Bodnár-Gárdonyi 1920. 14−15. 
657

 A kormánypártiak gúnyneve volt a „pecsovics”. Madarász József emlékiratai szerint Huszár Pál esküdt 

ragasztotta rájuk, mert szégyellte, hogy a másik párton levő esküdt kollégái és a kisnemesek általában nem a 

grófi asztalnál, hanem a Fadd melletti Julia-majorbéli tisztilakban Pecsovics Ferencnél, Festetich Rudolf 

tiszttartójánál, mint házigazdánál, kvázi a „macskaasztalnál” esznek. (A konzervatív „vezérkar” állandó 

főhadiszállása ugyanis Festetich tolnai kastélya volt.) Ezért elkeseredésében azt vágta Paczolay György esküdt 

kollégája fejéhez: „No te – pecsovics.” Viszont volt Dunaföldváron egy Galíciából odaszakadt, együgyű, 

különös testalkatú tímárlegény, Kubinszky István. Ő feltűnő piros ábrázatával a történet szerint nagyon 

hasonlított Huszár Pálhoz, ezért a leszólt Paczolay azzal vágott vissza Huszárnak: „Hallgass, hiszen te olyan 

vagy, mint a – Kubinszki. Eredj innen, te – Kubinszki!” A liberálisok gúnyneveként így alakult ki a „kubinszki” 

megjelölés. Lásd: Madarász József, Emlékirataim. Bp., 1883. 79−80. 
658

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 133. fol.; Bodnár-Gárdonyi 1920. 17. 



131 

 

személyében.
659

 Esterházy 1839. április 10-én Bécsben kelt jelentésében Batthyány 

kinevezésével kapcsolatban teljes megelégedettségről számolt be az udvarnak. Leírása szerint 

a biztos mindent teljesít, és mindenben együttműködik vele, hű kiszolgálója a 

kormányköröknek és a helyi vezető apparátusnak.
660

 

Az első komolyabb konfrontációt a május 8-ára kitűzött követválasztó-gyűlés hozta. A 

„kubinszki” nemesek már a megelőző nap, május 7-én este 6 óra körül bevonultak 

Szekszárdra, a Perczel testvérek vezetésével. A pecsovicsok 8-án reggel vonultak fel Festetich 

Rudolf gróf mögé sorakozva. Maga a követválasztó-gyűlés (az általános ülés) 10 órakor 

kezdődött Esterházy elnöklésével. A szavazás pártonként történt: először a kubinszkiak 

szavaztak este 8-ig, utánuk kezdtek a pecsovicsok, de ezt éjjel a „nem normális” 

körülményekre hivatkozva felfüggesztették.  

Másnap, május 9-én reggel 7 órakor volt a gyülekező a voksolás folytatására, de a 

konzervatívok időhúzása miatt az csak délután 2-kor kezdődhetett el, és tartott megint csak 

éjszakába nyúlóan, este 11-ig. Május 10-én Esterházy főispán „hivatalosan” is bejelentette 

Dőry Gábor és Perczel István megválasztását. A megbízólevelek kiadása ekkor elmaradt.
661 

A 

választással párhuzamosan május 1–16. között dolgozott a követutasítás készítésével 

megbízott választmány.
662

 A követutasítások megszövegezését május 16-ára tűzték ki, de a 

gyűlést a liberálisok a választási eredmény megvétózására használták fel.
663

 

A megbízólevelek kiadására hivatott közgyűlést május 23-ára hívták össze. A gyűlést 

azonban – az alispánt ért támadás miatt – eredmény nélkül feloszlatták.
664

 A liberálisok a 

május 8-9-i választások eredményét folyamatosan és következetesen megkérdőjelezték. 

Esterházy Károly május 26-án, Pozsonyban kelt válaszában kitért a Helytartótanács 

kérése elől, amely szerint a követválasztás lefolyásának törvényességét neki kellene 

kivizsgálnia. Az investigatio lefolytatására már ekkor királyi biztos kiküldését kérte. Egy 

bizonyos Uzsovits János helytartótanácsi tanácsost meg is nevezett, mint aki erre a feladatra 

alkalmas lehetne.
665

 

1839. június 2-án mindeközben kezdetét vette az országgyűlés. 

A Tolna megyei események, rendbontások a június 17-i „vérgyűlésen” érték el 

brutalitásuk zenitjét. A feszültséget jelezte a megelőző nap egyik történése, amely Hőgyész 
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településen zajlott le, és amely a másfél éves pártharcok talán legellentmondásosabb 

„összecsapását” eredményezte. A források alapján kétféleképp is lehetséges interpretálni az 

eseményt: az egyik oldalon a választásra tartó, a településen átvonuló pecsovics nemesek 

dúlásaként és fosztogatásaként (tudatos provokáció), a másik oldalon a tömeg „öntudatra 

ébredéseként”, amely – önmaga vagy mások által szervezve – szétverte a konzervatív 

nemeseket.
666

 Bodnárék a történteket Perczel védlevelére alapozva egyoldalúan állították be, a 

konzervatív oldal felelősségét és tervszerűségét hangsúlyozták.
667

 

A június 17-i második követválasztás kaotikus eseményei az eddigiek betetőzéseként 

egy halálos áldozatot is követeltek, Keserü István tengődi (konzervatív) nemes lakos 

személyében. Az önkontrolljukat vesztett nemesek szabályosan „megostromolták” a 

megyeházát és Augusz Antal rezidenciáját is.
668 

A választás így hivatalos eredmény nélkül 

végződött. Csapó Mária a forrásainkkal ellentétben három halottról írt.
669

 

A helyzet bonyolításaként egyes források tudni vélték, hogy június 23-án egy 

állítólagos királyi parancs jóváhagyta a május 8-i választások eredményét.
670

 A hónap utolsó 

hetében érkezett az események kivizsgálására a megyébe Vay Ábrahám királyi biztos, 

ráadásul – jelzésértékűen – a főispán társaságában.
671 

 

1839. július 1-jén Vay katonasággal vonult be Szekszárdra,
672

 egyúttal az aznapra kiírt 

közgyűlés határnapját elhalasztotta az éppen akkor zajló vásárra hivatkozva.
673

 Július 7-én az 

Augusz Antal által bérelt Palánki pusztán nemesek gyülekeztek. Vay rendelkezett Berecz 

Mihály fegyveres kísérettel megtámogatott helyszínre küldéséről, feladata az „esetlegesen” ott 

tanyázó kubinszki nemesek eltávolítása volt.
674 

A július 8-án kezdődő közgyűlés minden szempontból „sikeres” volt: napi 

jelentésében Vay Ábrahám a megbízólevelek kiadásáról és Augusz megrendszabályozásáról 

írt. A konzervatív „áttörés” prózaibb oka az volt, hogy a közgyűlést a biztos katonaság 

felvonultatása mellett vezette.
675
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A közgyűlés július 9-én határozatban rendelte el azt is, hogy a megye követei 

eszközöljék Ráday Gedeon országgyűléshez járulását.
676

 Esterházy közben újabb káderét 

helyezte pozícióba: a dombovári járásba rendszerinti esküdtté Szép Lászlót nevezte ki.
677

  

Esterházy mellett Vay is folytatta a „tisztogatást”: július 21-én a nyomozás 

eredményeképp nyilatkozatában öt vádponttal terhelte Perczel Mórt. A vádlottat július 24-én a 

biztos felfüggesztette főszolgabírói hivatalából.
678

 Másnap Perczel Mór megírta védő-, 

tisztázó iratát,
679

 Vay pedig kihirdette hivatalos levelét.
680

 Bodnár és Gárdonyi a 

felfüggesztést tévesen július 26-ra datálták.
681

 

Esterházy július 30-i hivatalos leveléből kiderül, hogy Perczel leváltása a személyi 

tényező mellett egyúttal ismét párthovatartozás változásával is járt: a simontornyai járás 

főszolgabírói székébe a főispán Tibay Mihályt ültette.
682

 

Vay Ábrahám eltávozása a megyéből ismét az erőviszonyok nivelállódását 

eredményezte. 1839. augusztus 2-án Magyar-Kossa Sámuel a pártok óhajtott egyetértésének 

kieszközlése végett konferenciát hívott össze rezidenciájára a pártok képviselőiből. Az egész 

nem volt több egy politikai sakkjátszmánál a követek megnevezésének ügyében, amely az 

időhúzás mellett más eredménnyel nem szolgált. Augusztus 4-én Perczel Mór, Perczel Miklós 

és Perczel Sándor már a rendekhez írtak panaszlevelet, amelyben Vay eljárását 

kifogásolták.
683

 

Másnap a közgyűlés megküldte Pozsonyba Dőryéknek az első pótutasítást,
684

 egyúttal 

Tolna megye rendjei felírtak a királyhoz Vay Ábrahám ellen.
685

 Szeptember 2-án Dőry Vince, 

Jeszenszky Miklós, Forster Benedek és a csatlakozók „ünnepélyes” – de kétes körülmények 

között szignált – ellentmondást („ellentmondási iromány”) fogalmaztak meg a rendek Vay 

elleni felírására válaszként.
686

 

Augusztus 16-án az országgyűlés kerületi ülésén Perczel István a Ráday-ügyben 

utasításával nem egyértelműen összhangban álló álláspontra helyezkedett. Dőry és Perczel 

gyanúra okot adó hivatalos jelentése augusztus 26-án kelt. Szeptember 3-án a szekszárdi 

közgyűlés hozott egy második pótutasítást is. Dőry Gábor szeptember 28-i levelében a 
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„tőrdöfést” megelőzendő felajánlotta a követi posztjáról történő lemondását, de ezt még nem 

fogadták el.
687

 

A közgyűlés végül október 7-én hívta vissza – alap- és pótlékutasításaiktól való 

eltérésre hivatkozva – Dőryt és Perczelt. A jelenlevők Esterházy ellen is megfogalmaztak egy 

feliratot, amelyben a főispán pártosságát kifogásolták. Október 9-én egy új követválasztó 

gyűlést hirdettek ki 14-ére. Október 14-én megválasztották Bezerédyt és Perczel Miklóst új 

követeknek.
688

 

1839. november 18-án délelőtt 10 órától relationalis közgyűlés vette kezdetét 

Szekszárdon, de még aznap reggel előtte Magyary-Kossa szűkebb körű konferenciát is tartott. 

Ennek nem titkolt célja egyesítő tárgyalások tető alá hozása volt a két párt között a várható 

összetűzések megelőzése végett, de az alispán kudarcot vallott. A közgyűlésen aztán – 

jóllehet nem követválasztó-gyűlésként lett meghirdetve – határoztak Bezerédy és Perczel 

Miklós visszahívásáról, egyúttal pedig Dőry Gábor és Perczel István ismételt felküldéséről.  

Bodnár és Gárdonyi megállapítását korrigálnunk kell: ők a szavazást lebonyolító 

Jeszenszky-féle választmányról szóló vita idejére helyezték a pecsovics párt leszavazását, 

holott a források egyértelműen bizonyítják, hogy a liberálisoknak szándékukban sem állt 

szavazni.
689

 

Magyary-Kossa a közgyűlés elfajulása miatt „elmenekült”. Az ő felelősségét firtató 

pecsovicsok ezt követően a szállását is megostromolták. Másnap reggel az alispán – miután 

Forster Károllyal közölte döntését – az életét veszélyeztető fenyegetések miatt elhagyta a 

várost. A közgyűlés ezután Dőry Sándor főszolgabíró mint praeses vezetése alatt folytatódott, 

és hozta meg végzéseit. Ezeknek hitelesítése, a pecsét megszerzése végett november 21-én 

reggel Jeszenszky Miklós társaival Magyary-Kossa gyönki rezidenciájához küldetett, de az 

alispánt nem lelték. 

1839. november 22-én Mérey Sándor
690

 referálta a Kancellárián a november 18-i 

közgyűlés zavargásait, amelyek miatt ismételten királyi biztos (Vay Ábrahám) kiküldését 

javasolta az ügy kivizsgálására és a konszolidáció elérése érdekében.
691

 

November 23-án Jeszenszkyék ismét Gyönkre látogattak Magyary-Kossához, aki 

megtagadta a pecsét kiadását.
692 
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1839. december 30-án az uralkodó leiratban ismertette a nyári nyomozás eredményét 

és a büntető- és fenyítőperek alá vontak neveit: a három Perczel fívér mellett néhány szegény 

nemest, és többségében nemteleneket, 19 parasztot fogtak perbe.
693

 Fördös István, 

Benyovszky Sándor és Egerer János esküdteket
694

 a sedria elé idézték. Egyúttal a döntések 

végrehajtására rendelkezett Verébi Végh Ignác septemvir Tolnába küldéséről.
695 

1840. február 8-án Vay levelet intézett Magyary-Kossához, amelyben a következő 

közgyűlés határnapjának február 26-át jelölte ki, és kérte annak kihirdetését is.
696

 A két napos 

közgyűlésen Forster Benedek szavazás útján – 710:515 arányban – elérte, hogy a novemberi 

közgyűlés végzései határozattá emelkedjenek. A gyűlésen a perbefogottak és a vádlottak 

felmentését is kérték a közbéke érdekében.
697 

Vay Ábrahám még február 26-án bejelentette távozását, és egyúttal Végh Ignác 

septemvir érkezését. Február 28-i újabb jelentésében a közgyűlés eredményességét méltatta, 

és a renitenskedő Magyary-Kossa kritikája mellett az alispán „likvidálásának” módjait is 

vázolta.
698

 Vaynak a novemberi közgyűléssel kapcsolatos tanúvallomások alapját képező 

négy kérdőpontot tartalmazó kiadmánya március 3-án kelt.
699 

Március 19-én kihirdették a 

Perczel fívérek perbe idézését.
700

 

A márciusban sem szűnő zavargásokról Bartal György
701

 kancelláriai gyorsjelentései 

tanúskodnak.
702

 Ugyancsak ő referálja március 26-án Végh Ignác „küldetésének” eredményét 

is.
703

 

Esterházy Károly elnöklete alatt 1840. április 7-én tisztújító széket tartottak a 

megyében a liberális „felekezet” teljes kizárásával. A békét „hivatalosan” is helyreállítottnak 
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deklarálták.
704 

Másnap Vay részére – érdemei elismeréseként – díszkard készíttetéséről 

döntöttek. Április 16-án a biztos előterjesztést nyújtott be a Kancelláriának az általa javasolt – 

„megbízhatónak” bizonyult – személyek kinevezéséről, előléptetéséről.
705

 

1840. május 13-án az országgyűlés is véget ért. Három napra rá, május 16-án 

Esterházy lemondott a főlovászmesteri címéről.
706

 A június 1-jei közgyűlésen megszavazták 

Vay részére a díszkard elkészíttetését.
707

 A július 13-i gyűlésen az országgyűlési törvények 

kihirdetése elmaradt.
708

 Ezt csak a szeptember 3-i közgyűlésen pótolták, ahol sor került Dőry 

Gábor és Perczel István követi végjelentésének, valamint Bezerédy István és Perczel Miklós 

kiegészítő jelentésének a felolvasására is. Mindkét dokumentumot jegyzőkönyvbe vették.
709

 

Vay Ábrahámnak ugyanitt megtagadták a díszkard elkészítését.
710

 

A pecsovics–kubinszki háborúság aktái 1841. március 29-én zárultak le hivatalosan. A 

közgyűlésen ekkor olvasták fel a király leiratát, amelyben a legutóbbi restauráció nyugodt 

lefolyását méltatta, és az 1839. december 30-án vád alá vontakat egyúttal felmentettnek 

nyilvánította.
711

 

Ha egy részösszefoglalást szeretnénk készíteni, azt a kérdést kell megválaszoljuk, 

hogy mely események számítanak a főbb csomópontoknak és miért? Az 1839. február 12-i 

közgyűlést és megelőző napjait értékelhetjük a konzervatív párt megszületéseként. Az április 

8-i közgyűlésen alakult meg „hivatalosan” az ellenpárt, a liberálisok táborából. A május 8-9-i 

követválasztó gyűlésen feszültek egymásnak először komolyabban az indulatok, ahol végül 

Dőry Gábort és Perczel Istvánt választották a megye követeinek. A megbízólevelek 

kiadásának elmaradása és a liberálisok folyamatos vétója eredményezte a június 17-i 

„vérgyűlést”, ahol a két párt legsúlyosabb összecsapása következett be.  

1839 júniusának végén érkezett a megyébe Vay Ábrahám királyi biztos, akinek 

feladata a rend helyreállítása és a felelősök felkutatása volt. Vay eltávozta után augusztus és 

szeptember folyamán a liberálisok újra megerősödtek, ami az október 7-ei közgyűlésen Dőry 

és Perczel követek visszahívását eredményezte. Egy héttel később pedig a megye közönsége 

Bezerédy Istvánt és Perczel Miklóst választja új követeknek.  
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 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1840:7336 54−70. fol.; MOL (P 483) Családi lt. Magyary-Kossa Sámuel 
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706

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1840:933. 
707

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1840:470. 
708

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1840:640. 
709

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1840:587., 1840:855. 
710

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1840:894. 
711

 Bodnár-Gárdonyi 1920. 78. 
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A konzervatívok összezárása folytán november 18-án azonban Bezerédyéket is 

visszahívták, és egyúttal újra Dőryt és Perczel Istvánt választották meg. Magyary-Kossa 

alispán elmenekült, Vay Ábrahámot pedig ismételten a megyébe küldték nyomozás céljából. 

Az 1840. február 26−27-i közgyűlésen a politikai nyomás hatására a konzervatívoknak végül 

sikerült elérniük, hogy a novemberi közgyűlés végzései határozattá emelkedjenek. Ezt 

követően a megyében fokozatosan stabilizálódott a konzervatív hegemónia. 

   Az események rekonstruálása során beazonosítottuk és nevesítettük a Bodnárék által 

használt – jelöletlen – forrásokat. Egyúttal ki is bővítettük azokat a MOL Kancelláriai levéltár 

elnöki és általános ügyiratainak, valamint a Magyary-Kossa és Festetich családok iratainak 

összes vonatkozó, mintegy 170 tételével. Ennek eredményeképpen elmondhatjuk, hogy az 

események puszta kronológiáját és a fontosabb (szám)adatokat tekintve a Bezerédy-életrajz 

állításai megerősítést nyertek – a 4-5 tárgyi tévedést a fentiekben korrigáltuk.  

Az 1839. június 16-i hőgyészi zavargások és a november 18-i szavazás, választás 

bemutatásában viszont a források tényszerűen sem igazolják Bodnárékat. A két szerző a 

hőgyészi események kapcsán csak egy variációt, a liberális nézőpontot ismertetett, miközben 

a kancelláriai iratok alapján egy másfajta interpretáció is elvégezhető – egy tömeglélektani 

aspektust kiemelve, amely ráadásul nem is feltétlenül konzervatív csúsztatást, végletet jelent. 

A november 18-i, Jeszenszky-féle voksszedő választmány munkáját illetően a Bodnárék által 

felrajzolt kép – ahogy láttuk – még ennyire sem összeegyeztethető a levéltári forrásokkal. A 

liberális vallomások is azt támasztják alá, hogy a kubinszkiak – tisztában lévén számbeli 

hátrányukkal – semmilyen körülmények között nem lettek volna hajlandóak a fejenkénti 

szavazásban részt venni. 

A munka a másfél éves pártharcok mozzanatainak viszonylag pontos datálásán túl 

azok értelmezésében, prezentálásában mindenhol sematizál: a liberális vallomásokra és 

forrásokra alapozva a korteskedések konzervatív oldalát, stratégiáit, az események liberális 

magyarázatát mutatja be – ahol a liberális megmozdulásokról is szó esik, mint pl. a június 17-i 

vérgyűlés kapcsán, ott is csak a konzervatív kezdeményezésre adott kényszerű reakcióként, 

önvédelmi reflexként értelmezve történik mindez. A november 18-i közgyűlés bemutatása 

például – jelentősége ellenére – érezhetően leegyszerűsített a korábbi háromhoz képest. Ez 

nem meglepő, hiszen a liberális források száma egyrészt kisebb mennyiségű erre 

vonatkozóan, másrészt a liberálisok szerepe is minden eddiginél komplexebb, árnyaltabb. 

Csapó rövid, de annál konkrétabb értékelést ad azonban mind a korteskedés, mind a 

királyi biztos eljárását illetően: a korteskedést Bodnárékkal ellentétben reálisabban, az 

általunk felhasznált forrásokkal is összhangban, a két párt nagyjából egyforma intenzitású 
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cselekvési modelljeként jelöli meg. Vay Ábrahám eljárását viszont ő is konzervatív és 

kormányérdekek feltétlen kiszolgálójaként értékeli.
712

  

 

II.3.d) Kortestechnikák 

 

Az alábbi fejezetben részletezőbben próbálom bemutatni a vizsgált időszak során a 

megyében lezajlott congregatiók köré felfűzhető eseményeket, kísérletet teszek azok 

tipizálására, esetleg lélektani és szociális dimenzióinak elemzésére.   

 

II.3.da) A genezis. Pártosodás és pártoskodás 

 

Az első, májusi követválasztó gyűlésről a legteljesebb, bár éppen nem elfogulatlan 

forrásunk Esterházy Károly főispán 1839. május 16-i, Pozsonyban kelt jelentése a Kancellária 

számára.
713

 Ebből a gyűlésen jelenlevő és voksukat leadó nemesek számára is 

következtethetünk: a jelentés szerint – a végső adatokat tekintve – 749 „biztos” konzervatív 

szavazó közül 734 szavazatot kapott Dőry Gábor, 722-őt Perczel István, amíg Bezerédy 708, 

Tahy Károly pedig 696 voksot tudhatott a magáénak. A forrás szerint összesen 722 

konzervatív voksolt: nemesek, katolikus és református (!) papok, valamint a jelenlevő 

tisztviselők. Esterházy információi szerint a Bezerédyre leadott szavazatok közül 39 darab 

nem nemestől származott.  

A voksolók társadalmi és hivatali státuszának heterogenitását és a következőkben több 

példa bemutatásával is bizonyítandó paraszti, illetve nem nemesi elemek beszervezését az 

aktív, politizáló nemesség számának becslésekor figyelembe kell venni: a forrás alapján a 

nemesek számát nagyságrendileg 1500 körülire (734+708=1442) becsüljük.
714

 Esterházy 

Károly a jelentéséhez csatolt egy, a szövegben beazonosíthatóan nem hivatkozott, de érdekes 

feltevésekre alkalmas dokumentumot.
715

 A magyar nyelvű kéziratos lap egy listás összeírás, 

amelyre a neveket rend és státusz alapján vezették fel. Közöttük 50 nemest találunk, többnyire 

táblabírákat, 24 katolikus papot, 10 református lelkészt (egyben táblabírók) és 19 

„tisztviselőt”. A nevek között bizonyos családok felülreprezentáltak: három Festetich, három 
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Jeszenszky, tizenegy Dőry, három Perczel, két Gaál, öt Egerer, öt Kornis, két Bene, öt Forster 

és három Daróczy is szerepel.  

A társadalom- és politikatörténeti fejezetben felvázoltakkal összhangban annyi kellő 

bizonyossággal megállapítható, hogy az itt szereplő nevek mindannyian a konzervatív 

táborhoz konvergáló családok tagjai közé tartoznak. A jegyzék tehát kapcsolható egyrészt a 

követválasztáshoz, másrészt pedig a pecsovics táborhoz. Feltételezésünk szerint a lista a 

konzervatív orientációjú „biztos szavazók” számbavételére tett kísérlet lehet, azon személyek 

összeírása, akik mindenképpen mobilizálhatók, és bizalmi, esetleg „pártszervező” 

emberekként használhatók.
716

   

 A jelentés szerint Esterházy Székesfehérvárról érkezett vissza a szekszárdi 

gyűlésre,
717

 s már útközben (valójában feltehetően februárban) a tudomására jutott, hogy a 

választások előtt két hangadó párt formálódott Tolna megyében. Esterházy maga is leírja, 

hogy mindkét párt rendkívüli erőt, dühöt, és mindenre való elszántságot mutatott.
718

 Ez a 

mozzanat is jelzi, hogy egy új erő, egy új politikai gyakorlat, valami addig szokatlan van 

születőben. Útja során Esterházy fülébe jutott az a hír, amely szerint a 

„tömegmegmozdulásoknak” már két halálos áldozata is lett; ez az információ később azonban 

tévesnek bizonyult.  

Az első, bevett lépésnek tekinthető etetés és itatás viszont napokkal a gyűlés előtt 

megkezdődött: a jelentés már a „megtelt” nemesek pusztításáról és dúlásáról ír, s egyes 

csoportoknak a választás előtti napokon való elfogatásáról.
719

 Perczel Mór Szekszárdon kelt, 

1839. július 25-i beadványa szerint a pecsovicsok a május 8-i gyűlés előtt három napig 

lakomáztattak, fejenként egy váltóforint napszám mellett. A korábbi lakomákon résztvett 

nemeseket jegyzékbe vették, s ezúttal kényszerrel kocsira rakva őket Festetich Rudolf Julia-

majorjába („birka akoljába”) hordták őket. Emiatt a legszükségesebb mezei munkában 

akadályoztatva lettek, ráadásul Kornis László esküdt felügyelete alatt őrök vigyáztak arra, 

hogy ne is mehessenek el. A simontornyai
720

 köznemeseket nem sikerült áttéríteni. Ezt a 300 

embert a pecsovicsok a Tolnára dohányt fuvarozó szentlőrinci
721

 parasztok behívásával 
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„pótolták”. A parasztok névsora a helybéli lelkész, Balassa táblabíró tulajdonában volt. 

Szentgyörgyön
722

 állítólag Perczelék halálhírét is elterjesztették, miszerint levágták őket. A 

kubinszki párt megroppanásával próbálták bizonygatni a pecsovics kortesek, hogy nincs 

alternatíva a szavazást tekintve. Május 8-án és az azt megelőző napokon ráadásul „a' megye 

szolgálatában álló hajduk nemes Keretsenyi és Bese György pártossaik kötelességeiket 

mulasztva köz botránkoztatásra kivont kardokkal jártak fel alá, 's tűzelték párt hiveinket túl 

szőkisekre, 's tilalmas vitézkedésekre.”
723

   

Perczel mindezeknek megfelelően a liberális csúsztatásba illő konklúziót vonta le: „Ki 

fog tünni továbbá mikép éppen az alolirt, és véle egy értelmen lévők sok erőszakoskodások, és 

törvénytelen elő készületek után minden visszatorlás nélkül sokat, sött többet türtenek, mint a' 

társas élet körülményei közt egy férfinak türni illenék.”
724

 

Ha Esterházy jelentéséről azt mondtuk, hogy nem elfogulatlan, akkor legalább hasonló 

óvatossággal kell kezelnünk Perczel leírását is. A történeti irodalomban – főleg Hermann 

Róbert kutatásai alapján – Perczel Mórról egy elég markáns, de negatív kép alakult ki. Az 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc során tanusított magatartása, modora, nem 

egyszer minősíthetetlen hangvételű megnyilvánulásai egy mentálisan labilis, agresszivitásra 

és vitára hajlamos, hirtelen hangulatú ember képét mutatják.
725

   

A két jelentés alapján jól rekonstruálhatók a kezdeti megmozdulások kulcselemeinek 

számító, az embereknek a csoporthoz-tartozás érzésére apelláló látványos, tömeges 

felvonulások is. A liberálisok május 7-én este 6 óra körül – egy előzetes kihirdetést követően 

– vonultak be Perczel Mór, Miklós és Sándor vezetésével. Az „alkotmányos konzervatívok” 

csoportja
726

 pedig május 8-án reggel érkezett a városba. Mindkettejük úti célja a vármegyeház 

előtti piactér volt. A konzervatívok „800 dicső pecsovicsok” cím alatt éltették magukat, 

„Bezerédyt krumpli csősznek kiabálták.” Vezéreik Dőry Vince és Károly, Bogyay Vince, 

Dőry Sándor fő-, Szalay György albíró, Schneller Antal és Miltenberger Miklós ügyvédek, 

Gaál Eduárd, Salamon Elek, Festetich Rudolf gróf, a nemtelenek közül pedig Stantstits Ignác 

és Kornis László voltak.
727
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Mindkét bevonulás közös kísérőjelenségei közé tartozott a lovasok, szekerek, 

furulyások, zenélő cigányok felvonultatása. A „maghoz” menetközben is rengeteg nemes 

csatlakozott, hozzáverődött, lovával vagy szekerével. A „pártszimpatizánsok” és a menet 

lépésről lépésre, hangos kiabálással, követjelöltjeik éltetésével haladt. Esterházy megjegyzi 

azt is, hogy a felvonulók közé sok paraszt
728

 is „keveredett”.  

Megjelennek ugyanakkor a „pártok” megkülönböztető, identitásformáló saját 

attribútumai is. A kubinszkiak vörös fejfedőt, fejkötőt viseltek. A nemzeti színű kalapokat 

már április 8-a előtt megrendelték Bonyhádon,
729

 de az egyértelműen pártjelnek tekinthető 

vörös kucsmák csak április 8-a, a liberális párt első értekezlete után álltak rendelkezésre kellő 

mennyiségben. A pecsovics reakció kezdetben nem az ellenpontozás volt: Festetich és 

Aichelberg grófok a szentgyörgyi nemeseket például erőszakkal fosztották meg a vörös 

fejfedőktől.
730

 Nemzeti színű selyemkonfettiket is használtak, amelyek jól látható felirata a 

„Haladás” volt. A pecsovicsok ezzel szemben a megkülönböztetés okán ekkor már fehér 

süvegekkel jártak, s utóbb hasonlóképpen jelszavakkal, feliratokkal próbálták megkönnyíteni 

az azonosulást: az ő zászlóikon az „Alkotmányos szabadság, és hazai jólét, annak eszközlői 

Dőry Gábor, és Perczel István” felirat állt. A „dőryánusokat” Dőry és Gaál Eduárd tüzelte.
731

 

Mind terminológiájával, mind vizuális eszközeivel a két párt világos, egymástól élesen 

elkülönülő és megkülönböztethető üzeneteket közvetített a megnyerni kívánt csoportok felé. 

Funkcióját tekintve mindez magyarázható a célcsoport analfabetizmusával is; az 

írástudatlanság miatt a tömegek másfajta recepciójára kellett alapozni a szervezést. A 

módszerek és a pártszervezés metódusai összességében ugyanakkor lényegi különbséget jól 

érzékelhetően nem mutatnak.  

Esterházy leírása a liberális tábor társadalmi összetételét nem részletezi, mindössze a 

Perczel testvérek melletti főbb vezetőket, Bezerédy Istvánt és Csapó Dánielt emeli ki. A 

konzervatívok kapcsán viszont hangsúlyozza, hogy vezetőik csaknem mind magas rangú 

személyek: mágnások, papok, és egyéb békés, az államot védő, „kedvelő” elemek.
732

 Vezető 

személyként gróf Festetich Rudolfot emeli ki. Esterházy a körülmények figyelembevételével a 

választást – egy szűk tanácskozás keretében – május 7-én este ismét másnapra hirdette ki. A 

választást lebonyolító és a szavazatszámláló bizottság elnöklésével egy – Esterházy szerint – 
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pártatlan, valójában konzervatív orientációjú személyt, Jeszenszky Jánost, a Királyi Tábla 

ülnökét bízta meg. A bizottság további tagjait a két párt egyenlő számban küldött 

képviselőiből delegálták.
733

 

A gyűlés Esterházy elnökletével május 8-án reggel 10 órakor kezdődött. A két párt 

által összecsődített tömeg azonban a szavazás pontos menetét nem rögzítő választmányt tervei 

revideálására kényszerítette: a vármegyeház nagy terme szűknek bizonyult, ezért első 

lépésben a tömeget a piactérre szorították, majd a párthovatartozásnak megfelelően 

kettébontották, és úgy határoztak, hogy a fejenkénti szavazás pártonként, helységenként 

történjen.
734

 Először a kubinszkiak járulhattak a szavazatszámláló bizottság elé, s a voksolást 

11 óra körül meg is kezdték. Esterházy a liberálisok számbeli fölényét regisztrálta a látottak 

alapján, ezért jelentése szerint a szavazást a lehetőségekhez képest lassította, akadályozta. A 

„hogyanról” ő nem ír. 

Az ellentábor szavazása emiatt este 8 órakor vehette csak kezdetét. A sötét beállta és a 

liberális szavazók fokozatos eltávozása a kubinszki táboron belül zavart okozott, és a 

pecsovics szavazók ellenőrizhetetlenségére, törvénytelen állapot beálltára hivatkozva a gyűlés 

félbeszakítására törekedtek. A jelentés szerint a kubinszkiak dúlása (Dőry Károly 

irányításával) a konzervatív szavazók egy részét is a helyszín elhagyására késztette. A 

pártvezérek mindezek ellenére állítólag sokat tettek a tárgyalásos megoldásért. A 

szavazatszámláló bizottság a formálódó zűrzavarban a helyét kétszer is elhagyta, éjjel 11 

órakor pedig a pecsovicsok feladták a voksolás folytatását. Ezt másnapra halasztották.  

A táborok május 9-én már reggel 7 órától a téren tartózkodtak és összezártak, a 

szavazás menetének törvénytelenségét kölcsönösen egymás hibájaként rótták fel. A 

„dőryánusok” bojkottját Bogyay Vince és Gaál Eduárd jelentette be, arra hivatkozva, hogy 

soraikból az előző éjjeli eset miatt többen hazatávoztak, ezáltal most hátrányba kerülnek. A 

pecsovicsok királyi biztos kiküldését is kérték nyomozás végett, de Esterházy délután 2 órára 

„meggyőzte” őket, hogy folytassák a voksolást. Ezt viszont Perczel Mór nehezményezte, mert 

félő volt, hogy az előző éjszakai eset megismétlődik.
735

 A megyeház kapuját időközben a 

kubinszkiak megszállták, s ezáltal elzárták a pecsovics szavazók elől az utat, de az ismételt 
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királyi biztosi fenyegetés hatására kisebb, szervezetlenebb zavargások mellett éjjel 11-re 

befejeződött a szavazás.
736

  

Az éjszakai állás alapján Dőry Gábor 22, Perczel István 12 szavazattal kerekedett felül 

Bezerédyn, illetve Tahyn. A következő nap felállítandó választmányra maradt – elméletileg – 

a megbízólevelek összeszámlálása, mint amelyek még érdemben befolyásolhatják az 

eredményt. A liberális számításokat egy felülről indított „puccs” azonban keresztülhúzta: 

május 10-e reggelén a kubinszkiak egy részének távollétében, és pecsovics dominancia 

mellett Esterházy főispán az egybegyűlt rendek elé bocsátotta a kérdést, hogy a 

megbízólevelek számba vétessenek-e vagy sem. A gyűlés egy óra alatt elutasító álláspontra 

helyezkedett, ezáltal Dőry Gábor és Perczel István követeknek mint győzteseknek a 

proklamálása hivatalosan is megtörtént.  

A szavazatszedő választmány több – liberális – tagja is megkérdőjelezte a választás 

befejezhetőségét: Csapó Dániel, Perczel Gábor, Gindly Antal, Kapuváry János, Eröss József, 

Fördös István, Csapó Vilmos, Sztankovánszky Imre, valamint Augusz Antal is az óvást 

emelők közé tartozott.
737

 Ugyanők egy előterjesztést is intéztek Tolna vármegye rendjeihez 

(dátum nélkül): Esterházy a választási eredmény korán reggel történt, előzetes bejelentés 

nélküli kihirdetésével a pecsovicsoknak kedvezett, holott több aggály is felmerült. A 

választmány nem vizsgálhatta meg, hogy szavazott-e valaki kétszer, voksolt-e nemtelen. Erre 

szerintük reális esély volt, mivel a két éjszakán keresztül folytatott szavazás során a 

konzervatív tábor már leszavazott, és még nem voksolt tagjai összekeveredtek a sötétben. A 

szavazás helyszínének a nagyteremből a térre és a pitvarba való áthelyezését is kifogásolták. 

Az irat új követválasztást indítványozott: „Mivel pedig a követek választását nemesi jogainkal 

legkiemeltebb jussai közé oly tisztán állana, hogy annak kinevezése Méltóságos főispányi 

önnkénytől nem függene, annál fogvást mi Mgos Esterházy Károly főispányunk ebbéli tette 

ellen innepélyessen ellen mondunk, és esedezünk a Tekintetes Karok és Rendek előtt, hogy 

ebbéli ellent mondásunk Jegyző könyvükbe bé iktatni, és az nemesi köz érdeken ekképpen 

ejtett sérelmet ujjonnan történendő követválasztással orvosolni méltóztassanak.”
738

 Az 

indítvány ekkor még eredménytelen maradt.   

A követek megbízóleveleinek kiadására hivatott gyűlést május 23-ig bezárólag kell 

megtartani, de Esterházy – amint írja – a személyét ért liberális vádak (pártosság) és 

ellenérzések miatt annak az elnökletét már nem fogja vállalni. A pecsovics tábor győzelmét 
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azonban a személyes közbenjárása nélkül is biztosra veszi: „Meg vagyok győződve róla, hogy 

Felséged szándékainak megfelelően cselekedtem […], hasznos elemeként az alkotmányos 

konzervatívoknak az ultra-liberálisok ellenében, és összetartásuk [ti. a konzervatívoké] a 

jövőben még javul.”
739

 Azaz Esterházy vállaltan részrehajló. A május 8-10-i gyűlés tehát egy 

folyamat, a pártépítés kezdeteként és a politikai kultúra ebből fakadó változásaként is 

értelmezhető. 

Az események összképét árnyalják azok a források, amelyek nem a hatalom 

szemszögéből mutatják be a gyűlésen történteket. A pincehelyi
740

 nemesség (Divéky László 

és mások) 1839. április 17-i, Horváth Ferenc hadnagy előtt tett vallomása a település liberális 

elköteleződését bizonyítja: a helyi nemesség állítólag már ekkor különböző materiális 

tárgyakkal (pl. serlegekkel) támogatta a Perczel família pártszervező tevékenységét.
741

  

Az Esterházy-jelentés – párthovatartozása okán – a korteskedés és a zavarkeltés 

liberális oldalát hangsúlyozta a gyűlés folyamán. A főispáni jelentés csúsztatás-jellegét több 

forrás is alátámasztja. Egy Szépauer János és Misser Nagy József tanácsosok előtt tett, 1839. 

június 30-i vallomásban a kubinszkiak május 9-én tanúsított nyugodt magatartását 

hangsúlyozzák.
742

 Egy másik, Lendvay János és Bencsik György tanácsosok előtt 

Szekszárdon kelt 1839. július 2-i vallomás is a fentieket erősíti meg: eszerint május 8-án 

voksolás közben a kubinszki nemesség közé keveredett vidéki és szekszárdi lakosokat egy 

pecsovics „lovas vezér” taszigálni kezdte, így próbálván elválasztani a kétes elemeket a 

nemességtől. Perczel Mór a kortesvezért akciója beszüntetésére kérte, azaz békülni próbált.
743

  

Akad vallomás a másik oldalról is: nemeskéri
744

 Kiss Antal táblabíró például július 1-

jei bizonyságtételében Esterházy részre nem hajlását emeli ki, valamint azt, hogy a főispán 

törvényt nem sértett.
745

    

A korteskedésből tehát mindkét oldal kivehette a maga részét. Ha a technikai aspektust 

nézzük, megkülönböztethetünk bizonyos fokozatokat, párthovatartozás nélkül. Első lépésként 

a verbális fenyegetés is hatékonynak tűnhetett: a hatalmi szó sok bizonytalankodót 

meggyőzhetett. Hajós György járásbéli szolgabíró katonája, Mozolán Bálint György, a június 

30-án, Szekszárdon, Szigethy Tamás megyei táblabíró, Nikities József tanácsos és Antal 

János első jegyző előtt tett vallomásában kijelenti, hogy május 9-én a vármegyeházhoz 
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küldték. Itt a tömeg előtt azt nyilatkozta, hogy ura, Hajós György üzeni, a pecsovicsok 

felgyújtják a várost, amennyiben a szekszárdiak a kubinszki párthoz adnák magukat. A 

jelenlevők állítólagos válasza a következő volt: „illyesekkel elhalgassanak, ugy is meg tettük, 

és megtesszük kötelességünket [!].”
746

  

A kortesmegmozdulások a szavazás alatt is folytatódtak, sőt erősödtek: az éjszaka 

beálltát kihasználva a pecsovicsok a többszörös szavazás eszközével éltek. Dömötör János 

(20)
747

 vallomásában (Szentgyörgy, május 22.) elmondja, hogy amikor a második nap a 

pecsovicsok folytatták a voksolást, Daróczy János szolgabíró a folyosóról nyíló szobájában 50 

forintért győzködte őt, s a vele tartó Dömötör Ferencet, valamint a földvári
748

 nemeseket, 

hogy az ablakon ereszkedjenek le, és szavazzanak újra. A tanú elmondja, hogy másodszor is 

beengedték a kapun, de Perczel Mór a deputáció előtt rákérdezett, hogy nem voksolt-e már, 

mert ismerős az arca. A tanú ingadozott a válasszal, de a pecsovics Berecz főszolgabíró, aki 

ugyancsak a választmány tagja volt, eloszlatta a kételyeket. Dömötör vallja, hogy többen is 

voksoltak kétszer, s ezt a földváriak is megerősítették.
749

 

Dömötör Ferenc elmondása szerint (Dunaszentgyörgy, május 24.) csütörtök délután, 

amikor a pecsovicsok másodjára szavaztak, voksolás után a zaj miatt bement Daróczy János 

szobájába. Itt egy földvári nemes arra bíztatta, hogy ereszkedjen le és menjen másodszor is 

szavazni, 50 forintot kap érte. A felbujtók nem fizettek azonnal, ezért Dömötör nem engedett. 

A jelenlevő nemesek közül viszont többeket felismert: dunaszentgyörgyi Matsik Jánost, Szűts 

Pistát és Dömötör Jánost. Amikorra újra bement a szobába, ez a három férfi már „le is 

ereszkedett”, a szobában tartózkodók pedig mondták, hogy többen is megtették ugyanezt.
750

 

Özvegy Kirchner Pálné (57) május 23-i tanúvallomásában elmondja, hogy a választás 

második estéjén látott „a’ vármegye ház kápolnáján alul délröl mindjárt a’ kápolnához közel 

lévő ablakból egy kötelet lelogani”, amely körül az ablakban, az ablak alatt és az emeleten is 

sok férfi volt. Akkor éppen nem ereszkedett senki. Kirchner Ferenc (18) pedig este nyolc és 

kilenc óra közt látta a leereszkedőket a vármegyeházát megkerülni, majd egyenesen a 

kapuhoz menni vissza az udvarba, azaz újra szavazni. Kettőt közülük különösen szemmel 

tartott, jól felismerhető, kalapjukon található széles pántlikáiknak köszönhetően.
751

 

Kecskeméti István (19) dunaszentgyörgyi lakos bevallja (Szekszárd, 1839. május 16.), hogy 

kétszer voksolt, Bogyai Vince fiskális bíztatására. Elmondja azt is, hogy számosan szavaztak 
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9-én este Dőryékre azok, akik 8-án is. Az ugyancsak dunaszentgyörgyi Régi Jánost név 

szerint is említi.
752

 Nemes Katona István szintén vallja (Szekszárd, június 30.), hogy kétszer 

szavazott mint pecsovics: először május 8-án estefelé, majd május 9-én délután négy óra 

tájban, Ferenc néven.
753

 

Mátsik József ugyancsak Bogyai Vince, valamint Kornits és Stantsits urak bíztatására 

votizált kétszer. Perczel Mórnak ő is szemet szúrt, de tagadta a vádat. Mellette a jelen levők 

közül Bese János állt ki. A tanú érdekes adalékkal szolgál a „miértről” és a főispán szerepéről 

is: „a' fent nevezett urak és mások is azzal biztatták hogy a fő Ispany, ki mindenkinek 

parantsol Petsovitsok részén légyen és azokat pártolya [!] amit e tanú mind is tapasztalt mivel 

a fo Ispány míg a Petsovitsok a kertben altak nem tsak hogy az ablakon töbször le szolt; 

hanem még közibük a kertbe le jöt és öket ott biztatta a mint eszt ezen ember is mondhatja.”
754

 

Esterházy egyrészt tehát gyakorlatilag a „főkortes” szerepét játszotta, másrészt hivatali 

tekintélye valóban elősegítette a bizonytalanok megvesztegethetőségét.  

Nemes Mátsik János (22) dunaszentgyörgyi lakos „hallás után tudja mondani” 

(Szekszárd, 1839. május 16.), Hajpál Mihály és ifjabb Mátsik József kétszer szavaztak Dőryre 

és Perczelre. Vallomása szerint Schneller fiskális bíztatta őt is a második napon szavazni, de 

csak egyszer szavazott. Mátsik József ellen vallott nemes Katz Pál (20) is.
755

   

Orbán József (44) szekszárdi lakos elmondása szerint (Szekszárd, június 19.) a 

választás során mindkét párt soraiban megfordult. Egyik nap, amikor a pecsovicsok 

voksoltak, és a vármegyeház körüli kertben tartózkodtak, este kilenc óra körül a piacon a 

vármegyeházzal átellenben lévő Dicendi-háznál állt, ahonnan látta és felismerte Katona 

Ferenc szekszárdi lakost a megyeház felső emeletének ötödik ablakánál kötélen leereszkedni 

egy másik emberrel.
756

  

Egy következő lépés az volt, hogy a főkortesek elkezdték bevonni a nem nemes 

elemeket is további szavazatok reményében. Egyes kisnemesek és a parasztok közötti határ, a 

társadalmi „rétegek” elkülönítése tehát valóban meglehetősen képlékeny, viszonylagos 

lehetett a hétköznapok szintjén. Ezt használták ki a kortesek is. Fábián Mihály szekszárdi 

kovácsinast (16) bátyjával, Györggyel a szekszárdi nemesség hadnagyánál felírták nemesnek, 
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noha mindketten nemtelenek. A tanú ezután a szekszárdi nemességgel jelen volt a szekszárdi 

lakomákon, és kint a tolnai
757

 Tükör-majornál is, de végül nem szavazott.
758

  

Látos János (22) görbi
759

 lakos vallomásában (Simontornya, 1839. május 18., Simon 

Rudolf előtt) leírja, hogy a pecsovicsok a pincehelyi kocsmában környékezték meg. Reggelig 

mulatoztak, ezt követően felültették egy kocsira, és bár nemtelen volt, rákényszerítették, hogy 

Szekszárdra menjen szavazni. Amikor Görbön a Liszthordó-hegyen felfelé haladtak, Látos 

leszállt és el akart menekülni, mert félt, hogy a némedi
760

 nemes legények Szekszárdon 

ráismernek, és mivel nem nemes ember, „megpiszkálják”. Kísérlete kudarcot vallott: „egy 

magas nagybajszú úr” szürke lovon elkapta és visszaültette. A tolnai Birka-majorból 

Szekszárdra vitték, ahol egyszer voksolt. Paraszt nevét nem merte megmondani, s hogy ne 

legyen gyanús, még a tolnai majorban az öcsényi
761

 hadnagy azt mondta neki, hogy öcsényi 

Osvald Jánosnak (vagyis egy környékbeli nemesnek) adja ki magát. Tehát nemesi jogon 

szavaztatták le! Látos az ő nevét íratta fel, leszavazott, majd félelmében elmenekült 

Szekszárdról. Vallomásához ugyanakkor hozzáteszi, hogy a fiskális úr Görbön keresztül 

haladva a visszafelé vezető úton ismét felszólított két parasztot, mondván kapnak nemes 

nevet, és el tudnak keveredni, de ők nem vállalták.
762

 Nemes Király Antalné fiát Somogyi 

József és János testvérek kényszerítették, hogy menjen be velük Szekszárdra szavazni „nemes 

ember képében”, ennek fejében mindennap kap egy pengő húszast, valamint eltartást. Takáts 

Pál bölcskei
763

 lakost a kocsmában, borital közben beszélték rá. Becsalogatták a kocsmába, 

amiként például Erdélyi Jánost is.
764

  

Madocsa
765

 helység lakosai bizonyítják (dátum nélkül), Vörös András előttük azt 

mondta, hogy a közgyűlés előtti napon nemes Konya István, nemes Szabó Sámuel, nemes 

Sebestyén István hozzá mentek, és kényszerítették, hogy menjen velük a követválasztásra, 

„mivel úgy is olyan mint egy fél nemes ember [!]  /: ámbátor adó fizető :/”. Egy pengő forint 

napidíjat és eltartást ígértek neki is. Vörös András viszont nem adott a szavukra, ezért elment 

nemes Ónodi István rectorhoz. Ez a következőket mondta neki: „Tettes Daróczy János Szbiró 
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parancsolatja az, hogy minden kétséges nemes [!] embernek ha mindjárt adó fizető is le kell 

menni…”  Így tett végül ő is.
766

  

A tanúvallomások mellett fennmaradt egy magánlevél is, amelyben Parragh József a 

következőket írja barátjának Dunaszentgyörgyről (d. n.): „ha valaki találkozna a’ ki a’ Julia 

majorba ki jönne, és hozzánk csatolná magát 5. ftt nyerend.”
767

 Mivel a Júlia-major a 

pecsovics kortestanyák egyike volt, a levél döntő bizonyítéka a konzervatív 

„előszervezésnek”. 

A gyűlés után sem szakadt félbe a megvesztegetési, beszervezési hullám, már csak a 

megkérdőjelezhető eredmény miatt sem: egy-egy párt a tanúvallomásokat is az érdekeinek 

megfelelően próbálta befolyásolni. A Fördös István szolgabíró és Grabarich János esküdt elé 

került információ szerint a követválasztás utáni napokban Kerecsényi György hajdú 50 forint 

ígérete mellett hamis bizonyságtételre szólított fel néhány embert. A „tanúknak” azt kellett 

vallaniuk, hogy a kubinszkiak május 8-9-én a vármegyeház fáskamarájának ablakain kibújtak, 

és többször is ismételten voksoltak. Batos Orbán szolgája, Békás József (26) július 4-i, 

Szekszárdon kelt vallomása szerint Kerecsényi személyesen őt ugyan nem kereste fel, de 

nagyjából egy hónappal korábban Biró István szekszárdi lakost igen, akinek a feladata volt 

Berecz Mihály főszolgabíró előtt az előírtaknak megfelelően vallani, s rávennie erre Békást is. 

Békás győzködte, hogy ne menjen, de Kerecsényi kész helyzet elé állította Birót: a nevét 

tanúként már ezt megelőzően felíratta Berecznél. Az idézésnél azonban nem volt otthon, 

letagadta magát. 

Biro István (23) vallomásából a beszervezés részletei is kiderülnek: a férfi hazafelé 

tartott, amikor Kerecsényi háza előtt elhaladva az a tornácról behívta magához, s a 

következőket mondta neki: „gyere bizonyságnak Tekintetes Berecz Mihály fő biro urhoz, mert 

én láttam [ti. a kubinszkiak többszörös szavazását], de az én szavamat el nem hiszik [!],…”
768

 

Kerecsényi tehát a tanú hiszékenységét, mondhatjuk tudatlanságát használta ki. 

Esterházy saját kortes „magánakciója”, a megbízólevelek számba nem vétele ellen is 

több panasz érkezett, mivel a gyűlés előtt konszenzus alakult ki a két tábor között azok 

érvényességének elfogadtatásáról, az egyszerű személyes szótöbbség elvetéséről.
769

 Nemesi 

joguk semmissé tétele, a Bezerédyre és Tahyra leadott szavazatok „kiesése”, és a 

credentionalisok összeszámlálására hivatott deputáció munkájának megakadályozása ellen 
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protestált például gróf Zichy Leó, vagy Festetics Leó Pestről, továbbá özvegy Kardos 

Ferencné, özvegy Babosné, özvegy Szemeti Istvánné. A választás és a kinevezés „önkényes 

erőszakkal” történt, ahogy írják, s ellentmondásukat a megbízólevelek figyelmen kívül 

hagyása miatt a jegyzőkönyvbe se vették fel.
770

  

A választás tisztaságának és eredményének megkérdőjelezhetősége május 10-e után a 

katalizátor szerepét játszotta az események menetét tekintve, amennyiben a megyei politikai 

légkör roppant feszültsége hosszútávon stabilizálódott. Ehhez kapcsolódóan különböző 

viselkedési modellek, reakciók alakultak ki, s az addigiak pedig továbbfejlődtek – mindezek 

ráadásul egyre szélesebb tömegeket érintettek.  

A május 8-10-i gyűlés közvetlen folytatásának tekinthető május 16-i és május 23-i 

közgyűlésekről jóval kevesebb forrásunk maradt fenn, s amelyek fennmaradtak, azok is csak 

egy-egy részletét, aspektusát világítják meg a congregatio tényleges lefolyásának. Ebből 

kifolyólag a korteskedés módszertanának és a – leegyszerűsítve – „nemesi” mentalitás 

jellemzőinek, változásainak a megragadása is nehezebb, további kutatás nélkül csak hiányos 

képet alkothatunk a politikai kultúra pillanatnyi állapotáról. Néhány észrevételt azonban 

megkockáztathatunk. 

A Tolna megye országgyűlési követeinek adandó utasítások készítésével megbízott 

választmány május 1-je óta dolgozott. A május 8-10-i követválasztás jegyzőkönyve május 16-

ára rendelt el gyűlést a követutasítások felterjesztése végett.
771

 A május 16-i gyűlés 430. 

közvégzéseként került jegyzőkönyvbe maga a követutasítás. A követválasztás 

„eredményével” ellentétben az utasítás kifejezetten haladó szellemiségű volt: előírta a 

követeknek, hogy a királyi előadásokat csak a sérelmek, különösen a szólásszabadsági 

sérelem megvitatása után tárgyalhatják. Az utasítás nem tért ki az ősiségre, ezzel viszonylag 

tág mozgástere nyílt például Bezerédynek, amikor a jobbágyok örökösödéséről szóló 

törvénytervezet és a váltótörvény tervezete kapcsán formált haladó véleményt. Az irat a 

magyar nyelv ügyének mindenek fölé helyezését is előírta, amikor a nemzetiség és a nyelv 

ügyét az alkotmány kérdéseinél is fontosabbnak jelölte meg. A vallási vita kapcsán az utasítás 

mindenféle vallási különbség megszüntetését javasolta, s a „bevett vallás” kifejezés 

mellőzését is szorgalmazta, csakúgy, mint a protestánsok Horvátországban való letelepedési 

tilalmának a feloldását.
772
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A május 23-i gyűlés feladata lett volna a megválasztott követek megbízóleveleinek 

kiállítása, s ezáltal a követválasztási procedúra lezárása az országgyűlési követutasítás és a 

követek megválasztását magában foglaló jegyzőkönyv felolvasásával és hitelesítésével.
773

 A 

megbízólevelek kiadása viszont elmaradt, s ezt a pecsovicsok Perczel Mór személyének rótták 

fel. Vay Ábrahám Perczelt terhelő negyedik vádpontja (Szekszárd, 1839. július 21.) ismerteti 

a konzervatív álláspontot: Perczel Mór „ismét a’ népet [!] a’ legnagyobb hevességgel 

vezérlette”, sőt négy, a pénznek hódolni nem akaró nemest öccséhez, Perczel Gyulához 

bezáratott, nemesi kiváltságuktól való megfosztással fenyegette őket, s a gyűlés végéig nem 

szabadulhattak. A jelentés szerint Perczel magaviselete a gyűlésen is rossz volt: verte az 

asztalt, szamárfület mutogatott, „a’ nemesi közönséget [!] annyira ingerlé, hogy fő oka lőn 

azon gyűlés czél nélküli rendetlen széjjel oszlásának.”
774

 Vay egy másik jelentésében 

(Szekszárd, 1839. július 20.) ennél is tovább megy: felveti az erőszakos cselekedet 

megtörténtét. Eszerint május 23-án Perczel illetlen jeleket mutatott, „’s a’ credentionalist a’ 

követeknek már ki adni akaró első alispány urat oly dühösséggel megtámadta [!]”, hogy a 

gyűlést végzés nélkül fel kellett oszlatni.
775

  

A kortesvezér ezen kívül nemesnek és nemtelennek egyaránt nemzeti színű kokárdákat 

osztott, sőt maga is azt hordott, ezzel is erősítendő pártja identitását és 

megkülönböztethetőségét. A jelentés szerint alkalmazta az etetés, itatás, és a vesztegetés (800 

pengőforint értékben) eszközét is.
776

  

Perczel Mór saját vallomása szerint a congregatión viszont jelen sem volt, mert a pécsi 

püspök beiktatási ünnepén vett részt Pécsett, a Dőry Gábor másodalispán vezetésével 

kiküldött hivatalos Tolnai küldöttséggel. Ebből következően a május 23-i rendbontás és a 

gyűlés feloszlatásának állítólagos fő okozója sem lehetett ő. Az ellene valló 200 tanú Perczel 

véleménye szerint hitszegő: egybehangzó vallomásaik oka az lehet, hogy valaki betanította 

őket, vagy összebeszéltek (a tanúk különböző helyiségekből rekrutálódtak). A pecsovicsok 

„rögtönzéssel” már korán reggel a gyűlés termébe tódultak többszáz zászlóval, miközben 

Perczelék tábora alig 10 főből állt, sőt a szálláshoz eljutni is alig engedték őket. Perczel Mór 

szerint az adott körülmények, a nyilvánvaló konzervatív számbeli fölény mellett eleve elvetélt 

lett volna bármilyen erőszakos cselekedetre irányuló kísérlet. A logika szerint tehát csak a 

pecsovicsok kezdeményezhettek bármilyen rendbontást.
777
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Keck Dániel nagyszékelyi
778

 református pap és megyei táblabíró vallomása szerint 

(Nagyszékely, 1839. július 16.) a május 23-i generalis congregatión a nemesség – nagy száma 

miatt – a terembe most sem fért be. A gyűlés asztalát ezért a folyosóra vitték, s ott ment a vita. 

A lelkész ismerőse, Bese György dunaszentgyörgyi lakos, és Daróczy János szolgabíró a 

tanúhoz léptek. A két férfi a megyei viszonyokról beszélgetett. Bese a zajongó tömegbe 

mutatva Daróczytól a következőket kérdezte: „mi lesz már ebbül?”. Mire Daróczy: „ebbül 

bizony verekedés lesz; de én csak azt mondom: mást ne, hanem csak az urakat üssék [!].” 

Daróczy ezt a kijelentését állítólag többször is megismételte.
779

 A zajongáson és verbális 

párbajon túl fizikai, erőszakos cselekedetek ezen a gyűlésen még nem történtek, noha 

Daróczy mondatai már jelzik azt a mentalitásbeli áttörést, ahol a határ elmosódik, és 

átléphetővé válik a vita és az erőszak eszközei között. A felismerés az egyik főkortes fejében 

születik meg, de a gondolat a tömeg által válik tetté, a két fél közötti kommunikációs 

csatornák viszont nem épülnek ki tudatosan és hatékonyan.  

A közgyűlés feloszlatásának tényleges oka az alispán, Magyary-Kossa Sámuel július 

24-i, Gyönkön
780

 kelt, Perczel Miklós táblabírónak címzett leveléből derül ki: ebben az 

alispán tisztázza Perczel Mórt, s kijelenti, hogy a liberális kortes nem támadta meg őt, nem 

egy ilyesfajta akció vezetett a közgyűlés végzés nélküli elhalasztásához, hanem a több óráig 

tartó, sem kéréssel, sem intéssel le nem csillapítható lárma tette lehetetlenné az érdemi 

munkát.
781

  

Magyary-Kossának a nádorhoz intézett jelentéséből (Szekszárd, 1839. május 23.) 

kiderül, hogy a gyűlés résztvevői közt már a követutasítás felolvasása és a megbízólevelek 

kiadásának sorrendje is meghasonlást idézett elő: az alispán a követutasítással kezdett volna, 

mert az már régebbi közgyűlésen elfogadást nyert. A „többség” azonban a jegyzőkönyvet 

akarta előbb felolvastatni: „Ennek folytába tehát az érintett Jegyzö könyv több megujitott 

viták közbe felolvastatván, és a’ történtek hiv elöadása az elébbi töbség által elfogadtatván, és 

meghitelesitetvén, történt hogy a’ kérdéses Gyülés végzésének törvényes volta ellen többen 

kikeltek…” A kubinszkiak fel is akartak szólalni ellentmondásokkal
782

, a másik fél azonban 

ezt ellenezte, és sürgette az utasításokra való minél hamarabbi rátérést: „erre a’ folyvást tartó 

zaj és lárma miatt a’ tanátskozás nem folytathatván…”, nehogy az „ingerültség és a 
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gyűlölséggé vált meghasonlás [!]” tovább nőjön, a többségi pecsovics párt kérése helyett az 

alispán a gyűlést – mivel az már reggel 9-től délután fél 4-ig elhúzódott a csendesítésekkel – 

feloszlatta.
783

 A megbízólevelek kiadását a „közgyűlésen közbejöttek után Mgs Tettes első 

Alispány úr saját meggyőződése szerint [!] törvényszerüleg meg nem történhetőnek tartotta.” 

A jegyzőkönyvet végül tehát csak felolvasták, de nem hitelesítették. Az 1723:58. tc.
784

 

értelmében a követválasztás így érvénytelen volt.
785

 

A május 23-i gyűlés – kissé sarkítva – „két vihar közti csendként” is értékelhető, 

hiszen egyelőre a pártszervezés folytatása dominált, az erőszak még elmaradt: a gyűlés után 

például Miltenberger Miklós fiskális meghívta Ozorára
786

 nemes Geretz Ferencet és Antalt, 

simontornyai lakosokat, ahol fejenként 100 forintért azt kérte tőlük, hogy váljanak 

pecsoviccsá (50 forintot kapnának helyben, 50-et pedig Szekszárdon). A két Geretz nem 

fogadta el az ajánlatot. Ozorára Németh János simontornyai gyógyszerész vitte őket kocsival, 

s az ő vallomásából tudunk a vesztegetési kísérletről is (Szekszárd, 1839. július 22.).
787

  

Nem általánosíthatunk több forrás hiányában az esetből, csak jelezzük, hogy az áprilisi 

és május eleji „beszervezés” átlagosan fejenként 50 forintos kvótája a duplájára emelkedett. 

Amennyiben más adatok is alátámasztják a fenti megállapítást, két következtetést vonhatunk 

le: egyrészt nőtt a „pártok” tőkéje (vagyis a pártfogók, támogatók száma is), másrészt a 

„fejpénz” növelése jelzi, hogy minden egyes ember (nemes) önmagában is fontosabbá, 

nélkülözhetetlenné vált a további mozgósítások miatt. Utóbbi kapcsán felmerülhet a kérdés, 

hogy mennyiben öltött „üzleti” jelleget a pártba állás: mennyiben tulajdonítható az 

„áremelkedés” a beszervező saját szempontjainak, lehetőségeinek, céljainak, és mennyiben az 

esetlegesen alkudozó, a maga fontosságát felismerő nemes reakciójának?  
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II.3.db) A brutalitás zenitjén. A júniusi vérgyűlés 

 

A júniusi közgyűlés indulatos, erőszakos lefolyását a megelőző napokban több 

motívum is előre vetítette. Ezek közül a legnagyobb visszhangot keltő és legvéresebb eset 

június 16-án, Hőgyészen
788

 történt. A források egyoldalúsága miatt az események 

rekonstruálása két, egymásnak teljesen ellentmondó variánsban végezhető el. A pecsovics 

interpretációra két forrásunk van: jobaházi
789

 Dőry Sándor, a dombóvári járás főbírájának 

1839. június 16-i, Szekszárdon kelt, a főispánnak címzett jelentése, valamint Rohonczy Imre 

táblabíró és uradalmi ügyigazgató szintén Esterházynak, ugyanaznap datált beszámolója.
790

  

A dombóvári járásbéli nemesség Dőry Sándor vezetésével, nagy számmal – több, mint 

200 fő – tartott Szekszárdra, a másnapi közgyűlésre. Az egyes kortescsapatok lakóhelyükről 

egyenként, külön-külön indultak, s délelőtt érkeztek Hőgyészre, ahol ebédelni álltak meg. A 

pecsovics nemesség délután három óra körül – állítólag – már kocsiján ülve indulóban volt, 

amikor a hőgyészi „közlakosság” egyszerre három helyen: a városházánál, a plébániánál lévő 

hídon és a város néputcájában megtámadta őket. A nemeseket kövekkel és csóragokkal 

súlyosan megsebesítették, „annélkül hog erre tudományom szerént leg kisebb ok szolgáltatott 

volna.”
791

  

A pecsovicsok egy szűk helyen szorultak össze, egymás segítségét ellátni képtelenek 

voltak, menekülni próbáltak. Ekkor azonban a toronybéli harangokat félreverték, „az egész 

Högyeszi nép tömeg pedig a’ nevezett helyektül egész a’ város malmáig nem mint tüzi 

veszedelemkor mire a’ harangok kongatása szokott jelül szolgálni, vizesedényekkel, hanem 

durungokkal és kövekkel fel fegyverkezve és az utolsokat sürüen dobálva, az utzát el állotta, 

és a ’ mellettek kotsijukon el hallado nemességet, kotsisaikat és lovaikat, agban föben dobálta 

és verte [!].”
792

 Dőry a sebesültek számát 30 főre becsüli, s szerinte néhányan halálos 

sebesülést is szenvedtek, de Kétyen
793

 Szalay szolgabíró és családja megmentette őket a 

haláltól.  

Dőry Sándor elrendelte a harangok félreverésének a megszüntetését, s a tettesek 

elfogatására Rohonczy Imre hozzájárulásával uradalmi katonákat küldtek ki. A három 
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harangot félreverő férfi közül csak Fetzer Ferencet sikerült elfogni, Majer Pál és Kuntz János 

fia megszökött a foglárok elől. Amikor Fetzert Dőry a fogházba kísérte, szembejött vele 

Hammer János esküdt, aki a nemességet német nyelven kezdte szidalmazni. Dőry kérdésére 

az esküdt elmondta, hogy az ő és a város bírájának rendeléséből történt az összecsapás, s „e’ 

lázitto tett ingeréül” a főszolgabírótól nyertek utasítást. Az esküdtet a bezárás alól 

felmentette.  Dőry ezután a még forrongásban lévő néptömeghez sietett a piacra, ahol 

szembetalálkozott Szép László esküdttel. Az ő elmondása szerint maga a verekedés 

megszüntetésére indult, amikor a helyi jegyző ujjával rámutatott, s a fellázadt lakosoknak azt 

parancsolta, hogy verjék meg. Az esküdtet és a kiszabadítására érkező Czimmerman Mihály 

megyebeli foglárt is megütötték. Rohonczy közben kiengedte a fogságból Fetzert is, mert a 

nép összesereglett a fogház előtt, s az ügyigazgatót hatalmi szóval presszionálták. 

Szili István felesége azt is panaszolta, hogy tőle a németek a keszkenőjét erőszakosan 

elvették, s őt egy kővel megdobták. Elmondása szerint a rendetlenséget, és a németek 

ingerlését a fogadó épületében lévő vasárus gerjesztette. A harangok félreveretését a helyi 

káplán, Pleininger
794

 parancsolta – ezt a gyanúsított Dőry előtt személyesen is beismerte. A 

helyzet még ekkor sem mérséklődött: „Hőgyészrül legutolján indulván ki, a’ fel ingerült 

lakosok szavaibul értettem, hogy visza mentivel a’ nemességnek azon a’ mai napon véghez 

vitt verekedést ismételni kivánnyák [!].”
795

   

A két jelentésből Hőgyész település liberális elköteleződése olvasható ki. Rohonczy a 

lakosok pártcélokra történő tudatos felhasználását is lebegteti: „Jelen vagyon azon 

szerencsétlen óra; melyben e’ megyébe a’ tulságos szabad gondolkozást terjesztő felekezet, 

sem törvényt sem igazságot nem esmérő törekedése, annyira elhatott a’ köznép közt [!], hogy 

az már semmire sem hajlandóbb, mint erőszakot és nép lázadást gyakorolni, – és a törvényes 

rendszert és minden felsőbbséget végkép eltapodni, s’ semmivé tenni.”
796

  

Az idézet bizonyítja azt is, hogy a politika diffundál, eléri már a nem nemes rétegeket 

is, sőt, befolyásolni képes őket, akár önálló cselekvés formájában is. A „néptömeg” ráadásul 

az erejét is kezdi felismerni, és fordítva, képes befolyásolni a megyei „nagypolitikát”. A 

hőgyészi zavargások liberális értelmezése is inkább a „nép” öntudatra ébredését erősíti.  

Érzékelnünk kell ugyanakkor a népi tömeglélektan kapcsán, hogy alapvetően egy 

spontán folyamatról lehetett szó: valószínűleg a Le Bon-nál jellemzett tömeghangulat 

„rángatta” bele a parasztok nagy számát az öszecsapásba, s ez vezetett ahhoz, hogy 
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cselekedeteik kicsúsztak az ellenőrzés alól. Kérdéses emiatt az is, hogy az említett provokáció 

tudatos volt-e, vagy egyszerűen a csoportképződés lélektanával magyarázható a nem nemesek 

„szervezettnek” tűnő fellépése, ellenállása. 

Összesen 24 tanúvallomás áll rendelkezésünkre a kubinszkiak oldaláról, s ezeket mind 

június 19-én tették, Hőgyészen. Mengesz Boldizsár (29) elmondja, hogy június 16-án ebéd 

után három és négy óra között a nagyfogadóban vendégeskedő (pecsovics) nemesek között 

lövöldözés tört ki. Ezt követően mintegy 10-12 nemes kiment a játszóhelyre, ahol a 

„randalírozók” elől menekülni készülő Viczl Kilián kőműves legényt kihúzott kardokkal jól 

megverték, majd dühödten a városháza irányába indultak a németek után, és ott a város bíráját 

is levágták.
797

  

 Istránczinger József (47) festőmestert ebéd közben az egyik pecsovics, Kosztolányi 

Ferenc pincehelyi szabó meghívta a vendégfogadóba. A fogadóból aztán a dőryánusok a 

németeket kiverték, kövekkel üldözték őket, s közben a lakosokat is pofozták. A tanú 

elmondja, hogy a hőgyészi lakosok a délutáni ájtatosság után a nemesekkel boroztak, a 

németek senkit nem bántottak, azonban igaz, hogy sokat ittak. A bírót Gyenis Máté (38) 

kocsolai
798

 csizmadiamester verte fejbe.  

Gyenis Máté tanúvallomása szerint Czimmerman Mihály foglár kezdte a verekedést, a 

németek kocsmából való kikergetése pedig Dőry Sándor parancsára történt. Dőry mellett a 

nemeseket állítólag Schneller Antal ügyvéd is bíztatta. A pecsovicsok később a város 

felgyújtásával is fenyegetőztek.
799

 Kun János gyógyszerészsegéd (dátum nélkül) a hőgyészi 

verekedés során látta kihúzott karddal az utcán szaladni Dőry Sándor főbírót, Dőry Károly 

táblabírót és Szép Károly esküdtet is.
800

 

A liberális vallomások – bár szintén nem elfogulatlanok – illeszkednek az alábbiakban 

kirajzolódó, tudatos, előre megtervezett erőszakos fellépés-sorozatra a kubinszkiak és 

párthíveik, „pártos városaik” ellen. 

Ha a vérgyűlés választási fogásait röviden jellemezni akarjuk, akkor azt egy 

párhuzamosan zajló, s egymással összefüggésbe hozható folyamatban: a korteskedés 

eszközeinek leegyszerűsödésében és radikalizálódásában ragadhatjuk meg. A rendelkezésre 

álló levéltári források legalábbis ezt a technikát részletezik és hangsúlyozzák végig, szinte 

kizárólagosan. Egyéb mutatókat, mint például a korteskedés hatékonyságát itt nem célunk 

elemezni (a kérdésről bővebben lásd a II.3.e) alfejezetet). A pártszervezésről szinte már egy 
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forrás sem beszél, feltételezhetjük tehát, hogy a frontvonalak ekkorra nagyjából és véglegesen 

kialakultak. 

Az erőszakos cselekvési modell tulajdonképpen az egyetlen eszköz, ami ezt a 

követválasztó gyűlést jellemzi, végigkíséri. A forrásokban ráadásul arra is találhatunk 

utalásokat, hogy a gyűlés ilyen irányú „elfajulása” egy előre megtervezett, s kontroll alatt 

tartott akció volt; tehát nem a körülmények összjátéka által előidézett spontán megmozdulás, 

reakció, vagy védekezési mechanizmus.  

Egy további jellemzője a június 17-i gyűlésnek, hogy a korábbi pártszervezéshez 

hasonlóan ezúttal már a választás „eseményei” is átlépik a megyeház kapuját, azaz a 

megmozdulások átgyűrűznek és kiterjednek a város, sőt környéke egészére. Mind területi, 

mind társadalmi vonatkozásában nagyobb sugarú kört érint a „választás lebonyolítása”. 

A pecsovicsok első kortesfogása a voksolás helyszínének előre történt önkényes 

elfoglalása volt. Ezzel az eszközzel – amint láttuk – májusban a kubinszkiak is éltek (a 

megyeházudvar kapujának elzárásakor), eredménytelenül. Ifjabb Perczel Sándor írja le 

vallomásában (Szekszárd, 1839. július 24.),
801

 hogy a konzervatívok száznál is több Fehér 

megyei, Tolnában birtoktalan, s más követválasztások alkalmával a vokstól eltiltott „zsoldos 

nemesekkel” kiegészített csapattal érkeztek. Més Ádám bonyhádi jegyző írja (Bonyhád, 1839. 

július 3.), amint „a’ fehér kalapos párt muzsika szó ’s vig kurjongások között az udvarba 

haladott.”
802

 A gyűlés kezdete előtt a pitvarban lévő, a választás helyszíneként kijelölt, a 

büntetőtörvény-szoba előtt lévő boltozat alatt álló zöld asztal egész körét elfoglalták, a 

kubinszkiakat pedig nem engedték helyhez. A „vörös csákósok” így először a kápolna előtti 

udvartéren foglaltak helyet.  

Szigeth Tamás bíró és tanácsnok hasonlóan beszéli el a történteket (Szekszárd, 1839. 

június 23.), s egyúttal utal a főispán aktív szerepére: 9 órakor a megyeház udvarában állítólag 

már mindkét párt nemesei összejöttek, de a főispán volt az, aki 13 óránál korábban nem akarta 

elkezdeni a gyűlést. A kubinszkiak erre együtt reggelizni mentek, a pecsovicsok nagy része 

viszont maradt a helyszínen. A liberálisok a kitűzött időponthoz képest mintegy fél óra 

késéssel érkeztek vissza, a tanú szerint minden fegyverként használható eszköz nélkül.
803

  

Kristofek Ferenc szekszárdi lakos elmondja (Szekszárd, 1839. július 2.), hogy a 

választás előtti napokban a pecsovics nemes Gyimothy Jánossal (akinek fia a szekszárdi 

nemesek hadnagya) beszélgetett a felső temetőnél, aki megosztotta vele, hogy Berecz Mihály 
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főszolgabíró adta a konzervatívoknak azt az utasítást, miszerint a gyűlésen az asztalt körbe le 

kell foglalniuk. A tanú hozzáteszi: „ha Perczel Móricz úr el nem ment volna – bizonyosan 

agyon ütötték volna.”
804

  

Özvegy Bovári Józsefné (67) vallomása szerint (Szekszárd, 1839. július 7.) a 

verekedés előtti nap estéjén hallotta ágybontás közben, amint a nála megszállt földvári 

nemesek hadnagya Divéky Lászlóhoz így szólt: „Sok nemes jött be, mi lész belöle nem tudom 

a’ mi petsovits urainktúl felvagyunk biztatva [!]: hogy hónap előre az asztalt foglaljuk 

el,…”
805

 A kortestechnikák megválasztása, gyakorlati jellegű, hatalompolitikai megalapozása 

tehát valóban egy szűk „vezető testület”, az „elit” keretein belül történt meg, s ekkor még a 

„vezetés” és a „párt” közti kommunikáció is hatékonyan működött. A beszámolók alapján 

még az ellenpárt főkorteseit is kijelölték mint primer célpontokat. 

A dulakodást és verekedést kezdő felet illetően megoszlanak a források, jóllehet 

többségében vannak azok a tanúvallomások, amelyek a pecsovicsok felelősségét nevezik 

meg. Perczel Sándor leírása szerint ők fegyvertelenül érkeztek a helyszínre, s a pecsovicsok 

támadtak rájuk kardokkal és fahasábokkal. A liberális vallomás kapcsán meg kell jegyeznünk, 

hogy Perczel mindenképpen csúsztat: a közgyűlésen minden nemes díszmagyar ruhában 

szokott megjelenni, amihez a kard is hozzátartozott, vagyis Perczelék sem érkezhettek teljesen 

„fegyvertelenül”. A forrásokban szereplő „kardok” ugyanakkor feltehetően ezen felüli, 

kifejezetten támadó célra használt fegyvereket jelölnek. 

Perczel szerint egy „pecsovics zsoldos”, ifjabb Egerer János ejtette kardjával az első 

vágást, s bíztatta társait, „vissza! ide senki be nem jön” felkiáltással. A véres csata indítóoka 

pedig – úgy véli – az volt, hogy egy nemrég szabadult „statáriális rab karddal és 

durungokkal kezdé választó jussát gyakorolni.
806

 Ezzel arra a vádra reagál, miszerint a csatát 

Perczel Mór kezdte, csak a kardját közben elvették tőle. A pecsovicsok szerint ugyanis 

karddal verekedett, a megyeház ostromára pedig ő adatta meg a jelet a trombitással.
807

 S 

mivel gyűlés de facto nem volt, a fívér a Perczel elleni vesztegetési vádat is alaptalannak 

proklamálja.  

Vay Ábrahám július 20-i és 21-i jelentéseiben azt írja, hogy Perczel Mór már a gyűlés 

előtt előkészületeket és fenyegetéseket tett: „az ellenfél embereit halállal fenyegette [!], végre 

a’ legingerültebb állapotban a’ gyűlésbe bevezérlette ti. a kubinszkiakat, onnan ivó 

tanyájokra ki, ’s szeszes italok által felhevitve ismét vissza vezette, ’s ott előre tolakodva csak 
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hamar a’ verekedést elkezdette,…” A vármegyeházat ostromoltatta, s nagy hangon állítólag 

egyszer a következőket mondta: „mondjátok meg főispánytoknak, hogy követeinket nevezze 

ki, mert addig nem eresztjük ki, ha mindnyájan éhen döglenek is meg.” Másszor pedig: 

„lábtot ide Gyula öcsém, had löjjük meg a’ kutyaházi hunczfutot, ide parasztok, Sándor 

bátyámat agyon verték, segitsetek [!].”
808

 Ez a jelentés azt mutatja, hogy a kubinszkiak 

körében is feltételezhetünk valamiféle tudatosságot és tervszerűséget, előzetes felkészülést a 

június 17-i gyűlést illetően. Másrészt a parasztok ismételt „felhasználása” cáfolja Simon 

Mihály vallomását az összecsapások kizárólagosan „nemesi alakulatait” illetően (lásd alább). 

A kubinszki felkészülést támasztja alá Gyimothy János hadnagy, nemes Bogyay 

Márton, nemes Osvald Mihály, nemes Bitsérely József, nemes Kajtár György és nemes 

Markos István bizonyságtevő levele is (Szekszárd, 1840. március 19.). Elmondásuk szerint 

nemes Parrag János és Sándor szekszárdi lakosok vendégfogadójában tanyáztak és 

„tivornyáztak” a gyűlésre érkező liberálisok. Parragék voltak többek közt a kubinszkiak 

toborzói is, a megyeház ostrománál pedig „logisztikai” feladatokat láttak el: az ostromlóknak 

hordószámra hordták a bort tulajdon lovaikon Bach Jakab Pintértől.
809

 

Szigeth Tamás szerint Perczeléknek a reggelizésből történt visszaérkezésekor állítólag 

már lárma volt, s a kubinszkiak alig egyharmada ment be egyáltalán az udvarba, utalván ezzel 

arra, hogy számbeli erejük folytán sem léphettek volna fel a liberálisok kezdeményezőként az 

összecsapásokban a jól szervezett pecsovicsokkal szemben. A bemerészkedő kubinszkiakat 

aztán a konzervatívok kiverték, a kaput pedig bezárták. A tanú ugyanakkor elismeri, hogy a 

liberálisok a megyeházat és annak kapuját is ostromolni kezdték, de hangsúlyozza, hogy csak 

miután kizárták őket, vagyis a megmozdulás kényszer szülte reakció volt. A kapu sikeres 

ostroma után a két párt összecsapott, egymást dobálták fákkal és husángokkal, de a 

pecsovicsok a liberálisok két kísérletét is visszaverték, hogy az udvarba jussanak. A tanú 

szerint a kubinszkiak soha nem buzdították egymást vagy a lakosokat a dőryánusok ellen, sőt, 

a Perczel testvérek állítólag több pecsovicsot is kimentettek a verekedésből.
810

   

Lendvay József és más foglárok elmondása szerint a kubinszkiak ezután elhagyták a 

megyeház udvarát, ahol Perczel Mór fejét beverték, aki arcáról a vért lemosni a káplár 

szobájába ment. Lendvay elbeszélése szerint ott a kard még rajta volt a kortesvezéren, de 

használatlanul, s végül azt a káplárnál is hagyta.
811
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Ritter József evangélikus lelkipásztor vallomásában (Majos,
812

 1839. július 2.) 

elmondja, hogy a június 17-i szekszárdi esetnél a verekedés kezdete után a megyeházából 

menekülő kubinszkiaknál fegyvert nem látott. Sőt a kaput a pecsovicsok rájuk zárták, s csak 

másfél óra elteltével tudtak kiszabadulni az udvarból. Mindeközben a Perczel testvérek 

állítólag végig csendesítették híveiket és a pecsovicsokat is. Egy Szekszárdon, 1839. június 

30-án, Antal János jegyző előtt tett vallomás ugyanerről tanúskodik.
813

 Kramalin Alajos, a 

siklósi
814

 gyógyszertár birtokosa szerint (Szekszárd, 1839. július 1.) Perczel Miklós, Boros 

János akadémiai festő szerint pedig (Szekszárd, 1839. július 2.) Perczel Sándor is békíteni 

próbált.
815

  

Més Ádám leírja, hogy amikor Perczel Sándor békíteni akart, a fehér kalaposok 

karddal leütötték, majd „egy számos ütlekektől erejét vesztett veres csákós a’ kapu alatt órára 

bukvan azt a fejér kalaposok közül öten fával és karddal szabdalták, kik közül mindazonáltal 

tsak Bese hajdút esmértem fel, ki a’ börtönök felül futva és bal kezében mesztelen kardját 

magasan tartva rohant a’ földön fekvő véres veres tsákósra.”
816

 

Rübszánn József gyógyszerész is Egerer János kezdeményező szerepét emeli ki 

(Szekszárd, 1839. június 19.), s hogy „ezen alkalommal pedig, ama Kubintzkiak, kiknél kard 

is volt, azt hüvelyéből ki nem huzták…”.
817

 Simon Mihály (41) hajdú elmondja (Szekszárd, 

1839. június 17.), hogy a vármegye kapuja alá rendelték strázsának, s amikor a kapun kívül a 

nemesek közé egy parasztcigány keveredett, azt a kubinszkiak rögtön elhajtották, 

megakadályozva, hogy ismét nem nemes keveredjen a nemesek közé.
818

 

Zsikó Bábi (18) vallomásában elmondja (Szekszárd, 1839. június 20.), hogy a 

vármegyeház felső emeletén lévő katonaszobában tartózkodott, amikor a kubinszkiakat a 

vármegyeházból kizárták. Több pecsovics is jött hozzá, akik egy-egy darab fát, majd köveket 

hajítottak a kint lévő liberálisokra, akik csak ezután kezdtek dobálódzni. A pecsovicsok 

szétszedték a székeket, s azok darabjait használták fegyverként, de egész szalmaszékeket is 

hajítottak az ellentábor embereire.
819

 Schlégl Ferenc tanácsos és Ratkó Ferenc perceptor is 
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megerősíti (Szekszárd, 1839. június 30.), hogy az első kődobás a vármegyeház alsó részén 

lévő emeletbeli ablakból jött ki, amikor a megyeház kapuját a kubinszkiak előtt bezárták.
820

 

Csór Mihály szekszárdi segédpap szerint (dátum nélkül, másolat: 1839. augusztus 7.) 

viszont a vármegyeház udvarába érkező kubinszkiak fegyveresek voltak, és szabályosan 

rárontottak a gyülekezetre.
821

  

Perczel Sándornál valamivel árnyaltabb képet ad a történtekről Podolay János mérnök 

(Szekszárd, 1839. július 2.). A tanú jelen volt a június 17-i gyűlésen. Elmondása szerint reggel 

9-kor a büntetőtörvényszéki szoba előtti széles folyosó már tele volt „a’ nemes urak fehér 

kalapos felekezetével. Azután jöttek bé a’ veres csákosok…”. A vörösöket a pecsovicsok nem 

engedték asztalhoz, s ekkor Perczel Mór a folyosóról visszafordult, majd eltávozott. Tolongás, 

később verekedés tört ki. A tanú szerint a kubinszkiak ekkor a kapu felé indultak, némelyek 

kardosan, a többség viszont anélkül. A forrás tehát már ezen a ponton árnyalja Perczel Sándor 

jelentését: a fegyverek mindkét párt tagjai közt megtalálhatók voltak. A fehérek székekkel, 

hasábfákkal, durungokkal, kardokkal verték a vörösöket, akik tovább menekültek a zárt 

kapuhoz. A pecsovicsok utánuk siettek, de Fördös István szolgabíró „összetett kezekkel 

könyörögve” visszatérítette őket.
822

  

Szeperdi
823

 Kis Lajos jelentése (Szekszárd, 1839. július 1.) Perczelhez hasonlóan az 

események liberális interpretációját adja egy Nemeskéri Kiss Antal által bemutatott nádori 

parancsolatra válaszul. Eszerint a kubinszkiak délelőtt fél 10 körül példás renddel érkeztek a 

megyeházhoz, de az udvarra kitett, s a gyűlés folytatására szolgáló asztalt a pecsovicsok 

körülülték. A liberálisok felszólították őket, hogy a fél asztalt hagyják üresen, de a lépcsőre 

fellépő kubinszkiakat onnét kézzel kezdték letaszigálni. A kubinszkiak védekezni próbáltak, 

amikor a pecsovicsok részén egyszerre három kard villant, amelyeket a liberálisokra 

irányoztak.  

A Kis-féle vallomás a verekedés kitörését illetően tehát saját párttársa, Perczel Sándor 

leírásával is ellentmondásba kerül, mindössze lényegét tekintve egyezik a két irat: a 

pecsovicsok kezdeményezését illetően. A hasogatott fákkal is felszerelt konzervatívok a Kis 

szerint egyébként csak százas létszámú kubinszkiakat kiverték a megyeházból. Egy, a 

többiektől elmaradt vöröst a pecsovicsok utolértek, és miközben az a földre lerogyott, fával és 

karddal szünet nélkül ütötték. Ezalatt a vár folyosóján „széjjelszállingózó” dőryánusok közt 

régi kardokat osztogattak. Fél 12 körül a kubinszkiak az általuk betört kis kapun lévő lyukon 
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bújtak ki. Magyary-Kossa első alispán és Csapó Dániel táblabíró a várkapu széttörését végző 

liberálisokat rendre intették, de azok ekkor már kezelhetetlenek voltak. Az alispáni 

felszólításra adott reakciójuk az volt, hogy amennyiben a pecsovicsok iránti engedelmességre 

bíztatnák őket, készek az „urakat” is megverni, azaz nem hallgatnak rájuk.
824

 A „tömeg” 

feletti kontrollt tehát a főkortesek érezhetően kezdték elveszíteni. 

Benyovszky Károlyt, Tolna vármegye várkapitányát – vallomása szerint (Szekszárd, 

1839. június 19.) – Daróczy János szolgabíró arra kérte, hogy a főispán állítólagos – és 

vélhetően tényleges –
825

 parancsára adja ki a pecsovicsoknak a megye fegyvertárának kulcsát 

és a bent lévő fegyvereket. A várkapitány azonban a padláson a vasajtót már feltörve találta. 

A kardokat a nemes urak hordták le, akiket Schneller Antal ügyész úr bíztatott. A pecsovicsok 

a lovas és gyalogos felkelő katonaságnak és a régi hajdúknak a kardjait is lehordták, azaz 

mindent, amit csak találtak.
826

 Ez a mozzanat is a pecsovicsok tudatos felkészülését, és 

Esterházy főispán aktív, irányító szerepét bizonyítja az összecsapásokat illetően. Érdekes 

ugyanakkor, hogyan volt mindez lehetséges egy liberálisnak tekinthető alispán irányítása alatt 

álló megyében? 

Az események spontaneitását cáfolja Ferencz Dicendi vallomása (Szekszárd, 1839. 

június 19.) is: a tanú a pecsovicsok táborával érkezett Szekszárdra. Az egyik főkortes, 

Stantsits Ignác útközben állítólag ezeket a szavakat mondta: „ma vérbe förödünk meg halnak 

a Kubinszkiak.” ! Egy héttel korábban a tanú szintén Stantsitsék társaságában volt, annak 

testvérével, továbbá nemes Kis Zsigával és nemes Bogyay Mártonnal Pál Jánosné 

sörkocsmájában. Itt a kortesvezér – megintcsak célzatosan – arról beszélt, hogy ő mindig el 

van látva töltött pisztolyokkal.
827

 Ezek szerint a pecsovicsok több hetes szervezése előzhette 

meg a vérgyűlésen manifesztálódott tudatos, erőszakos fellépést.  

Krebsz Ágota özvegy (42) szerint (Szekszárd, 1839. július 7.) a gyűlést megelőző 

napon Bogyay Márton az egyik pecsovicsra lőtt a kocsmában.
828

 Ennek a tanúvallomásnak a 

hitelessége több mint kétséges, hiszen láttuk, Bogyay a pecsovics kortesek társaságában 

mutatkozott korábban. Hacsak nem egy „hétköznapi” kocsmai összetűzést nagyít fel és 

értelmez félre a tanú. 

A kubinszkiak június 17-én déli 12 órakor tudtak végül szabadulni a kapun vert 

nyíláson, majd a kaput később teljesen ki is nyitották. Podolay délután még szemtanúja volt, 
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ahogy Augusz Antal házának ajtaját verték a pecsovicsok. A kávéház ablakából később azt is 

látta, ahogy Csík Imre táblabírót a fehér kalaposok felemelt botokkal körülvéve szorítják a 

pincegödör mellé. A táblabírót Daróczy Pál kadét őrmesternek sikerült kimentenie.
829

 

A kubinszkiak vélt vagy valós sérelmei mellett viszont az összecsapásoknak egy 

pecsovics halálos áldozata is lett tengődi
830

 Keserü István nemesember személyében.
831

 Elek 

Ferenc tiszteletbeli szolgabíró elmondja (Szekszárd, 1839. június 30.), hogy délután, 

miközben a két párt egymást továbbra is kövekkel dobálta, „ez alkalommal egy nemes 

Petsovits ki a kútnál állott, egy kövel szeme végei meg dobatott ezzel elszédült hátra esett a 

kövekre, és bétörte egész hátulsó koponyáját és ott maradt halva.”
832

  

Utóbb a pecsovicsok a haláleset bekövetkeztét szándékos gyilkosságnak állították be. 

Dőryék 1839. szeptember 2-i, a Vay elleni felírásra válaszul készített ünnepélyes 

ellentmondásukban taglalják a június 17-i esetet is: a leírás szerint a kisebb számban maradt 

nemesség, azaz „a vesztesek” megtámadták a megyeház kapuját, ablakait. Kerítését 

lerombolták „és a’ követválasztásban a’ nagyobb számban maradottakat vérengző képpen 

leverni, Ns Keserü István tengődi lakost pedig halálra gyilkolni [!] jöttek.” A főispánt 

„méltatlanul” rágalmazták, rémisztő fenyegetésekkel illették, „és így a’ Vármegye Házát 

mint a’ megyének legszentebb helyét megfertőztetni, és utálatos vétkeikkel még inkább 

motskitani semminek tartották.”
833

  

A liberálisok visszavonulása után a város harctérré vált, Perczel ablakát is kövekkel 

ostromolták az ellenpárt emberei. A háborús állapotok beálltát idézi Madarász József 

vallomása (Szekszárd, 1839. június 20.), amelyből kiderül, hogy a helyzet komolyra 

fordulását követően a pecsovicsok az erősítésről is gondoskodni kezdtek: a gyűlés zavarai 

miatt Varcsay Ferenc vezérlete alatt húsz kocsi, mindegyiken négy fehér kalapos, kardokkal 

és puskákkal felszerelt pecsovics nemes érkezett.
834

  

Az indulatok elszabadulását jelzi Pápai János hitvesének, egy ispotálybéli ápolónőnek 

a tanúvallomása (Szekszárd, 1839. június 19., Grabarich János esküdt előtt). A tanú elmondja, 

hogy június 17-én hétfőn déltájban egy vörös sapkás nemesember egy másik vörös sapkás, 

sebesült nemest vezetett be az ispotályba. Kívülről közben több pecsovics kövekkel és 

botokkal ütötte a kaput, mert be akartak törni, s a bemenekült „vöröst” kihozni. A tanú az 

ostromlók közül nemes Kerecsényi György megyei pandúrt, hajdút ismerte fel. Az ápolónő a 
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sebesült kubinszkinak azt javasolta, hogy a kert felől lévő portán ugorjon ki, de a pecsovicsok 

ezt meghallották, és nem engedték. A nő ezután a padlásra rejtette a kubinszkit, letakarta a 

holtak takarójával, majd ajtót nyitott, s Kerecsényinek azt mondta, hogy a sebesült a hátulsó 

kapun kiugrott. A pecsovicsok ezt követően eltávoztak, az ápolónő viszont csak két óra múlva 

merte elengedni a „szökevényt”.
835

 

Bentsik György tanácsos leírása (Szekszárd, 1839. július 2.) alapján elmondhatjuk, a 

városban gyakorlatilag mindenki célponttá vált, aki nem volt „fehér”. A tanú például látta, 

hogy miközben a pecsovicsok a verekedést követően Augusz Antal házát ostromolták, a békét 

akaró s egy forspontos kocsin ülő Áts Ferenc pandúrt több botos fehér meg akarta verni az 

artézi kútnál. Életét az mentette meg, amikor valaki felszólalt, hogy ne bántsák, mert nem 

kubinszki, hanem a „város cselédje”.
836

 

Perczel Sándor végkövetkeztetése szerint „minden zavaroknak fő oka” – májushoz 

hasonlóan – a főispán, Esterházy volt: „maga a foispány is, és pártja minden fönökei, kik a’ 

megyeház’ folyosoiból mosolygva szemlélték a’ felekezetbeli fegyveres, és előre hartzra 

készült nemességnek, a’ más békés és fegyvertelen felekezetben nyert diadalmat, kény urasági 

vágyukat pedig már telve hitték, …”.
837

 Esterházy Károly utóbb az új közgyűlés határnapját 

július 1-jére tűzte ki: „…arra kérem a’ nemes urakat, hogy csendben, és rendben, mellynek 

fenntartása minden jógondolkozásunak szivén tetszik [!], honnukba visszatérjenek.”
838

  

A tanúvallomások alapján elmondható, hogy június 17-én Szekszárdon kívül, 

Szentgyörgyön is történt verekedés a nemesség tagjai között, bár ennek konkrét ideje nem 

ismert. Perczel Sándor megint csak az egyik félnek, sőt, inkább egyes személy vétkének 

tulajdonítja az összecsapást, s a tervszerűségre is tesz utalást: „a’ pártoskodás éppen a’ másik 

fél által systematice [!] kezdve…” A pártok radikalizálódása szerinte a kubinszkiakban 

elkeseredést, a pecsovicsokban viszont elbizakodottságot szült, nehezítve a konszenzus 

keresését. Ők okot nem adtak a verekedésre, állítja, és egyúttal tagadja, hogy Perczel Mór a 

szekszárdi nemesek hadnagyát arcul csapta volna. Ellenben a pecsovics nemesség már 

„kivont kardokkal, és annak villogtatásával jelentgeté harczra szálni kész szándékát…”, 

miközben ők – ahogy egyebütt is – fegyvertelenül jelentek meg, sőt, a verekedést csillapítani 

akarták. A véresnek mondott verekedés ráadásul szerinte jobbára csak szóvitából állt.
839
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Az összecsapások eredményét és értékelését illetően a legmegbízhatóbb 

forráscsoportot a korabeli látleletek szolgáltatják – ezekből viszonylag sok fennmaradt. 

Vallomása szerint például nemes Besey Tóth Mihály kölesdi
840

 lakost június 17-én a 

megyeház udvarában a verekedés során Babos Márton pecsovics nemes sebezte meg. A 

látlelet szerint (Szekszárd, 1839. július 13., a vizsgálatot végezte Kremmüller Károly 

tiszteletbeli tolnai főorvos) a tanú fején, a homloka felett 1–1,5 ujjnyi hosszú, négyvonalnyi 

széles sebhely található, amely részint begyógyult, egy részét viszont vadhús borítja el. Besey 

bal előkarja és keze dagadt, karjai alsó és hátulsó részén háromujjnyi hosszú, félujjnyi széles 

vöröses–zöldes kék foltok találhatók.
841

  

Nemes Tamásy Pál dunaföldvári lakost szintén a pecsovicsok verték meg. Feje hátulsó 

részén két és félujjnyi hosszú, négyvonalnyi széles csontig érő karddal ejtett seb keletkezett, 

koponyája érdes lett. A fél bal homloka, szeme és környéke vöröses kék véröntődésekkel 

elfutottan bedagadt. Hátán, vállain hatujjnyi hosszú, négyujjnyi széles vöröseskék, vérrel 

elfutott foltok találhatók. Sebesülései miatt az ágyból nem kelhet fel (Szekszárd, 1839. június 

17., a vizsgálatot végezte Kremmüller Károly).
842

 

A látleletek között több, csak négy héten belül gyógyuló sebesülést is találhatunk.
843

 

Ebben a forráscsoportban a legsúlyosabb sebesülése egy kubinszkinak volt, akinek az orrát 

csontostul kivágták, s azt már csak félujjnyi bőr tartotta a helyén. Sebesülése hat héten belül 

gyógyuló.
844

 A simontornyai nemesekről Peck Sámuel végzett vizsgálatokat.
845

 Szintén 

megfordult orvosnál sebesülése miatt Fördös István, Kiss Antal táblabíró és Perczel Sándor 

táblabíró is. Kiss Antalt vallomása szerint a pecsovics nemes Kajtár György támadta meg a 

megyeház udvarában: szemgolyója gyulladt véröntődésekkel lett elborítva. Bal szeme 

környéke kétujjnyira vöröses kék vérrel elfutott, s annyira dagadt, hogy nem képes a 

szemhéját felnyitni. Feje felső részén két félujjnyi hosszú, csontig érő seb található, egész 

ruhája véres (Szekszárd, 1839. június 17. a vizsgálatot végezte Kremmüller Károly).
846

 

Perczel Sándor homloka felett egy egyujjnyi hosszú, csontig érő seb keletkezett.
847

  

A fentiekből is látható, hogy gyakorlatilag csak a kubinszkiakat ért bántalmazásokról 

maradtak fenn orvosi látleletek, de legalábbis abszolút többségben lehettek a főorvost 

                                                 
840

 Mezőváros a simontornyai járásban, 1492 lakossal, 35 jobbágytelekkel, főbb birtokosa Apponyi Antal. 

Fényes 1836. 316. 
841

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 20. fol. 
842

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 21. fol. 
843

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 22. fol. 
844

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 22. fol. 
845

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 24−27. fol. 
846

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 107. fol. 
847

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 29−31. fol. 



165 

 

felkereső liberálisok a pecsovicsokkal szemben. Ezek alapján feltételezhetünk bizonyos 

mentalitásbeli sajátosságokat, jellemzőket a két tábort illetően. A tanúvallomásoknak és 

látleleteknek szinte már követhetetlen mennyiségű felsorakoztatása a kubinszki oldalról 

erősíti azt a képet, hogy a liberális nemesség minden törvényes eszközt megragad és 

felhasznál saját igazának a bizonyítására, fenntartva a jog és az erkölcs látszatát. Kizárt 

ugyanakkor, hogy a pecsovicsok lényegesen kevesebb sérülést szenvedtek volna el a június 

17-i összecsapásokban. Valószínűbb a források egyoldalúságára az a magyarázat, hogy a 

konzervatív nemesek „büszkeségük”, „férfiasságuk” miatt nem járultak orvoshoz, jegyzőhöz, 

mintegy az erőt, tartást képviselve, szembeállítva azt a liberálisok „gyengeségével” és 

jogkövetésre alapozott taktikájával.  

 

II.3. dc) A novemberi fordulat 

 

Forrásadottságait tekintve a november 18-i közgyűlés kiemelkedik a többi közül:
848

 a 

legtöbb tanúvallomás és hivatalos (illetve magán-) levél ezzel a congregatióval kapcsolatban 

maradt fenn. A választási fogások tipizálása ennek ellenére nem egyszerű a gyűlés „spontán”, 

csapongó jellege miatt: kérdéses, hogy a congregatio fordulatai során tapasztalt 

magatartásformák, reakciók mennyiben sorolhatók a megelőző két gyűlésen látott, „irányított” 

jellegű, tudatos stratégiák közé, s mennyiben tekinthetők a (kis)nemesség önálló, a 

„vezetéstől” immár független, kontroll nélküli megnyilvánulásainak.  

A gyűlés nagy részéről elmondható azonban, hogy a korábban pártokra lebontható, 

sematizálható mentalitás- és magatartásbeli jellegzetességek is összemosódnak, bizonyos 

tekintetben felcserélődnek, de leginkább egy, a pártoktól független, a politizáló nemesség 

egészét jellemző, leíró (leírható) „kultúra” rajzolódik ki. Abszolút számbeli fölényük 

tudatában például ezúttal már a pecsovicsok azok, akik konzekvensen ragaszkodnak a 

törvényes, jogi keretekhez és eszközökhöz a választás eredményét hitelesítendő, s inkább 

kerülik a fizikai összecsapásokat, a liberálisokkal szemben.  

A feszült politikai légkörben – még ha eredményét tekintve kiszámíthatatlannak is 

bizonyult – a leghatékonyabb módszernek a provokáció tűnt. A júniusi vérgyűlés eseményei 

után ez a provokáció már akkor is hatékony lehetett, ha mindössze verbális jellegű volt. A 

                                                 
848

 Bodnár és Gárdonyi könyvében ennek ellenére – vagy épp a konzervatív beszámolók túltengése miatt – a 

novemberi gyűlés számottevően kisebb teret kap, mint az előbbiek. Lásd Bodnár-Gárdonyi 1920. 52−54. 



166 

 

folytatás aztán a táborok erőviszonyain múlt. Ezzel a technikával novemberben mindkét párt 

„vezérei” éltek.  

Magyary-Kossa Sámuel a nádorhoz (és a Helytartótanácshoz) intézett jelentésében 

(Szekszárd, 1839. november 19.) leírja, hogy a november 18-i congregatio reggel 10 órai 

kezdete előtt még egyesítő tárgyalásokat próbált eszközölni a két párt között, de 

sikertelenül.
849

 Az alispán szállásának első szobájában tartott előzetes „kisgyűlésen”, 

„conferentián” jelen volt idősebb Dőry Vince császári–királyi tanácsos, Jeszenszky Károly, 

Jeszenszky Miklós, Dőry Gábor, Csapó Dániel, Gindly Antal, Gindly Rudolf, Perczel Mór, 

Perczel Gábor, Perczel Sándor, Perczel István, Tassy Gábor főadószedő és mások.
850

 Dőry 

Vince az óhajtott egyesülés és közbéke feltételeként Dőry és Perczel követek visszahelyezését 

jelölte meg. Perczel Mór állítólag erre indulatosan azt nyilatkozta, hogy azt nem csak 

„moraliter, de physice” is akadályoztatni fogják.
851

 Dőry Sándor vallomásában (Szekszárd, 

1840. március 5.) idézi Perczelnek Dőry Gáborhoz intézett szavait: „van nékünk elég fizikai, 

morális, ’s materialis erönk, mellyel az érdekeink ellen czélzott végzések hozatát semmivé 

tenni, és gátolni fogjuk; ám lássa az Alispány úr ti. Dőry Gábor mily szomoru következése 

leend, ha a gyűlésben fel szolamland.”
852

 Gyulai Gaál Eduárd idézi (Andrási Puszta,
853

 1840. 

március 5.) Dőry válaszát Perczel Mórhoz: „Hogy még az halálos bűnhösnek sem tiltatódik 

védelme, mellyet tőllem az T. Rendek tagadni kívánnak, tehát fájdalmím keblemben fojtva 

távozok innénd.”
854

 Gaál Eduárd véleménye szerint az egész konferenciát „az felette gyengéd 

érző” Dőry megbántására és eltávolítására hívták össze. 

Dőry Gábor ezt követően nem vett részt a közgyűlésen, sőt a megyeházból is 

eltávozott, hogy ne szolgáltasson okot a „hirigre”. Jobaházi Dőry Vince vallomásában 

(Zomba,
855

 1840. március 4.) azt mondja, azért ment el a gyűlésre, mert a törvénytelen 

október 7-i gyűlés végzésének törvényes módon való megváltoztatását akarta eszközölni.
856

 

Tassy Gábor felvetette azt is, hogy a congregatiót a birtoktalan kisnemesek befolyása nélkül 

tartsák meg. A konzervatívok emiatt félbeszakították a konferenciát,
857

 hiszen táboruk 

számbeli fölénye mellett egy effajta lépés kiegyenlítené, sőt, az alispán pártossága miatt a 
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liberálisok számára kedvező irányban mozdítaná el az erőviszonyokat. Vagyis a nyílt 

provokációt Perczel kezdte, sőt, erőszakos lépésekre is utalást tett.  

A konszenzuskeresés tárgyalásos, békés útjának elvetése és a kubinszki magatartás 

radikalizálódása feltehetően még a júniusi eseményekre adott reflexszel indokolható. Egyrészt 

a vérgyűlés azonnali pecsovics támadásának emléke hasonló, megelőző lépésekre 

ösztönözhette a liberális kortesvezéreket a védelem érdekében. Másrészt azt sem lehetett 

tudni, hogy a pecsovicsokra milyen hatással volt a júniusi congregatio: továbbra is 

„tárgyalásképtelenek”, vagy őket is sokkhatásszerűen érték az események, s a további 

radikalizálódástól és a tömeg kontrolljának elvesztésétől való félelmükben stratégiát 

váltottak? Mindenesetre Dőry Gábor „visszavonulása” és Dőry Vince vallomása (bár 

nyilvánvalóan elfogult) az utóbbi irányváltást támasztja alá. A novemberi gyűlés rendbontásai 

ezek alapján akár a két párt szándékainak kölcsönös félreértéséből fakadó véletlenként is 

értelmezhetők.    

Első lépésként a gyűlés eredeti rendeltetését, tematikáját kellett a követválasztás és 

visszahívás problémájának felülvizsgálatára átterelni. Berecz Mihály vallomása (Fadd,
858

 

1840. március 4.) alapján november 18-ára ugyanis „csak” relationalis közgyűlés
859

 

kihirdetésére került sor.
860

 Az előbbi feladatot a pecsovicsok „vállalták” magukra. 

A megye rendjei Rohonczy Imre táblabíró vallomása (Kéty, 1840. március 7.) szerint 

reggel 9 óra tájban sereglettek össze nagy számban a megyeház termében. Kornis László 

esküdt rögzítette (Szekszárd, 1840. március 6.), hogy a megtelt teremben a két párt a gyűlés 

kezdetén egymás közt elvegyülve állt.
861

  

A provokációt és a „tematizálást” Perczel István táblabíró kezdte azzal, hogy szólásra 

emelkedett az október 7-i gyűlésen elrendelt követi felmentésükkel kapcsolatosan.
862

 Perczel 

célja az volt, hogy megmutassa, a vádakkal ellentétben nem tértek el utasításuktól 

Pozsonyban.  Elmondása szerint végig pontosan, legjobb tudásával tartotta magát a megye 

utasításához, „mindazonáltal a’ megyébeni pártoskodásban iránta is ellenséges indulatra 

ingerült némelly egyéneknek ártó és önző törekvései által” az ellenpárt dominanciája mellett 

tartott októberi közgyűlésen a követi utasításuk ellen való szavazás vádjával visszahívták őt és 
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Dőry Gábort.
863

 Az eljárás törvénytelenségére hivatkozva kérte Perczel a történtek elítélését: 

„Midőn mellettem az igazság harczol, akkor a Karoktol és Rendektöl gratiát nem fogok 

koldulni.”
864

 A követ szerint a visszahívással egész hazája előtt sértették meg becsületében, 

leginkább pedig azt sérelmezi, hogy visszahívását nem a „közbizodalom” hiánya okozta.
865

 A 

várható következményekről így szólt: „ott hol a’ törvényes ’s szentölt szótöbbség önkény által 

kíván megdőntettni, – hogy ott zavar kerestetik, – ez olly axioma [!] mellynek valósága bár 

hiszek, leg hamarább Excellentiád ható tekintetének átlátható.”
866

 Perczel felszólalását nagy, 

harsogó éljenzés követte, amit a kubinszkiak „rendetlen” lármával és kiáltozással 

viszonoztak. 

Tolna vármegye 1839. november 18-án tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 1817. 

száma idézi az ellenpárt, azon belül is Gindly Rudolf táblabíró éles hangnemű reakcióját. A 

liberális nemes felszólalásában kiemeli: „a’ fölmentett követek kezdetben már eröltetett mód 

jutottak [!] oda e’ pályára…”
867

 Rohonczy Imre is ezt erősíti meg vallomásában: Gindly 

állítólag a tárgy érdemi vitájába sem bocsátkozott, hanem kinyilvánította, „hogy – úgymond – 

több szerénységet várt volna Dőry Gábor és Perczel István uraktól, minthogy ők a 

követválasztási történeteket előhozzák, – mert, mondá – ők követek gyanánt a’ megyére csak 

feltolattak [!].”
868

 Utal ezzel Gindly a főispán szerepére és a korábbi gyűlések vitatható 

végzéséire. Magyary-Kossa nádori jelentése valamivel szűkszavúbb: ő nem nevezi meg 

Gindlyt személyesen.
869

 Itt megragadható az alispán elfogultsága a liberálisok irányában, 

hiszen ezzel a „hiánnyal” egyben fel is menti Gindlyt, s védi a további, magasabb szintű 

felelősségrevonás alól. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy Magyary-Kossa Sámuel nem 

tekinthető szilárd, elvi alapon álló liberálisnak. Gindly egyébként a július 8-i protocollumra 

hivatkozott, amely szerint a májusi választást ott sem ismerték el törvényesnek.
870

 

A liberális felszólalás sem maradt visszhang nélkül. Az események spontán sorozata 

indult el. A pecsovicsok részéről nagy lárma keletkezett, Gindly ellen „actiot” követeltek. A 

gyűlés jegyzőkönyve szerint „a’ rend úgy megzavartatott, hogy több tisztviselők, és ezek közt 

különösen a’ jegyző urak is helyeikböl a’ reájok tolongással kimozdittattak.”
871

 Azaz a két 
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felszólalás által teremtett helyzetet a pecsovics párt ösztönösen megpróbálta a saját céljaira 

felhasználni.  

Rohonczy Imre részletesen beszámol a zavarkeltés fázisairól és céljairól: a „rendek 

nagyobb része” a Gindly által használt kifejezéseket megbotránkoztatónak, a közgyűlés 

méltóságát sértőnek találta, s törvényes vádat kívánt a táblabíró ellen felállíttatni. Ennek a 

tiszti főügyész
872

 engedelmeskedni kívánt, de amikor a vádat akarta előadni, Gindly 

„gúnykacajjal” azt mondta neki, „no próbálja meg fiscalis úr”. A kubinszki vélhetően 

Magyary-Kossa hallgatólagos „beleegyezésére” számított cselekedeteit és felszólalását 

illetően.  

Simon Rudolf becsületbeli főszolgabíró, Fördös István szolgabíró és többen a liberális 

tábor nemeseinek kezeikkel jelt adtak, mire azok iszonyú lármát csaptak. A zavarkeltés 

eszközével kezdtek élni tehát a kubinszkiak is. S bár a pecsovicsok, azaz az actiót kiáltó fél 

állítólag jól láthatóan háromszoros számbeli fölényben volt, a kisebb fél lármája miatt az 

ügyész a vádat nem tudta előadni.
873

 Amikor a kubinszkiak a lármázástól lankadni kezdtek, 

Fördös és Simon mindig újra jeleztek kezeikkel, és „lármára ébresztették az embereket”, 

amire azok csakugyan mindig újult erővel indították a „zajt és zenebonát”.
874

 Az alispán 

állítólagos iparkodásai ellenére a tanácskozás így félbeszakadt, s közben a személyét és állását 

sértő kifejezések „minden tartozkodás nélkül” érték.
875

 A zavaros helyzet körülbelül délután 

kettő óráig tartott.
876

 

A Karok és Rendek is kénytelenek voltak felhagyni az actio sürgetésével, és Perczel 

indítványának az értékelésére koncentrálni, vagyis visszatérni a követségi tárgyra. A 

„többség” szerint Dőry és Perczel visszahívása törvénytelen volt. Követelték a végzés 

megsemmisítését, és a követi állásukba történő visszahelyeztetést. Fördösék ezt zavar 

okozásával próbálták meggátolni: a lárma miatt nem tudott senki felszólalni. A többség 

eközben felszólította az alispánt a „szembetűnő” többség határozatának kimondására.
877

 A 

pecsovics „felekezet” utóbb voksok általi döntést követelt. Forster Benedek vallomásában 

(Szekszárd, 1840. március 7.) az első alispán felelősségét feszegeti: „Alispány Úr szokása 
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szerént [!] vala hányszor a’ maga véleményét a’ kisebb számban lenni látta, csak néma 

hallgatással hagyta a’ gyülés folyamát.”
878

  

A pecsovicsok tehát a congregatio „kvázi követválasztó-gyűléssé” alakulása 

(alakítása) után hozzákezdtek a jogi keretek megteremtéséhez is, és akaratuk törvényes 

érvényre juttatásához a követvisszahívás ügyében. 

A konzervatívok mindenképp szavaztatni akartak a követségi tárgyban. Rohonczy 

Imre, Jeszenszky Károly és mások ismételten felszólították, sürgették az alispánt, hogy a 

többség határozatát ismerje el.
879

 Simon Rudolf és a liberálisok azt kifogásolták, hogy mi 

jogon szavaztatnának olyan kérdésről, amiről még tanácskozás sem volt? Parrag János is leírja 

vallomásában (Szekszárd, 1839. december 4.), hogy „mivel mi Bezerédy felekezetbeliek 

szokott tanácskozás nélkül csak vaktába szavazni nem akarunk.”
880

  

Magyary-Kossa – kihasználva, hogy a választás és a szavazás rendje nem volt 

törvényileg pontosan szabályozva – az időhúzás eszközéhez nyúlt: „a többség kiismerése 

okáért” először felszólította a rendeket, hogy az egyik párt hívei a terem egyik oldalára, a 

másik felen lévők pedig a terem másik oldalára külön lépjenek.
881

 Sztankovánszky, Augusz 

Antal főjegyző, Fördös István alszolgabíró és Simon Rudolf becsületbeli főszolgabíró urak 

ekkor párthíveik, azaz a kubinszkiak közé álltak. Perczel Mór és „árnyéka”, Takáts István 

hasonlóképpen cselekedett. A pecsovics többség megint kitűnt, de az alispán a végzés 

kimondásától mégis vonakodott, s tovább halasztotta a gyűlés rendes befejezését.
882

  

A többség nyomására ezután voksra bocsátotta a kérdés eldöntését. Dőry Sándor 

vallomása (Szekszárd, 1840. március 5.) szerint a kubinszkiak lábdobolása, zavarkeltése miatt 

Magyary-Kossa nem jutott szóhoz, ezért papíron mutatta fel többször, hogy „votum 

szavazat”.
883

 A szavazatszedő választmány kiküldött tagjait is írásban jelölte ki: a 

választmány elnökének Jeszenszky Károly császári és királyi kamarást és tanácsost, tagjainak 

pedig Gindly Antal táblabírót, Forster Benedek tiszti főügyészt és a járásbeli szolgabírákat 

nevezte ki.
884

 Érthetően egy „reprezentatív” liberális nemes sem vállalt részt a választmány 
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munkájában. Magyary-Kossa a liberálisok megnevezése nélkül mindössze annyit ír, hogy az 

egyik felekezet törvénytelennek tartotta a szavazást, s ezért tagjai nem voksoltak.  

A liberálisok szavazatait Csapó Dánielnek és Gindly Antalnak kellett volna 

begyűjtenie.
885

 Dőry Vince vallomásában (Zomba, 1840. március 4.) a liberálisokkal a 

teremben tartózkodó birtoktalan nemesek számát 150-200 körülire becsülte. Leírja azt is, 

hogy Sztankovánszky felhívta Magyary-Kossa figyelmét arra, szokatlan lépés, és még a 

personalisnak sincs joga deputációt kinevezni.
886

 A liberális jegyző tehát tudatában volt 

annak, és megpróbálta befolyásolni Magyary-Kossát, hogy az alispán az ő javukra dönthetne 

szavaztatás nélkül is. 

A választmány délután egy óra körül indult, majd öt óra magasságában érkezett vissza 

az írott jelentéssel: 428 szavazat szólt a visszahívás és Dőryék felküldése mellett, „ellenkező 

értelemben pedig a’ Választmány elött senki sem nyilatkozott.”
887

 Rohonczy vallomásában 

hozzáteszi, hogy a kubinszkiak mind bennmaradtak a teremben, s amíg a pecsovicsok 

voksoltak, a gyűlést nélkülük akarták folytatni.
888

  

Az alispán elnöki kijelentését a lárma miatt csak írásban tudta átadni a jegyzői karnak. 

Jelentésében megerősíti, hogy a proklamáció előtt megfenyegették: Dőry Lajos és ifjabb Dőry 

Vince példájára állítólag többen is az élete ellen célzó fenyegetésekkel próbálták rávenni a 

kihirdetésre. Este fél nyolckor, gyertyavilágnál végül bejelentette a hiteles eredményt, majd 

eloszlatta a gyűlést.
889

 A rendek az alispán részrehajlása miatt azt kérték, hogy a végzést meg 

is pecsételjék. A jegyzőkönyv pecséttel történő hitelesítésére azonban nem került sor. 

Magyary-Kossa egy ideig nem nyilatkozott, majd egyszer csak elnöki székéből felugorva a 

terem ajtaján kiszaladt. Rohonczy szerint ezt követően többen az alispán szállásához akartak 

menni a pecsételés miatt, de ajtaja zárva volt, ő maga pedig senkit nem eresztett be.
890

 A 

liberális interpretáció szerint a „felbőszült sokaság” követte, s alispáni szállásának zárt ajtaját 

verni kezdte, „szitkok és káromlások közt a’ Megyebéli pecsét kiadását kívánván”.
891

 A 

várkapitány az ostromlók eltávozta után megkettőzte az őrséget.  
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November 19-én a gyűlés folytatása miatt a rendek Magyary-Kossáért küldettek, de az 

alispán azt üzente, hogy beteg állapota miatt nem jelenhet meg, viszont amit a rendek végezni 

fognak, azt elfogadja, és lepecsételi. A két főjegyző, Sztankovánszky és Augusz sem voltak 

jelen, így értük is küldöttség jött. Ők is azt üzenték, hogy „testi és lelkiképpen annyira 

betegek”, hogy nem jelenhetnek meg [!].
892

 

A november 18-i közgyűlési jegyzőkönyv – az utólagos pecsovics „kozmetikázásnak” 

köszönhetően – csak tényszerűen rögzíti az eseményeket, a rendbontások különösebb 

részletezése nélkül: leírja, hogy az alispán választmányt nevezett ki azzal a feladattal, hogy 

szavaztassanak az október 14-én megválasztott követek visszahívásáról. A nagy lárma és 

vitatkozás miatt az eredményt azonban csak írásban tudta kijelenteni: 428 votummal mint 

abszolút többséggel Bezerédyék visszahívásáról és Dőryék ismételt felküldéséről határoztak a 

rendek.
893

  

Magyary-Kossa azt írja Vay Ábrahámnak küldött jelentésében (Gyönk, 1840. március 

7.), hogy azért szakította félbe a gyűlést, mert „mérhetetlen vérengzéstől” tartott.
894

 Adódik a 

kérdés, hogy mennyiben zajlott a szavazás valóban törvényes keretek között, s mennyiben 

megalapozottak azok a vádak, amelyek szerint az alispáni végzést jelentős (fizikai és verbális) 

presszionálás hatására sikerült kikényszeríteni? A vallomások alapján kijelenthetjük, hogy az 

erőszakos magatartás ezen a gyűlésen is megnyilatkozott, párthovatartozástól függetlenül, 

jóllehet tényleges mértéke messze nem közelítette meg a júniusi gyűlés kicsapongásait. 

Daróczy János szolgabíró vallomása szerint (Szekszárd, 1840. március 4.) a 

Jeszenszky-választmány kiküldetésekor a liberálisok felírták Bezerédy nevét egy lapra, 

Fördös István, Perczel Gábor és Simon Rudolf pedig székeikre felállva, azt híveiknek mutatva 

uszítottak.
895

 Amikor a „votum papírt” Magyary-Kossa átadta a főjegyzőnek, kezéből azt a 

kubinszkiak ki akarták tépni. A kihirdetést aztán délután 4-től egészen estig meg tudták 

akadályozni. Fördösék biztatására a főjegyzőnek átnyújtott végzést is erőszakosan el akarták 

venni.
896

  

Forster Benedek vallomásában (Szekszárd, 1840. március 7.) azt írja, hogy az 

eredmény kihirdetése Magyary-Kossa és a kubinszkiak miatt késett, azok ugyanis 

kihasználva, hogy a gyűlés az estébe nyúlt, a gyertyákat is elfújták, illetve kalappal eloltották. 

Dőry Vince szerint azonban a legnagyobb törvénytelenséget az alispán és a jegyzők követték 
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el, mert elveik miatt nem hódoltak be a többségnek.
897

 Forster állítólag megkérte Perczel Mórt 

is, hogy tegyen rendet az emberei között, „ki különben maga, míg mellettem hosszasb ideig 

állott, leg kisebb illetlenséget sem követett el.”
898

 Azaz úgy tűnik, a liberális főkortes 

akaratától, parancsától függetlenül zajlott a kubinszkiak rendbontása. A „vezér” és a „párt” 

közötti egyensúly megbomlott, s utóbbi talán önállósítani kezdte magát.  

Ujváry József pécsi címzetes kanonok a pecsovicsok felelősségét pedzegeti 

(Szekszárd, 1840. március 6.): leírja, hogy „némelly tolongások is elkövettettek”, s a 

konzervatívok közül hárman „kíméletlen megtámadásokkal” illették az alispánt. Egymással 

versengve kiáltozott a két párt jelöltjei éljenzésére. A pecsovics hangadók közül ifjabb Dőry 

Vincét, Dőry Lajost és Egerer Jánost emeli ki.
899

 Ujváry egy korábbi vallomásában 

(Szekszárd, 1839. december 10.) elmondja, hogy a gyűlés egybeesett a szekszárdi vásár első 

napjával. Ez a pártoknak jó „emberanyagot” szolgáltathatott. Hozzáteszi: „A’ fenyegetések 

valószínűségére mutatkozott az is, hog a’ lármát kezdő pártnak köz nemesei közül sokan 

kardosan jelenének meg [!] a’ gyűlésen, holott a’ másik pártnál ez nem tapasztaltatott.”
900

 

Gaál Eduárd sommásan cáfolja az alispán által is hangoztatott, a konzervatívok felelősségét 

firtató vádakat, mondván: egy többségben lévő pártnak nincs oka támadólag fellépni.
901

 A 

fegyverek effajta szerepére más forrás nem is utal. 

Sztankovánszky Imre főjegyző azt írja (Kajdacs,
902

 1840. március 5.), hogy a lármázás 

közben őt és jegyzőtársait a pecsovicsok kiszorították helyeikről: az asztal felé tolongás 

indult. Ők éppen álltak, de székeikkel úgy az asztalhoz szorították őket, hogy azonnal 

átsiettek a másik oldalra. Ezt a manővert a „meghamisított” 19-i jegyzőkönyvben már más 

okokkal magyarázzák a konzervatívok. Sztankovánszky elmondása szerint nem nagyon volt 

se ideje, se módja pontosan nyomon követni az eseményeket. Magyary székét állítólag 

körülvette egy pecsovics csoport, akik az eredmény kimondását sürgették. Piszkolódó 

szavakat mindenhonnan hallott, nem tudta megfigyelni, kitől mit, de ifjabb Dőry Vince 

becsületsértő szavait ő is kiemeli. Sztankovánszky megerősíti, hogy gyertyafénynél, 

rögtönzött szerkezetű jegyzőkönyvbe vezette az eredményt (a jegyzőkönyvet másnap a 

konzervatívok átírták), majd a lárma csökkenésekor szóban is bejelentette: „A’ jegyzőkönyv’ 

fölolvasása után esti hét óra táján e’ zavarékos gyűlés eloszlott; melly valamint a’ megyei 

                                                 
897

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1840:7336. 19−23. fol. 
898

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1840:7336. 15−16. fol. 
899

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1840:7336. 27−28. fol. 
900

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1840:7336. 126. fol. 
901

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1840:7336. 43−45. fol. 
902

 Falu a földvári járásban, 1321 lakossal, főbb birtokosa a Sztankovánszky család. Fényes 1836. 313. 



174 

 

municipialis, és minden köztanácskozási rendszerrel homlok egyenest ütköző [!] volt.”
903

 

Sztankovánszky a legfőbb mulasztásnak az alispánnal való bánásmódot véli.  

Augusz Antal is tanúsítja (Szekszárd, 1840. március 7.), hogy a november 18-i 

jegyzőkönyvet 19-én megmásították. Tagadja, hogy pártállásuk demonstrálása miatt kerültek 

jegyzői széküktől a kubinszkiak közé: elmondása szerint amikor a pecsovics tömeg az 

asztalhoz nyomta őket, akkor azon térdelve próbáltak nyugodt helyet találni, de a további 

előrenyomulás miatt kénytelenek voltak átállni az asztal másik oldalára.
904

  

Dőry Vince mellett a legtöbb vád Jeszenszkyt érte. Geretz Antal, Geretz Ferenc és 

Takáts József például azzal vádolta Jeszenszky Miklóst, hogy Magyary-Kossának azt mondta: 

„meg halsz vén kutya, ha a’ gyűlésből ki mész, és nem pecsételsz!” A liberális Augusz Antal 

menti fel Jeszenszkyt, amikor vallomásában (Szekszárd, 1840. március 28.) tagadja, hogy 

elhangzott volna hasonló Jeszenszky szájából. Arra hivatkozik, hogy végig Jeszenszky mellett 

tartózkodott, akinek a „tekintete” se vált agresszívvá, és akit gyerekkora óta ismer.
905

 

Ugyanők ifjabb Dőry Vincét is vádolják (Simontornya, 1839. december 21.), hogy a gyűlésen 

tőlük kétlépésnyire a nemesség felé fordulva kiáltotta: „ha nem pecsétel, húzzátok ki, 

szurjátok agyon!”
906

  

Horváth Ferenc, a némedi nemesek hadnagya elmondja (Némedi, 1839. november 

29.), hogy a gyűlésen az alispánt arra kérte, ne olvassa fel a jegyzőkönyvet. Erre válaszul 

Jeszenszky Miklós „lehuncfutozta”, és amikor ő ezt visszamondta neki, „az Ur ő botjával 

hozzám szurt de nem talált el.”
907

 Nemes Dömötör Pál és Tassy Gábor főadószedő vallják 

(Dunaszentgyörgy, 1839. december 6. és Szekszárd, 1839. november 21.), hogy ifjabb Dőry 

Lajos rádőlt az elnöki szék karjára, Jeszenszky Miklós pedig – farát fordítva felé – takarta 

Magyary-Kossát, miközben Jeszenszky Károly nógatta az írással.
908

  

Perczel Sándor szerint (Szekszárd, 1839. november 20.) „Dőry Lajos ur Elsö Alispany 

urat külömbféle sértö szavakkal illette, jelessen: kezével fenyegette szemébe mondotta, hogy 

miglen kivánságukat nem tellyesitti, őt székjéböl életbe ki nem eresztik, ifj. Dőry Vincze ur 

pedig ezen szavakkal élt: „Cássálni kell az alispányt baszom a” czudar lelkét, és ha ugy nem 

tesz a’ mint akarjuk ki kell az ablakon dobni”, ezen Ur midön Elsö Alispány Ur a’ végzést 
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irásban fö jegyző urnak által adta, ezt töle elvette, elolvasván vissza adta mondván „ezen 

végzés nékünk nem kell, itt van már kezemben fel téve a’ végzés [!] ezt kell megpecsételni.”
909

 

Havas Ignác, Tolna, Baranya, Gömör táblabírája vallomásában (h. n., 1839. november 

21.) leírja, hogyan tanította be állítólag Jeszenszky Károly többeknek az alispánra történő 

nyomásgyakorlást a kedvező végzés megszerzése céljából. Gaál Eduárd ezzel kapcsolatban 

meg is jegyzi: „nem hinné az ember millyen practicus a Barsi Jeszenszky Károly 

kamarás…”
910

 

Tassy Gábor vallja (h. n., 1839. november 21.), hogy Magyary-Kossát többször 

visszanyomták a székébe, „őtet halállal fenyegették [!]” és „az ellenféltöl hallatlan szitkokkal 

illettetett.” A két Jeszenszkyt, Dőry Lajost és ifjabb Dőry Vincét nevezte meg mint 

uszítókat.
911

   

Jeszenszky Miklós Auguszhoz hasonlóan maga is azzal érvel (Szekszárd, 1840. 

március 28.), hogy politikus alkatával, természetével, neveltetésével sem férnek össze a 

vádban elhangzottak, s szerinte a vallomások „a’ tisztelt köznemesség legalábbvaló” 

személyei által tétettek. Úgy tűnik, az „elit” lassan kezdi kivetni sorai közül a 

megvesztegethető kisnemesi tömeget. Jeszenszky egyébként azt is állítja, hogy ő volt az 

egyetlen, aki az adott helyzetben megvédhette volna az alispánt, ezért Magyary-Kossát 

tisztázó vallomás tételére szólítja fel.
912

 Jeszenszky egy másik vallomásában (Csibrák,
913

 

1840. március 7.) Perczel Mórt, Perczel Sándort, Tassy főadószedőt, Simon Rudolfot és 

Fördös Istvánt nevezi meg erőszakoskodóknak, akik szüntelen ébresztgették lármára 

pártosaikat.
914

  

A fent említett tanúk hitelességét kérdőjelezi meg Dienes Mihály hadnagy, nemes 

Jankó Sándor esküdt, nemes Dienes Ferenc és nemes Kosztolányi Ferenc vallomása 

(Pinczehely, 1840. március 18.), akik szerint Geretz Ferenc és Antal, valamint Takács József 

simontornyai lakosok, a „legházsártosabb” kubinszkiak, a gyűléseken mindig a legnagyobb 

lármát és zavart okozzák. A főispánt is „tellyes botránkozásig” káromolták a görbői 

kocsmában.
915
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Vizsolyi Eduárd vallja (Szekszárd, 1840. március 6.), hogy az alispánt a kubinszkiak 

„lopták el” és vitték ki a gyűlésről.
916

 Forster szerint amikor az alispán a gyűlés 

félbeszakítását bejelentette, „két három lépésnyire székétől távozván, egyszerre a jobb 

oldalon lévök ti. a kubinszkiak által […] a megye terméböl ki ragadtatott.”
917

 Fördös János, 

Rostyál György, Fördös András és Fördös István ezt vallomásukban (Sárszentlőrinc, 1840. 

március 5.) megerősítik. Elmondásuk szerint két pecsovics áttört a tömegen Magyary-Kossa 

felé: „Ezt megsejtvén ’s alispányunk betses életét vészben forogni látván, kéntelenítettünk őtet 

a fellázodottak köréből kiszabaditani.” Fördös István hallotta Jeszenszky Károlyt a Magyary-

Kossáék után rohanó pecsovicsoknak így kiáltani: „Fogjátok el és öljétek meg a’ vén 

hunczfutot!”
918

 

Magyary-Kossa állítólag még a megyeház folyosóján közölte Forster Károly 

táblabíróval, aki egészen Augusz Antal házáig kísérte az alispánt, hogy „egészsége” miatt 

elhagyja a várost.
919

  

A liberálisok vádja szerint az alispán „kimenekítését” követően Kornis László 

rendszerinti esküdt vezetésével a nemesség Magyary-Kossa ajtajához vonult, azt megtámadta, 

s közben Kornis a viceispánt szidalmazta. Bencze István (32) lovaskatona végig a helyszínen 

tartózkodott, látott nemeseket az ajtó előtt, de a sötétség miatt nem tudta volna megállapítani, 

hogy Kornis köztük volt-e. Mindenesetre állítja, hogy a nemesek részéről a legkisebb 

szidalmazás, erőszak sem történt. Farkas György (35) lovas katona szóról szóra megerősítette 

az előbbi vallomást (Szekszárd, 1840. március 19.).
920

  

Kornis és ifjabb Stantsits ellen vallott ugyanakkor Parrag János, Perczel Béla, ifjabb 

Perczel Sándor, Huszár Pál, Oláh József és Szabó Gábor („vigyáznának első alispányra – 

mert kiakarják huzni a pecsovicsok:-”). Parrag János szerint (Szekszárd, 1839. december 4.) 

Kornis és Stantsits vezetésével szinte egy óráig eltartott Magyary-Kossa ajtajának az ostroma. 

Elmondása szerint ő és pár társa segítették kimenekülni az alispánt már a gyűlésről is. Matsik 

Lajos pedig azt állítja, hogy Kajtár György egy furkósbottal a kezében tolakodott Magyary-

Kossa ajtaja és szobája felé.
921

 Kornis kifogásolja (Szekszárd, 1840. március 20.) egyrészt, 

hogy a tanúk egy része törvénytelen, hiszen például Perczel Sándor is fenyítőper alatt áll, 

másrészt hogy a tanúvallomások egymásnak ellentmondanak. Parrag János és Perczel Béla 
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például ugyanazon időpont megjelölésével mást ad Kornis szájába. Az egyik azt állítja, 

„hunczutnak” nevezte Magyaryt, a másik szerint „nem bétörünk elvesszük tőle a pecsétet” 

felkiáltással jelent meg.
922

   

Velyő János, Gindly Antal kontárja, vallomásában elmondja (Tengelitz,
923

 1840. 

március 3.), hogy november 18-án este 9 óra körül a szekszárdi kávéházban Jáger József 

paksi
924

 és Budai János szekszárdi mészáros mesteremberek társaságában volt, amikor 

melléjük ültek Stantsits Ignácék. A pecsovics kortes egyik nemes társa Velyő szerint a 

következőket mondta: „No iszén csak uton érhettem volna a Vicze-Ispánt mikor a Gyűlés 

terembül kiment, és a többiek engedték volna, én fójtottam volna meg.”
925

 

Ifjabb bonyhádi Perczel Sándor táblabíró szerint (Szekszárd, 1839. november 20.) 

Dőry Lajos uszította Kornissal a nemességet a menekülő Magyary-Kossa után. Gindly Antal 

bizonyságlevelében (Tengelicze, 1839. november 20.) 60-70 főre becsülte azon nemesek 

számát, akik be akarták törni az alispán ajtaját a pecsétért: „ezen szavakat hallottam, nyisd ki 

az ajtót baszom a’ Kubinszky teremtésedet, mert betörjük, add ki a pecsétet…”
926

  

Perczel másnap beszélgetett Jeszenszky Károllyal, aki állítólag azt mondta neki, hogy 

„őt a’ kormány küldé le e’ gyűlésre [!] és már jelentését fel is küldötte, azonban abban senkit 

személyesen meg nem nevezett.”
927

 A hatalom és Jeszenszky kapcsolatára utal Tassy Gábor 

bizonyságlevele is (h. n., 1839. november 21.): „Még a gyülés elött úgy a gyülés alatt is 

hallottam Jeszenszky Károly kamarás ’s tanácsos urat dicsekedni és hetvenkedve beszélni, 

hogy ő a’ kormány részéről lévén e’ köz gyülésre küldve – nekie e’ végre szinte megbizo 

praesidialissa is légyen [!].”
928

  

Gyimothy János hadnagy, nemes Bogyay Márton, nemes Osváld Mihály, nemes 

Bitsérely József, nemes Kajtár György és nemes Markos István viszont éppen Parrag Jánost 

vádolják azzal (Szekszárd, 1840. március 19.), hogy a gyűlésen – a júniusihoz hasonlóan – 

azok között volt, akik „leg inkább lármájokkal és szilájsággal a gyűlési rendet bontották és 

zavart okoztak – mint ollyanok, kiknek a szerint kellett tselekedni mint uraik kivánták tőlők 

[!].”
929
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A kormány és a pecsovicsok kapcsolatához hasonlóan érdekes kérdés a kortesvezérek, 

az „elit” és a kisnemesi tömeg kapcsolata, érintkezése, sőt „hierarchiája”. Deutsch Mihály 

bizonyságlevelében leírja (Hőgyész, 1839. november 24.), amint két szokolyi nemes a 

szekszárdi gyűlésről való visszatértük után Herczl József hőgyészi kereskedő boltjában 

takácsoknak való borosta vásárlása közben az alispán elfogásának kudarcán keseregtek. A 

tanú kérdésére elmondták, „hogy ha elkapták volna, megölték volna ötet.” Deutsch onnan 

tudta, hogy a két nemes pecsovics volt, mert a nyáron gyakran látta őket Hőgyészen 

Rohonczy Imre közigazgató úrnál.
930

 Hajpál István pedig arról számolt be (Dunaszentgyörgy, 

1839. december 6.), hogy november 18-án hallotta, „midőn a’ gyülés folyamata alatt Mátsik 

János mondotta Perczel István urnak, hogy ki huzza az alispányt elnöki székéböl, - mire 

Perczel István ur válaszolá; hogy most ne, ha nem majd ha én mondom [!]…”
931

 Mátsik 

nemes pecsovics férfi volt, akit a dunaszentgyörgyiek „babszemnek” is csúfoltak, és aki nem 

sokkal azelőtt a megyei dologházban palackfőző rab volt.
932

 

Mányoky József ügyvéd és táblabíró vallomásában leírja (Gyönk, 1840. január 7.), 

hogy november 19-én reggel hét és nyolc óra körül szekszárdi szállásán néhány nemes 

felkereste, és hírt adtak arról, hogy a pecsovics párt „vakmerőbbjeitől” veszélynek lesz kitéve 

az alispán élete, ha folytatja a közgyűlést. Mányoky egyből vitte a hírt Magyary-Kossához, 

aki már tudott a fenyegetésről. Az alispán éppen indulófélben volt Augusz házához, de útja 

közben többször feltartóztatták a pecsovics nemesek csoportjai: Jeszenszkyék után először 

Hajpál István, egy esküdti hivatalától megfosztott férfi vezetésével, majd Forster Károllyal, 

akivel viszont elkísértette magát Auguszig.
933

 Borbély József bonyhádi evangélikus 

prédikátor, esperességi jegyző november 19-én reggel a vásáron a vármegye egy pandúrjától 

szintén Magyary-Kossát fenyegető beszédet hallott (Bonyhád, 1839. december 5.).
934

  

Ugyanő hozzáteszi, hogy „az érdekelt zavaros gyűlés folyamotjárol, igen érdekes 

bizonyságot adhatnának Hatos Gusztáv ügyvéd, és Spiesz Imre Baranya vár megyének 

esküdtje, kik mint vidékiek, minden részrehajlás nélkül, a’ gyűlésen jelen voltak, és az abban 

tapasztalt rendetlenségek ellen, erőssen ki kelltek [!].”
935

 A tanú itt tehát de facto elismeri a 

vallomások részrehajlását. Ugyanakkor kimondja, hogy a „vidékiek” értetlenül, elítélően 

álltak hozzá a rendbontásokhoz. Ez a mozzanat felveti a korteskedés „geográfiai 
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hullámainak”, expandálásának a problémáját: azaz a Tolnában kialakuló új politikai kultúra 

katalizáló vagy éppen visszavető hatását a szomszédos megyékben. 

Ifjabb Pózner József elmondja (Szekszárd, 1839. december 5.), hogy a kényszerítve 

készített jegyzőkönyv felolvasása után Magyary-Kossa a szobája kulcsát neki adta, s együtt 

zárkóztak be Augusz házában. A dőryánusok az ajtót verték, és az alispán kubinszki 

teremtését káromolták, miközben a pecsétet követelték. Pózner a szobákon keresztül a kis 

előszobaajtón észrevétlenül kisurrant, mert az ajtó betörésétől tartott. Ezt követően a 

várkapitányhoz ment, akitől strázsát rendelt, amit, mire Pózner visszaért, az ki is állított. 

Kolozsvári Ferenc strázsakatona közbelépésére oszlottak szét végül a Magyary ajtaját egy 

órán keresztül ostromló pecsovicsok.
936

 Másnap reggel az alispán életére törő híreket kaptak, 

és javasolták, hogy a városból távozzon el. Póznert küldték a postára kocsit és lovat rendelni. 

Ő a postaház ajtajában várta be Magyaryt, aki Forster Károly és Mányoky József ügyvéd urak 

társaságában érkezett meg. Forsternek azt mondta, hogy a zavaros gyűlés egészségében is 

meggyengítette, de főképp személyes biztonsága miatt az adott körülmények közt gyűlést 

nem tarthat. Jeszenszkyéknek és Dőry Vince tanácsnoknak rajta keresztül üzeni, hogy a 

congregatiót semmiképp sem folytatja, „lássák a’ következést a’ mit tesznek.” Póznert 

felküldte, hogy zárja be a szobáját, aki, mire felért, már az ajtónál találta Jeszenszky Miklóst, 

aki Magyary-Kossát szidalmazta. Közben Jeszenszky Károly, Festetics Rudolf és mások a 

várkapunál készülődtek a Magyary-házhoz indulni.
937

 Magyary-Kossának Forster Károlyhoz 

intézett szavait többen megerősítették.
938

  

Forster Károly táblabíró ugyanakkor azt is állítja, hogy javasolta deputáció küldését 

Magyaryhoz azzal a céllal, hogy őt maradásra bírja, nem lesz veszélyben az élete. A 

pecsovicsok addigra viszont már elérték, amit akartak. Az alispánhoz hasonlóan Csapó Dániel 

is utazni készült a fenyegetések miatt, noha Forster őt is marasztalni próbálta.
939

 

Augusz házában a konzervatívok másnap így már nem találták Magyary-Kossát.
940

 

Parrag József vallomása (Szekszárd, 1839. december 5.) szerint Kerecsényi János és Bicsérdi 

József káromolták, kutyának kiabálták az alispánt az Augusz-rezidenciánál. November 18-án 

pedig állítólag egész nap a következő szavakkal hergelték magukat a pecsovicsok: „fogd meg, 
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gázold el ’s repitsd kétfelé a’ Vice Ispányt!”
941

 November 19-én reggel két „loggos kocsival” 

hajtott el az alispán.
942

 

A közgyűlést „Magyary-Kossa Sámuel első alispányunk elnöksége alatt kezdett, 

azután pedig annak gyengélkedése miatt az elkezdett gyűlés ’eloszlása, és bezárása nélkül reá 

következett eltávozta után…” Dőry Sándor főszolgabíró elnökletével folytatták november 19-

20-án.
943

 A rendek a törvény értelmében bízták meg Dőryt az elnökséggel, mint a legöregebb 

főszolgabírót. Rohonczy beszámolója szerint „a’ gyűlési tanácskozások, és határozatok a’ 

legszebb rendbe mentek [!], és folytak azon egész napon.”
944

 A hangos kiáltásokon kívül más 

törvénytelen erőszakoskodást nem tapasztalt egy helyben maradt tanú sem.  

Magyary-Kossa nem ismerte el a Dőry elnöklete alatt folytatott gyűlést, ezért annak 

végzéseit pecsétjével sem volt hajlandó hitelesíteni.
945

 Sztankovánszky Imre sem jelent meg a 

19-20-i gyűlésen „egyébként is gyarló egészségem szenvedő változása miatt”, amit az első 

nap 9-10 óra hosszat tartó „testet lelket egyformán” megviselő eseményei okoztak. 

Sztankovánszky megvallja, hogy egyébként sem jelent volna meg, mert az elnök távoztával 

félbeszakított gyűlés máshol sem nagyon nyert addig helybenhagyást.
946

   

Az 1839. november 19-20-i közgyűlés jegyzőkönyve szerint mintegy 400 köznemes 

volt jelen a pecsovics vezérek mellett. A jegyzőkönyvből a konzervatív előretörés, súlypont-

áthelyeződés olvasható ki a megyei politikát illetően. Forster Károly ismertette Magyary-

Kossa Sámuel „üzenetét”, továbbá, hogy egészségi állapotára hivatkozva Sztankovánszky és 

Augusz is lemondott hivatala viseléséről. A másodaljegyző Hegyessy János került így 

pozícióba (1818. sz.). A másik jegyző Szevald Móric lett.
947

 A rendek elfogadták a 

Sztankovánszky-féle jegyzőkönyvet a 18-i napról, de az erőszakos elmozdításukról szóló rész 

kihagyásával.  

Jeszenszky Károly két egymás utáni nap is indítványozta, hogy az október 14-én 

„törvénytelenül választott” és visszarendelt Bezerédyék helyett Dőry Gábor és Perczel István 

táblabíró urak „haladék nélkül ismét felmenjenek” a július 8-i megbízólevelek mellett, mivel 

utasításaik ellen nem cselekedtek.
948

 Dőryéket ennek megfelelően változatlanul a július 8-i 
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megbízólevelek alapján küldték vissza Pozsonyba (1819. sz.): „az elöbbeni követeinknek a’ 

feljebb nevezett Dőry Gábor és Perczel István Uraknak általunk telyes megelégedésünkre 

viselt követi tisztökbeni visszahelyheztetését az ide telyes tisztelettel csatolt köz végzésünknél 

fogva elhatároztuk.”
949

 Tibay Mihály főbíróvá és Szép László valóságos esküdtté történő, 

régóta húzódó kinevezése Esterházy pressziójára bekövetkezett (1820. sz.). A legközelebbi 

közgyűlés határnapját 1840. március 2-ra tűzték ki, addig csak kisgyűléseket tartanak, hacsak 

Esterházy főispán másképp nem rendeli (1821. sz.). Az 1866. sz. pedig rögzítette, hogy Dőry 

Sándor pecsétje autentikusnak tekintendő, ha Magyary-Kossa nem pecsételi meg a 

végzéseket.
950

 Az autoritás, tekintély „translatióját” erősíti meg maga Dőry Sándor helyettes 

elnök is 1839. november 22-én, Zombán kelt jelentésében: a gyűlés végzéseinek 

hitelesítésére, és azoknak a Helytartótanácshoz való felküldésére is felhatalmazást kapott, 

amennyiben Magyary-Kossa nem pecsétel.
951

 

Jeszenszky Miklós 1839. november 23-án, Gyönkön kelt levelében megírta Dőry 

Sándornak, hogy másnap társaival az első alispánhoz küldték őket a közgyűlési végzések 

pecséttel való hitelesítésére,
952

 de november 21-én reggel az alispánt gyönki rezidenciájánál 

nem lelték, s hollétét se tudták meg. Elképzelhető, hogy a település is fedezte Magyary-

Kossát a pecsovics „invázióval” szemben. Jeszenszkyék még aznap visszamentek 

Szekszárdra, de ott sem bukkantak a nyomára. 23-án ismét Gyönkre vonultak, ahol ezúttal 

házánál és egészségben találták. Felszólították az „irományok” és a levelek megpecsételésére, 

amire azt válaszolta, „hogy ő e’ végett jelentést felsőbb helyekre már tevén, míg onnét 

rendelést nem nyerend, addig a’ pecsételést egy átaljában telyesíteni nem fogja.”
953

 Magyary-

Kossa tehát megkerülve a megyét és a közgyűlést a központi hatóságokkal lépett érintkezésbe. 

A közigazgatás hierarchiája ekképp felbomlott, kérdéses, hogy ténylegesen ki kinek 

tartozhatott felelősséggel, mik voltak az információ- és a parancsáramlás útjai. 

 

II.3.dd) A gyűlések közötti időszakok jellemzői 

 

A választási gyűlések és a köztes periódusok külön történő vizsgálatát több mozzanat 

is indokolja, megengedi. Az események és a kortesfogások – jelenthetjük ki utólag, a források 
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összevetése után – mind intenzitásukat, mind változatosságukat tekintve a fentebb vizsgált 

három gyűlésen (és közvetlenül előttük) kulminálódtak, s ez lehetővé teszi egy hosszabb 

folyamatból való kiemelésüket és önálló, komparatív vizsgálatukat (lásd még alább).  

Akkor is különbséget tapasztalunk, ha magát a választási folyamatot, „kampányt” 

összevetjük a mai, napi politikai gyakorlattal. A lényegi eltérést az időfaktor szerepe mutatja. 

Ha az 1839–1840-es évet nézzük, azt látjuk, hogy a választók mobilizálása viszonylag 

gyorsan és radikálisan, némi spontaneitást sem mellőzve történik. Azaz a korteskedés a 

gyűlések napján ér a zenitjére, és a komolyabb mozgósítás sem jellemző a congregatiók pár 

napos, talán hetes időintervallumán túlmenően. A kortesvezéreken és a szűkebb, szilárd 

magon kívül a tömegbázis egyben tartása nehezebbnek tűnik, ami annak – a fentebb is 

tapasztalt – viszonylag könnyű korrumpálhatóságából és ebből fakadó meglehetős 

képlékenységéből származik.  

A mai politikában gyakorlatilag ennek az ellenkezőjét látjuk: a választásokat rendkívül 

hosszú kampány- és mozgósítási időszak előzi meg, a választás napja pedig tulajdonképpen az 

azt megelőző folyamat adminisztratív jellegű elemének, végpontjának tekinthető. 

Nyilvánvalóan származik ez olyan objektív különbségekből is, miszerint a reformkorban a 

„kampánycsend” fogalma ismeretlen volt, s ez lehetővé tette a választások elfajulását. 

Lényegi különbség viszont talán nincs, inkább csak súlypontáthelyeződésről beszélhetünk a 

két választási folyamat összevetésekor. 

Tolna megye közgyűlések közötti reformkori politikai életét vizsgálva elmondhatjuk, 

hogy a korteskedés intenzitása egy viszonylag alacsony szinten stabilizálódott, s a választási 

fogások fajtái is „leegyszerűsödtek”. Kétféle technikára találtunk forrásokat: egyfelől a 

materiális jellegű korteskedés (etetés, itatás, pénzbeli juttatás) periodikusan továbbra is jelen 

volt, feltehetően a párthovatartozás érzésének, tudatosításának és megerősítésének az 

elengedhetetlen minimumaként. Másfelől a jogi, törvényes eszközök használata került 

előtérbe; a kisgyűléseken és azok mellett is.  

Perczel Mór védlevelében azt állítja, hogy a pártoskodás, valamint a Bezerédyék elleni 

hangulatkeltés kezdete – az 1832–1836-os országgyűlésen képviselt liberális elvnek, a 

jobbágytelkes nemesség megadóztatásának a meglovagolásával –, a korábbi egységfront 

kettészakadása az 1839. február 12-i közgyűlésre és környékére tehető. Információja szerint a 

gyűlés előtti este Dőry Gábor és Festetich Rudolf vezetésével 400 nemes muzsikával 

zajongott. A lakomáztatás pénzelői Dőry Gábor, Festetich Rudolf, Perczel István és Esterházy 

Károly voltak.  
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Dőry állítólag maga mondta Perczel Mórnak, hogy Esterházy 600 pengőforintokat ad 

nekik (!).
954

 Perczel István szintén több száz forintos összegekkel vett részt az akciókban. 

Ugyanő Kajdacson azt is elmondta Perczel Géza jelenlétében, hogy a földvári sóházból is 

pénzelik a pártot.
955

 A pénzt pedig elmondásuk szerint a követválasztással járó „mutogatás 

végett” próbálják eladni. Azaz nyíltan kimondják, hogy nemeseket, szavazókat szándékolnak 

„vásárolni”. Perczel Mór állítása: „Ők kezdték tehát még midön az országgyűlés határnapja 

sem vala tudomásul legelőször megyénkben alávaló és miveletlen férfiakhoz illő módokkal, 

elnyomásomra czélzó törekvéseik által, a pártoskodást, ők veték magvát a’ szomoru 

következményeket gyümölcsöző ingerültségnek.”
956

 Vagyis úgy tűnik, a korteskedés elméletét 

és gyakorlatát a pecsovicsok honosították meg a megyében, de ekkor ez még nem nyilvánult 

meg a materiális szolgáltatásokon túl másban. A következmény viszont – amire Perczel is utal 

– egy további, komplexebb probléma: a kortesfogások professzionalizálódása és elfajulása 

ugyanis már mindkét párt tevékenysége eredményének tudható be. 

Május előtt az erőszakos lépések tudatos tervezésének nincs nyoma. Az etetés, 

szállítás metódusa viszont valóban tökéletesedett: a különböző településeket a pecsovicsok 

felosztották egymás között, mindegyiknek megvolt a maga felelőse, „főkortese”, aki a helyi 

nemesség beszervezéséért felelt. Az egész folyamat tehát központilag és helyi szinten is 

koordinálás alá került. Gaál Eduárd vezette például a paksi, Egerer János a bölcskei, Kornis 

László és Tibay Mihály pedig a szentgyörgyi nemességet. A nemesek lakomáztatásai már 

február előtt megkezdődtek, Bikay György és Bogyay Márton birtokain. 

A pecsovics „párt” de facto megalakulása Perczel szerint a gyűlést követően, Festetich 

Rudolfnál következett be. A tanúi erre Magyary-Kossa alispán, és Vizer József táblabíró volt, 

akiket elmondásuk szerint szintén megkörnyékeztek a konzervatívok, de ők megtagadták a 

belépést. Perczel állítását támasztja alá Magyary-Kossa 1840. március 7-én, Gyönkön kelt 

levele is: az alispán megerősíti, hogy 1839 februárjában Festetich Rudolf már kísérletet tett a 

beszervezésére Esterházy megbízásából – Dőry és Perczel támogatása miatt –, de nem 

csatlakozott hozzájuk, ahogy a konzervatív megerősödés hatására alakult liberális 

ellenpárthoz sem. Elmondása szerint egyik felekezet tanácskozásain sem vett részt, a 

pártalakulások kapcsán kívülállóként állítja be magát.
957

 A pártépítés a már ismert 

eszközökkel ezután is folytatódott. Pincehely, Szokoly,
958

 Paks, Tengőd, Szekszárd és 
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Szentgyörgy áttérítésére napokig tartó lakomát szerveztek a pecsovics főkortesek: 30-50 

kocsiból álló csoportok járták be az érintett területeket, csak a lakoma 7000 forintba került, 

mégis alig 15 személy tért át például Pincehelyen.
959

 

Dőry Gábor és Perczel István április 8-i jelölését követően Bese
960

 és Kerecsényi 

György hajdúk fogtak hozzá a sárközi nemesek térítéséhez. A pecsovics „alvezérek” közé 

Perczel Dőry Sándor fő-, és Szalay, Daróczy, Hajós alszolgabírókat sorolja. Forster János 

táblabíró pedig a nádori cím örökletessé tételét akarta elérni a szentgyörgyi nemességnél, s 

ennek érdekében minden hozzájuk szegődőnek öt pengőforintot ígért.
961

 Perczel tehát 

vallomásában az önvédelemre épített, s ezért csak a pecsovics választási fogásokról tudósított. 

Fennmaradt Pecsovics Ferenc számtartó 1839. június 13-án, Tolnán kelt számadása, 

amely szintén a konzervatív felekezet lakomáinak szervezését bizonyítja. A forrás szerint 

Tarbas Ferenc, Novák Mátyás, Császár Ferenc és Pogatsits József major kocsisokat Festetich 

Rudolf rendeléséből küldte Pecsovics a Pollyi (sic!) pusztára két paraszt kocsival, egy fájéton 

(sic!) kocsival, hat lóval és egy csikóval, valamint további állatokkal. Egy harmadik 

parasztkocsit felpakoltak két akó vörös borral, egy Fersehlagba pedig hat lószerszámot raktak. 

Útiköltségre 40 váltóforintot kaptak. Vittek magukkal ezen kívül öt mérő zabot és 16 portio 

szénát is.
962

  

Vay Ábrahám Szekszárdon kelt, július 8-i napi jelentésében viszont azt írja, hogy a 

csütörtöki gyűlést megelőző szombaton hírt kapott: Augusz Antal főjegyzőnek a vásár 

melletti árendás birtoka pusztáján „sok száz ember elfogadására roppant színek, és tábori 

konyhák alakittatnak a’ Bezerédy rész nemesség elfogadására.”
963

 Azaz – amennyiben a 

jelentés igaz – a kubinszkiak a királyi biztos jelenléte ellenére – az etetés és itatás pártépítő 

eszközével úgyszintén nem hagytak fel. Vay információi szerint a lakomákat helyenként már 

el is kezdték tartani. Ezért a királyi biztos az alispán által Auguszt és pecsovics ellenfelét is 

eltiltotta a nemesség összehordásától, etetésétől és itatásától, „melyek legfelsőbb 

parancsolatok által is tilalmaztattnak.”
964

 Az idézetekből kitűnik, hogy továbbra is több 

százas nagyságrendről van szó, amikor egy-egy lakomáztatásról, pártmozgósításról beszélünk.  

Augusz azonnal engedelmeskedett Vay felszólításának, s a már kész színeket, tábori 

konyhákat széjjelszedette – legalábbis azokat, amelyekről a királyi biztos információval 

rendelkezett. Vasárnap estére viszont Vay tudomására jutott, hogy több mint 100 szekeret 
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Augusz nevezett portájára vezettek, jóllehet a szekerek valódi tartalmáról, funkciójáról a 

jelentés nem szolgáltat információt. Július 7-én este a királyi biztos Berecz Mihály 

főszolgabírót egy katonacsapattal a város melletti Palánk pusztára
965

 küldte, hogy az 

esetlegesen ott tanyázó kubinszki nemeseket tovább intse, vagy ha szükséges, erőt 

alkalmazzon.
966

 A főjegyző ismét engedékenyen cselekedett, megelőzve Vay jelzett 

határozottabb, katonai erőket is bevonó fellépését.
967

 A rendszabályok megerősítését mutatja, 

hogy már a gyanú is elegendő indokként szolgált a határozottabb fellépésre. A közgyűlési 

jegyzőkönyv szerint ugyanis a dunaszentgyörgyi nemesség egy része a Palánki pusztán sátor 

alatt töltött boros hordók és muzsikaszó mellett „szándékozott” csak tartani lakomát, ez pedig 

ellenkezett a „csendesség fenntartásával.”
968

 

Rendelkezésünkre áll mindezzel kapcsolatosan Augusz Antal hivatalos 

„ellentmondásának” (h. n., 1839. július 7.) a másolata. Ebben Augusz a tilalmazásra így 

reagált: „a’ mint a’ mai nap estvéjén tudositást nyertem, mikép az általam haszonbérlett 

Palánki pusztán, számos nemesség kotsijaikkal betértek, azonnal saját lovaimat béfogatván, 

azon nemességnek oly izenetet küldöttem: hogy onnan azonnal elmenjenek, és ha tovább is, 

ezzel nyílatkoztatott akaratom ellen ott meg maradnának, ezt erőszakos meg szállásnak 

tekinteni fogom [!].”
969

 Azaz a válasz meglehetősen diplomatikus, sőt politikus: a főjegyző a 

nemesség összejövetelét nem tagadja, ellenben saját szerepét árnyalja. Az ellentmondás 

szerint a nemesek az ő tudtán kívül „foglalták el” a birtokot. Augusz feltehetően csúsztat: 

elképzelhető, hogy az adott esetben nem „főkortesként” funkcionált, és de iure nem tudott az 

összejövetelről, azonban de facto mint liberális főkortes ebben az esetben is tudhatott egy 

ilyen akcióról, amelyhez hallgatólagos beleegyezését korábban megadhatta. A puszta pedig 

feltételezhetően a Festetich-birtokokhoz hasonló „bevett” gyülekező helynek számított a 

kubinszkiak között. Valószínűbb ugyanakkor, hogy maga Augusz szervezte a gyűlést is. 

A liberális pártegyesítés és mozgósítás elmaradása, valamint a királyi biztos jelenléte a 

kubinszkiak megyebeli visszaszorulásához vezetett. Az adott helyzetben gyakorlatilag eleve 

elvetélt liberális korteskísérletek hiábavalóságára utalt Bezerédy is, amikor a július 8-i 

közgyűlésen felszólalt: „…tekintsék őtet mint egy eszközt, mellyet választottak volt, miután 

azonban tapasztalják, hogy azzal, ha talán nem is az eszköz hibája miatt dolgukat, mint az 
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fordult, nehezebben végezhetnék, tegyék bátran félre azon eszközt, nem fog ám az 

elrozsdásodni, és készen találják azt mindenkor, midön ismét a’ haza dolgában elő akarják 

talán venni [!].”
970

  

Az allegorikus üzenet feloldását úgy értelmezhetjük, hogy Bezerédy mint a liberális 

párt szimbolikus alakja az „eszköz”, a „vezér”, aki nyugalomra és türelemre intette pártos 

társait. Nem jelentett ez visszavonulást, vereséget, hiszen az idézet második fele egyértelművé 

teszi, hogy az események láncolatában az „idő” a kulcs. Azaz Bezerédy üzenete a kivárás: 

csak idő kell, s akkor újra aktiválja pártját. De a jelenlegi helyzetben – hangsúlyozza – a 

legokosabb taktika a várakozás.   

Tahy Károly hasonlóan nyilatkozott. Bezerédy István a beszédekkel párhuzamosan a 

„köz hasznáért” a jelöltségtől is visszalépett. Az összegyűlt liberálisok ennek ellenére tettek 

még egy utolsó, törvényes kísérletet az ellentmondásra: szerintük Bezerédy sorsáról még nem 

kell dönteni, először ugyanis a május 8-i választás törvényességét kellene deklarálni. A 

kubinszkiak ismét a választás alkotmányos jogának nyilvános sérelmére hivatkoztak: a 

beszedett szótöbbség általi eredményt egyoldalú többség kívánatára hirdette ki a főispán, 

holott még voltak be nem számított élő szavazatok, s a gyűlésen beszámítani rendelt 

megbízólevelek is. A jegyzőkönyv hitelesítése is elmaradt, mindez pedig ütközik az 1723:58. 

tc.-kel. A liberálisok tehát új követválasztást szerettek volna. A pecsovicsok természetesen ez 

ellen érveltek, mondván más megyében is mellőzték a megbízóleveleket, ráadásul időközben 

már a király is jóváhagyta a követválasztás eredményét. A májusi szavazást megerősítő királyi 

parancsolat 1839. június 23-ára datálható, s a júliusi közgyűlésen olvasták fel.
971

 Végül a 

Bezerédy-féle „békepárt” győzött, s óvás mellett a „közbéke érdekében” a kubinszkiak 

visszaléptek, Dőry és Perczel pedig hiteles megbízólevelet kapott.
972

 

Ennek a gyűlésnek a kapcsán nem maradt fenn beszámoló hasonló, pecsovics 

korteskedésről. Ezt legalább két okkal magyarázhatjuk: a konzervatívok is tartottak lakomát, 

de a királyi biztos „elsiklott” az esetlegesen beérkezett liberális panaszok felett, s ennek 

nyoma sem maradt a jelentést követően a Kancellária anyagában. Valószínűbb azonban, hogy 

ekkor a pecsovicsok nem alkalmaztak kirívó választási fogásokat, hiszen Vay Ábrahám 

jelenléte önmagában is elég „garancia” lehetett a kívánt eredmény elérésére. 

Dőry Gábor az alispánhoz írt jelentésében (Pozsony, 1839. szeptember 28.) az 1839. 

szeptember 3-i közgyűlési végzéssel kapcsolatosan nyilatkozott. Követi utasításuk szerint Pest 
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sérelmének orvoslását kellett eszközölniük a diétán, azaz az eltiltott Ráday Gedeon pesti 

követ országgyűléshez járulását. A Tolna megyei rendek vádja szerint viszont Perczel István 

eltért az utasításuktól, amikor az augusztus 16-i kerületi ülésen egy soproni módosítás mellett 

tette le a voksát. A két követ szavazata semlegesítette egymást, de Dőry kiállt társa mellett, 

szerinte nem sértették meg a követutasítást.
973

 Dőry követi védlevelében a követségről való 

lemondását is felajánlotta a békülés jegyében, de a rendek ekkor ezt még nem engedték.
974

  

  Tolna megye 1839. július 9-i közgyűlésének 1126. szám alatt hozott határozata 

mondta ki Ráday országgyűléshez járulásának támogatását, mivel az ellene indított 

becstelenségi perben még nem találták vétkesnek, viszont törvényesen megválasztott követ 

volt. Dőryék augusztus 5-én kapták a második, szeptember 3-án pedig a harmadik ilyen 

értelmű pótutasítást. A megyei választmány tagjai a követek 1839. augusztus 26-án kelt 

hivatalos jelentését aggódni kezdtek, mert vitathatónak találták, hogy az augusztus 16-i 

kerületi ülésen a soproni módosítások elfogadása összhangban volt-e az utasítással. 1839. 

október 7-én végül Tolna vármegye közgyűlése – az alap- és pótlékutasításaiktól való eltérés 

miatt – visszahívta konzervatív követeit.   

A liberálisok Vay Ábrahám távollétében itt nyilvánvalóan egy jogi úton 

„keresztülvihető” kortesmanővert hajtottak végre. A megyei követek követutasításának 

szigorú, betű szerinti kötelező megtartásába kapaszkodtak bele, s az első vitatható 

megnyilatkozást számon is kérték. Az első alispán elnökletével szeptember 3-án egy 

választmányt neveztek ki az ügy kivizsgálására, a törvényes eljárás látszatát fenntartva. A 

közgyűlési jegyzőkönyv (Szekszárd, 1839. szeptember 3.) expressis verbis kimondta a 

vádalapot: a követ keze meg van kötve „oly annyira, hogy nem csak az ti. a követutasítás 

ellen, de azon kívül sem szabad nyilatkozniuk, […] betüjét megtartva, szellemét ők híven 

követni kötelesek.”  

A vádemeléshez pedig már a gyanú is elégnek bizonyult: „alap és pótlék utasításinktól 

némüleg történhetett [!] eltérésre nézve aggodalmink támadt.”
975

 Azaz a – talán alap nélküli – 

feltételezés már önmagában megpecsételte Dőryék sorsát a liberális hegemónia idején. 

Magyary-Kossa Sámuel alispán pedig ebben az esetben láthatóan feladta többször 

hangoztatott „pártokon kívül állását”, s a liberális kortesfogás törvényes „felhatalmazója”, 

támogatója lett.   
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1839. augusztus 6-án a szekszárdi közgyűlésen a liberálisok egy újabb alkotmányos 

eszközzel éltek a pecsovics kortesek háttérbe szorítása céljából: a rendek tiltakozó felírást 

intéztek a főispánhoz. A végső lökést Esterházy július 9-i parancsa adta számukra, amelyben 

egy, a dombóvári járásban megürült rendszerinti esküdti hivatalra Szép László tiszteletbeli 

esküdtet javasolta kinevezni: „ellen mondhatatlan tapasztalás elött legvilágosabban álló 

történt dolognak kell látnunk, ismérnünk: hogy Máltóságod föispányi hivatalának 

gyakorlásában a’ nálunk, mint mindenütt lévö véleményi, szándéki felekezetek közt nem áll 

pártokon kívűl, sőtt azok felett, hanem tsak az egyiket öszve tsatolva és munkálódva jelenik 

meg, – és ha bár egyeseket, és egy részt személyéhez hálaadatosság vagy felekezeti vonszodás 

kötne is, a’ közönség ’bizodalma meggyöngült.” A főispánt pártossága miatt a közrend 

kockáztatásával vádolták: „azon viszonyok közt, és oly állásban, mellyben jelenleg a’ 

föispányi hivatalt megyénkben szemléljük, nem remélyhetjük, hogy akár Méltóságod, akár mi 

azon közkötelességeket kellöen és sikeressen tellyesithessük, mellyeket alkotványunk reánk 

ruház.”
976

 

A rendek felszólították Esterházyt, hogy cselekedjen a béke és a közigazgatás „helyes 

folytatásának” érdekében. A felirat feltehetően a liberálisok részéről csak formális 

megelőlegezés, protokollszerű eljárás volt az 1839. október 7-i közgyűlésnek immár a 

királyhoz intézett panaszfelírása előtt. A rendek ebben okként a következőt jelölték meg: 

„Felségedhez folyamodni megyénk’ legmélyebben sebhedt állapotjának orvoslásáért.”
977

 

Ezt követte a kifejtés, amelyben a megyében történt rendbontások végső és abszolút 

felelősének Esterházyt nevezték meg: „midön szemléljük megyénknek jelen szomoru 

állapotját, mellyre legfőkép csak Föispányunk a’ fennálló országgyűlési követválasztásban 

vett nem elnökhöz méltó béfolyásának fordulati és következései által jutott vala.” 

Megismételték a közigazgatás megzavart és elakadt állapotának érvét, valamint, hogy a 

főispán nem maradt a „felekezeteken felül, de kizárólag és igen is elevenen az egyikhez adta 

csatolta magát.” Ebből kifolyólag nem lehet képes a pártok indulatait kordában tartani, és a 

közjót előmozdítani.  

A rendek – elmondásuk szerint – „hosszas és fokonként növekedő tapasztalás” után 

jutottak erre a következtetésre. Szerintük Esterházy a forrása, eredője a megyét elárasztó 

rossznak, akinek nyilvános, vállalt pártossága egyfajta gerjesztésnek is felfogható, ami a 

konzervatív pártot elbizakodottá tette. Ez manifesztálódott aztán a júniusi és a júliusi 

gyűléseken. Augusztus 5-én a rendek a főispán elé járultak, alkotmányos megoldást keresve a 
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problémára, de eredménytelenül: „Főispányunktol semmi orvosló eszközlődést nem 

tapasztaltunk, de még bár melly választ sem nyerénk tőle.”
978

 Az 1536:36. és az 1647:76. tc.-

ek értelmében fordultak sérelmeik orvoslásáért ezután az uralkodóhoz. A rendek azt is írták, 

hogy mindezt a király ne vegye a főispáni hivatal vagy a kormány kritikájának, csak eseti, 

személyi viszonyokról van szó. Azaz a közjó érdekében új „időszakra” van szükség, más 

főispánnal.
979

  

A rendek felírásából két mozzanatot emelünk ki: a közgyűlések közötti megyei 

politikai élet korábbi tapasztalataihoz hasonlóan itt sem merül fel az erőszakos magatartás, a 

liberálisok sem lépnek túl az alkotmányos jogok adta lehetőségeken, azokat viszont teljes 

mértékben, minden lépést beiktatva és betartva kihasználják. Ez tovább erősíti a liberálisokról 

kialakított képet abban a tekintetben, hogy amint és ameddig csak lehet, élnek a törvényes, 

jogi eszközökkel. Érdekesebb motívuma a feliratnak az uralkodóról és a politikai 

intézményekről (főispáni hivatal) szóló passzus. A rendek szemmel láthatóan nem voltak 

hajnaldók kormányszintű összeesküvést feltételezni sem Vay Ábrahám, sem Esterházy Károly 

eljárása mögött. A liberális nemességben mindvégig fennmaradt a „jó király–gonosz 

tanácsadók” sztereotípia, az uralkodó iránt nyilvánított lojalitás. Azaz a törvénytelen 

állapotért csak a „rossz tanácsadók”, esetünkben a személyükben méltatlan hivatalnokok 

lehettek a felelősek. 

A novemberi fordulat után a tolnai főszolgabírák szembeszegültek az alispánnal: 

megtagadták Magyary-Kossa kérését, miszerint 1839. december 2-át jelöljék meg a következő 

közgyűlés határnapjának. Az első alispán ezt november 25-én kelt hivatalos utasítólevelében 

kérte. A főszolgabírák viszont arra hivatkoztak, hogy az első alispán távollétében a legkorábbi 

gyűlés időpontjaként 1840. március 2-át határozták meg. A november 19-i közgyűlés 1821. 

számú határozata rendelkezett erről.  Dőry Sándornak a tiszti kar nevében 1839. december 1-

jei, Tamásin
980

 kelt nyílt levele így érvelt: „Tettes Első Alispány úr a’ tiszti kart butsuvétel 

nélkül oda, és magány hagyta, rossz néven nem veheti ezuttal, ha a’ tiszti kar hódolván a’ 

Karok és Rendek határozatinak, ’s egyedül következetességbül viszont Tettes urat magát 

hagya, ’s töle vissza vonul.”
981

  

A decemberi időpontot ezért nem ismerték el törvényesnek, s proklamálták, hogy részt 

sem fognak venni rajta. Az erről szóló írásbeli nyilatkozat aláírói Berecz Mihály, Szalay 
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György, Dőry Sándor, Tibay Mihály, Daróczy János és Lipovszky György alszolgabírók, 

Bertalan József, Kornis László, Szép László, Egerer Pál, Trajber Ignác, Forster Károly 

esküdtek, valamint Forster Benedek tiszti főügyész voltak.
982

 A dokumentumok Magyary-

Kossa háttérbe szorításának, s egyfajta konzervatív konszolidációnak, „restaurációnak” a 

jelzői. A pecsovicsok itt a királyi biztos által is támogatott „győztes” párt helyzeti, hatalmi 

előnyét használták ki.      

Vay Ábrahámnak és Végh Ignácnak a megyéből történt 1840-es, végleges eltávozása 

után a status quo, vagyis a konzervatív hegemónia stabilizálására még történtek biztonsági, 

korrekciós lépések, ahogy annak felbomlasztására is. A főszereplő ebben a de facto pecsovics 

főkortes, Esterházy Károly főispán volt. Ekkor viszont a pártok kezdeményezései már teljesen 

a törvények adta korlátok között mozogtak. 

Ezeknek első, s legfontosabb – mint a rendet „helyreállító” – lépcsőfoka az Esterházy 

elnöklete alatt 1840. április 7-én, Szekszárdon végrehajtott restauráció volt. A tisztújító szék 

jegyzőkönyvének 13. száma idézi a főispán nyitóbeszédét: „Megkérem tehát leg elöl is a 

Tettes Karokat, és Rendeket, hogy feledve a multakat, egyedül jövendő boldogságát a’ 

megyének vegyék szemek ügyébe, ’s válasszák tisztviselőiknek nem mindég azokat, kiket 

leginkább szeretnek, hanem kik a’ hivatalok viselésére legalkalmatosabbak [!].”
983

 A burkolt 

üzenet nyilvánvalóan a liberálisoknak szólt, hiszen a királyi biztos által teremtett és a király 

által is „szentesített” konzervatív irányítás mellett nehezebben tudott volna együttműködni 

egy-egy liberális tisztviselő a felsőbb vezetéssel. Az ajánlat viszont magában foglalta azt a 

„biztosítékot” is, hogy a megválasztott tisztikar ez esetben békén fogja hagyni a 

kubinszkiakat, s renitenskedés hiányában a rend megteremtését magára vállalja, arra mintegy 

garanciát nyújt. Ennek szellemében a rendek már 1840. február 27-én felírtak az uralkodóhoz, 

hogy az 1839. december 30-i, 16944. számú királyi leirat által büntető- és fenyítőperek alá 

vont személyek közkegyelmet nyerjenek.
984

 A kegyelmet áprilisig még nem sikerült 

kieszközölni. 

Az Esterházy-nyilatkozattal párhuzamosan a törvényesség és a pártoktól független 

konszolidációs folyamat látszata miatt azonban a tisztújításról nem hiányoztak a liberális 

jelöltek sem. Benyovszky Károly várkapitány április 5-én, Szekszárdon kelt levelében 
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informálta Magyary-Kossát, hogy Hegyessy aljegyzőtől úgy tudja, a tisztújításon „a’ 

candidatusok mind a két felekezetből vegyessen lesznek kitűzve.”
985

   

A protocollum 14. száma regisztrálta a „régi” tisztikar lemondását. Magyary-Kossa 

Sámuel nem volt jelen a gyűlésen, lemondólevelét írásban nyújtotta be.
986

 Ebben nyugodt 

lelkiismeretét hangsúlyozta az 1836. november 28-a óta az első alispáni tisztet betöltő férfi. 

Ezt követően Dőry Gábor mondott le hivataláról az egész tisztikar nevében. Sztankovánszky 

főjegyző ugyancsak kérte menesztését.  

A tisztújító szavazás lebonyolításakor Esterházy egy – a korábban is jól bevált 

Jeszenszky Károly elnöklete alatt álló – választmányt nevezett ki a voksok beszedésére, 

amennyiben a közfelkiáltással történő választás nem lenne egyhangú. Az első alispán Dőry 

Gábor lett, Vizsolyi János, Perczel József és Jeszenszky György ellenében. Forster Benedek 

másodalispán, Dőry Fridrik főadószedő, idősebb Forster Károly főügyész lett. A járási 

főszolgabírák szintén a konzervatívok közül kerültek ki: Dőry Sándor például a dombóvári 

járásban, Tibay Mihály Simontárnyán, Vizsolyi Eduárd a Völgységben, Daróczy János a 

földvári járásban nyerte el ezt a hivatalt. Sztankovánszky helyére Berecz Mihály került a 

főjegyzői hivatalba, a várkapitány viszont az inkább liberális Benyovszky Károly lett. A 

restauráció nagyjából öt óra hosszat tartott a „legnagyobb rendben, és illedelemmel.” A 19. 

jkv. sz. szerint ráadásul a Karok és Rendek a főispán képmását is el akarták készíttetni a 

megyeház termébe.
987

    

Esterházy a kormány biztosította hátszéllel és főispáni prerogatíváival élt vissza, s 

ebben a minőségben tekinthetjük az ekkor tett lépéseket a pecsovics korteskedés egy 

változatának. Esterházy szándékai leginkább továbbra is káderpolitikájában nyilvánultak meg. 

Pápán kelt, 1840. június 4-i jelentésében a főispán beszámolt arról, hogy a legutóbbi tisztújító 

széken a szintén általa főjegyzővé kinevezett Berecz Mihály, volt földvári járásbeli 

főszolgabíró betegsége, és romló állapota miatt leköszönt posztjáról. Berecz helyét a 

pártorientációknak megfelelően töltötték be, Ivástits Lajos táblabíróval. Esterházy szavaival: 

„Megyénkre nézve éppen nem érdek nélküli változás.”
988

 [!] Azaz a főispán megint csak 

nyíltan kimondja a pártosság elvének mindenek fölé helyezését. Jelentésében azt írja, hogy 

szerinte a Karok és Rendek is nyugodtak ezzel a cserével. Ivástitsot pedig „mérsékelt tiszta 
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gondolkozású” politikusként jellemzi. A főispán magyarul a táblabíró konzervatív 

elköteleződésére utal. 

Esterházy a „jól teljesített” embereit felsőbb címek elnyerésére is proponálta, erősítve 

a politikai kurzus és funkcionáriusainak összefonódását. Felszólalt például Tahy József 

táblabíró érdekében (Bécs, 1840. június 15.): ajánlást adott neki a császári–királyi kamarási 

méltóságra. Tahy érdemeinek, tulajdonságainak felsorolásában rendre a fentebb előkerült 

jelzők térnek vissza. Esterházy őt is „mérsékelt politicusként” jellemezte, aki ráadásul 

kiterjedt, régi, vagyonos család tagja is volt.
989

  

A kubinszkiak is kísérletet tettek még a politikai erőviszonyok átfordítására vagy 

legalábbis kiegyenlítésére. A liberálisok eszköztárában szintén a jogi keretek által biztosított 

elemeket találjuk meg, bár mindvégig ott lebeg vezető politikusaik megnyilatkozásai közben a 

provokációk által teremthető továbblendülés lehetősége is. Ez derül ki legalábbis az 1840. 

június 1-jén kezdődött közgyűlésről szóló Esterházy-féle tudósításból (Pápa, 1840. június 

10.). Esterházy Dőry Gábor első két napról szóló jelentése alapján állította össze ezt az iratot. 

Dőry Gábor mint első alispán elnökölt a congregatión.  

A gyűlés már abban is eltérést mutatott a korábbiaktól, hogy – a jelentés szerint – a 

„rendek” nagy számban, a „köznemességből” azonban csak minden nemesi községből 

néhányan jelentek meg. A pártok tömegbázisainak mozgósítása tehát elmaradt, illetve 

elképzelhető, hogy azok már fel is bomlottak. Konzervatív részről – ahogy fentebb láttuk – 

ennek a fordulatnak már nem volt jelentősége.  

A gyűlésen elsőként az országgyűlési követek tették meg hivatalos jelentésüket. Dőry 

és Perczel mellett ekkor Bezerédy is szót kapott. A liberális politikusnak a tiszti jelentések 

beszedése közben tett felszólalását Esterházy így interpretálta: „hogy most, midőn 

huzamosabb idő után először szóllittaték jelentése’ tételére, el nem mulaszthatja aggodalmát, 

a’ legközelébb tartott tisztujitás’ törvényszerüsége iránt, melly Királyi Biztos, és katonaság 

jelenlétében tartatott, kijelenteni.”
990

 

Bezerédy tehát megpróbált egy ellentmondást felterjeszteni, s egyes ellenzéki 

jelenlevők érzelmeire valamiképp hatni, azokat manipulálni, talán „provokálni”. Esterházy 

leírja, hogy többen követték Bezerédy példáját, s hasonló nyilatkozatokat tettek, de ezek 

nagyon hamar „elhaltak”. Dőry Gábor ugyanis az ezeket követő felszólalásában azt 

hangsúlyozta, próbálván elnémítani a kubinszkiakat, hogy a hasonló megnyilatkozások csak 
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„új ingerültséget” szülnek a megyében.
991

 Egy effajta érv hatásosnak tűnhetett, amennyiben 

feltételezzük, hogy Tolna megye rendjeinek politikai magatartásformája, „kultúrája” a lefolyt 

hónapok alatt megváltozott, tovább fejlődött, s a megelőző év erőszakos eseményei egy 

általános békevágyat, a rend igényének primátusát teremtették meg, amelybe már nem fért 

bele egy Bezerédy-féle óvatos hangulatkeltés sem. 

A kubinszki korteskedés és általában a korteskedés defenzívába szorulására utal a 

főispán 1840. július 13-i, még aznap be is fejezett közgyűlésről szóló jelentése (Pápa, 1840. 

július 22.). Esterházy azt írja, hogy „az arra számosan [!] megjelent Megyei Karok köztt, 

annak folyama alatt a’ legszebb rend uralkodott.”
992

 Az idézet két mozzanata érdemel 

figyelmet: a jelentés szerint a nemesség nagy számban jelent meg. Ezzel összefüggésben 

érdekes vizsgálni a rend állapotának kiemelését. Úgy tűnik tehát, hogy a nemesség politizáló 

„kedve”, affinitása újra emelkedő tendenciát mutat, ugyanakkor magatartásuk nyugodt, a 

tömegeket mozgató korteskedésnek már az igénye sem mutatkozik közöttük.  

Mindez természetesen magyarázható egyfelől az országgyűlés időközben történt 

feloszlásával is,
993

 vagyis annak a „katalizátornak” a megszűnésével, amely lehetőséget, okot 

szolgáltatott – tétje miatt – a megyei összecsapásokra, másfelől az országos politikai klímában 

ekkor kezdődő enyhüléssel. Ha Tolna megye reformkori politikai életének a folytatását 

nézzük, nem tapasztalunk az 1839–1840-es évekhez hasonló korteshullámot.
994

A 

korteskedéstől mint primer politikai eszköztől való általános eltávolodást mutathatja az a tény 

is, hogy a volt liberális főkortesek a gyűlésen meg sem jelentek. Esterházy szavaival: 

„mellyen a kihágásaikról esmért Perczell Testvérek jelen nem voltak.”
995

  

A főispán 1840. július 5-én intézett hivatalos levelet Dőry Gáborhoz azért, hogy az 

országgyűlési törvényeket a közgyűlésig rendben ki kell hirdetni.
996

 1840. július 6-i, 

Szereden
997

 kelt jelentésében Esterházy Károly már a diétán hozott törvények kihirdetésének 

sikeres, minden ellenállás nélküli teljesítéséről írt. Magát a procedúrát „élénk és lelkes 

eljárásként” jellemezte.
998
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A közgyűlést 1840. szeptember 3-án nyitották meg, miután a törvények hivatalosan is 

megérkeztek a Helytartótanácstól. A rendek egységesen köszönő feliratot fogalmaztak a 

„Felség, Cs. K. Főherceg nádor, Gróf Kancellár Excellentiája, Országbíró és Királyi 

Személynök felé a haza iránti felelősségből és atyáskodásból hozott törvények miatt.
999

 

Bezerédy javaslata szintén elfogadást nyert, miszerint szükséges lenne az országgyűlés 

egészéről tudósítást adni. Ez azért volt fontos, mert így Bezerédyék is jelentést tudtak tenni 

„átmeneti” követi tevékenységükről. A liberális politikus és Perczel Miklós jelentését – a 

konzervatívok közül – többen nem akarták elfogadni, s ezt jelezték Dőrynek is. Esterházy 

Károly 1840. szeptember 26-án, Szereden kelt jelentése szerint Forster Benedek másodalispán 

volt többek között az, aki ignorálva a Bezerédy–Perczel-féle jelentést „factiózni” akart.
1000

 Az 

első alispán azonban a hozzá intézett Esterházy-levél szellemében nem akarta a még törékeny 

rendet kockáztatni, ezért zöld utat adott Bezerédyéknek.  

Az első alispán lépésének meglett az eredménye. Dőry Gábor 1840. szeptember 14-én, 

Zombán kelt jelentésében a következőket írta: „a’ egész gyülés alatt a Tanácskozások 

legnagyobb rendel, és illedelemmel folytanak, és látszik, hogy azokban is, kik eddig a 

Méltóságos fö Ispány Ur ellen voltak – az eranta valo bizodalma nevelkedik [!], és 

remélyhető, hogy Tolnában a régi rend tökeletessen helyre alland.”
1001

  

A közgyűlési jegyzőkönyvben foglaltak pedig gyakorlatilag a júliusi congregatio 

kapcsán tett megállapításainkra rímelnek. A protocollum 2031. száma tartalmazza Dőry 

Gábor és bonyhádi Perczel István végjelentését,
1002

 a 2032. jkv. sz. pedig Bezerédy István és 

bonyhádi Perczel Miklós töredék-, kiegészítő-jelentését. Ezzel kapcsolatosan Dőry 

megállapította, hogy a liberális követek eljárása is a követutasítások szellemében zajlott.
1003

 

Ugyanebben a szakaszban vették jegyzőkönyvbe Csapó Dániel javaslatát, miszerint a 

jelentések teljes terjedelmükben foglaltassanak a protocollumba. Salamon Elek indítványozta 

továbbá, hogy a Deákról szóló részt másolatban küldjék meg Zala megyének, a Bezerédy–

Perczel-jelentés országos jelentőségét ismerve el ezzel.
1004

 Ezekkel a lépésekkel gyakorlatilag 

a liberális politikusok rehabilitálása történt meg. 

A 2031. jkv. sz. szerint Dőry Gábor a júliusi Esterházy-jelentéshez hasonlóan az 

egybegyűlt rendek nagy számát méltatta, amelyet azért tartott fontosnak, mert a megye 

nemeseinek a közérdek iránti érzékenységét és a megyei politizálás magas színvonalát 
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jelzi.
1005

 Úgy tűnik tehát, hogy Tolna megyében a véres „tanulóév” után egy normalizálódott, 

érettebb politikai kultúra kialakulásának a lehetőségei teremtődtek meg. 

 

II.3.de) Következtetések 

 

A konkrét esettanulmányokat és a tipizálást követően talán érdemes felsorolásszerűen 

ismét regisztrálni, összefoglalni az egyes kortesfogásokat s tapasztalatainkat; ezek ugyanis 

további feltételezésekre engednek következtetni.  

Kronológiailag az alábbi kortestechnikák számbavételére tettünk kísérletet a források 

alapján (zárójelben a közgyűlés időpontját tüntetjük fel hónap szerint, mert egyes technikák 

ismétlődnek, s a csoportosítás jobb elvégezhetősége miatt így ez tűnik célszerűnek): 

– etetés, itatás, lakomáztatás (május), 

– vesztegetés (május), 

– névjegyzékek készítése, szállítás, mobilizálás (május), 

– zenés felvonulások, tömegmegmozdulások (május), 

– szimbolikus politizálás, párt attribútumok pl. süveg, zászló, kokárda (május), 

– a meggyőzés politikája: verbális fenyegetés, hatalmi szó (május), 

– többszörös szavaztatás (május), 

– nem nemes elemek leszavaztatása, bevonása (május), 

– főispáni „puccs” (május), 

– a helyszín előzetes elfoglalása (június), 

– agresszió, erőszak szítása: verekedés, ostromlás, gyilkosság (június), 

– paraszti elemek felhasználása (június), 

– térbeli expanzió: a város és környezete bevonása (június), 

– (verbális) provokáció (november), 

– zavarkeltés fizikai erőszak nélkül, lármázás (november), 

– jogi hézagok kihasználása pl. a közgyűlés napirendje kapcsán (november), 

– fenyegetés, nyomásgyakorlás (november), 

– tolongás mint erőszak, agresszív mozzanat (november), 

– házostrom (november). 

Kiemelendő, hogy a felsorolt visszaéléstípusok nem egyszer kombináltan kerültek 

alkalmazásra! A gyűlések között pedig az etetés, itatás, vesztegetés, és a jogi eszközök 
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használatával találkoztunk. A következő évben a korteskedés fokozatosan defenzívába 

szorult, majd elhalt.  

A kapott eredmények alapján kísérletet tehetünk a korteskedés intenzitásának, 

„pályaívének” a vizsgálatára, felrajzolására. Ha ezt egy koordináta-rendszerben szeretnénk 

ábrázolni, a könnyebb szemléltetés okán, akkor a koordináta-rendszer vízszintes tengelye az 

idő (a vizsgált másfél-két évre redukálva), függőleges tengelye pedig a korteskedés 

„súlyosságának”, intenzitásának a fokmérője lehetne, utóbbi természetesen fiktív 

mértékegységgel. Eredményként egy olyan görbét kapnánk, amely az origó felől indulva 

exponenciálisan növekszik, majd 1839. június 17-én eléri a maximumát, s azt követően 

mintegy számtani sorozatként lassabban, de permanensen csökken, mígnem a nulla környékén 

egy viszonylag alacsony szinten stabilizálódik.  

Az egyszerűbb ábrázolás kedvéért nem vettük figyelembe a gyűlések közötti 

visszaeséseket, nyugvópontokat, mert egyúttal a korteskedés lélektanát is vizsgálni kívánjuk, 

annak gyakorlati oldala mellett. Ezt figyelembe véve a kapott görbe megbízható, mivel a 

gyűlések közötti nyugodt periódusok a probléma pszichológiai aspektusát tekintve nem 

jelentenek visszaesést, hiszen a korteskedés a gyakorlatban – ahogy azt a szakirodalom is több 

helyütt megállapította – a választási és tisztújítási congregatiókon kulminálódott. 

 A korteskedés – bár jellegét tekintve úgy tűnik, egy belső, helyi fejlődési 

folyamatként – viharos gyorsasággal vált a Tolna megyei politikai kultúra részévé. A 

probléma nem sokkal ezt követően a politikai diskurzusba is bekerült mint állandó 

„diagnózis”, tünet. A „terápia” kérdése már összetettebbnek bizonyul. Láttuk, a júniusi 

eseményekkel a korteskedés „nyers” variánsa fokozatosan átgyűrűzött a kisnemességre, 

amely novemberre a tömeg és az elit mind inkább nyilvánvaló elszakadásához, utóbbiak 

kisnemesek feletti kontrolljának elvesztéséhez vezetett.  

A műveletlen tömeg kiszámíthatatlansága, az új jellegű politizálás szemmel látható 

„eredményei” (politikai hozadékát tekintve ui. a mozgósítás és a harcok gyakran felesleges 

erőfeszítésnek bizonyultak, továbbá lásd pl. Keserű István halálát és annak lecsapódását) 

feltételezésünk szerint sokkhatásszerűen hathatott a megyei politikát addig hagyományosan 

formáló politikai elitre, amely a következményektől való „félelmében” e gyors eredménnyel 

kecsegtető, de annál veszélyesebb politikájának revideálására kényszerült. 

  Az elit ennek megfelelően egyfajta konszenzus kialakítására törekedett a megyei 

politika irányvonalának az alakítását illetően. Tézisünk hipotetikus jellegéből fakadóan 

felmerül a kérdés, hogy ez a konszenzus mennyiben volt csak látszólagos, az aktuális politikai 
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helyzetre és erőviszonyokra reflektáló, átmeneti kényszermegoldás és mennyiben ténylegesen 

leírható, megragadható mentalitásbeli fejlődés?  

Egy további vizsgálat tárgya lehetne a megyék komparatív vizsgálata a fenti motívum 

alapján: a korteskedés vázolt, hullámszerű lefolyása Tolnában mennyiben tekinthető 

mintának, megfigyelhető-e hasonló a többi vármegyében, s ha igen, elvégezhető-e valamiféle 

csoportosítás, esetleg voltak-e mindennek geopolitikai vonzatai; s egyáltalán, megragadható-e 

a korteskedés gyakorlatának diffundálása, terjedésének irányai az egyes megyék között?   

 

II.3.e) A hatalom szemszögéből. A királyi biztosi vizsgálat 

 

Az eseményeket, fordulópontokat eddig mintegy alulnézetből vizsgáltuk: a megyei 

társadalom különböző szintjeinek reprezentánsait „szólaltattuk meg”. A következőkben egy 

másik, nem kevésbé érdektelen szempontból tekintjük át a vizsgált másfél évet. Megpróbáljuk 

rekonstruálni, felvázolni, hogyan láthatta, hogyan viszonyulhatott mindehhez a központi 

hatalom; az események milyen lépéseket indukáltak, és hogyan csapódtak le a megyei szint 

„fölött” a tolnai követválasztások.  

A hatalom „képviselője” a Tolnába küldött királyi biztos, Vay Ábrahám volt.
1006

 

Láttuk, Esterházy Károly főispán, s feltehetően tőle valamennyire függetlenül Jeszenszky 

Károly is szorosabb kormánykapcsolatokat ápolt, mégis alapvető különbség van Vay és az ő 

személyük között. Esterházyék hivatali tisztségeik mellett egyben tolnai földbirtokosok is, 

azaz „megyebeli” embereknek tekinthetők: mindennapi kapcsolatban állnak a helyi 

lakosokkal, így alapvetően más viszonyrendszerbe helyezhetők az eseményekre adott 

reakciókat illetően is, mint a királyi biztos. Utóbbi kapcsolata a megyével – érthetően – 

kevésbé személyes, a felsőbb politikai vezetéshez hasonlóan kvázi „kívülállóként” regisztrálja 

az eseményeket. 

Vay eljárását ugyanakkor – a követválasztásra gyakorolt döntő befolyása miatt – 

sorolhatjuk a korteskedés, azon belül is a pecsovics korteskedés elemei közé. A királyi biztos 

tevékenységét jogi, katonai–hatalmi és pszichológiai (ezen belül tömeglélektani, és Vay 

személyére vonatkoztatva mélylélektani) szempontok, valamint a társadalmi fegyelmezés 

jellegzetességei, motívumai alapján vizsgáljuk. 

Először a királyi biztos eljárásának tényszerű mozzanatait próbáljuk rekonstruálni. 

Magyary-Kossához címzett, 1839. június 26-án Pécsett kelt levelében tudósítja az alispánt 

érkezéséről és célkitűzéséről: „Kétségen kívűl már a’ kezeinél van Vice Ispány Urnak leg 

                                                 
1006

 Vay megbízólevelét és utasításait lásd MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1839:711., 1839:712. 



198 

 

kegyelmesebb Urunk és Királyunk eő Császári Királyi felsége Királyi parancsolatja, melynek 

erejével engemet Királyi Biztosi minéműségben Tolna vármegyébe tellyes hatalommal 

felruházva [!] ki rendelni méltoztatott, a’ meg zavart csend, és kőzbéke helyre hozására, ’s 

minden eggyes ember bátorságba valo helyheztetésére, ’s a’ bűnőzőknek törvénybe lejendő 

állításokra.”
1007

 Vay első parancsa a július 1-jei közgyűlési határnap eltolása volt. 

A királyi biztos szintén Magyary-Kossának címzett következő utasításában 

(Szekszárd, 1839. július 5.) bizonyos „felsőbb parancsolat” értelmében arra kérte az első 

alispánt, hogy utasítsa rendre Augusz Antalt, és általában is tiltsa a nemesség 

„összehordását”: „Hitelesen értésemre esvén [!], hogy a’ szomszédba eső Palánk nevű 

pusztán, melyet honor: főjegyző Augusz Antal árendába bír, nagy fa sátorok alakíttattnak, ’s 

nevezetes elő készületek tétettnek, több száz nemeseknek őszve csoportatások, étetések, és 

itatások végett.”
1008

 1839. július 7-én már azt írta az alispánnak, hogy a másnapi congregatio 

nem követválasztó gyűlés lesz, hiszen a május 8-i választást egy királyi leiratban érvényesnek 

ismerték el.
1009

 Mindhárom levél közös jellemzője, hogy Vay végig az uralkodóra és a felsőbb 

kormányszervekre hivatkozott, ezzel „hitelesítve” lépéseit. 

Vay Ábrahám első rendelkezésünkre álló napi jelentéséből (Szekszárd, 1839. július 

8.)
1010

 kitűnik, hogy az uralkodó „neve” mellett gyakorlatilag a kezdetektől fogva a fegyveres 

erőkre és azok tekintélyére támaszkodott: leírja, hogy a július 8-i gyűlés előtti napon a 

katonaság már reggel öt órára a város alatti térre vonult, és készenlétben állt a szükség esetére. 

Jóllehet Vay szerint a katonák nem vettek föl fenyegető alakzatot, s nem álltak útjában 

senkinek, gyakorlatilag „láthatatlanok” voltak. Auguszt viszont már az erős kéz politikájának 

jegyében utasította a biztos a kubinszki kortestanyák szétkergetésére, ugyanis a katonaság 

tettleges fellépését helyezte kilátásba, amennyiben a főjegyző és emberei ellenállást 

tanúsítanának. Végül Berecz Mihály főszolgabírót és két század „uhlánust” (bizonyos gróf 

Schaffgotsehe vezetésével) a helyszínre küldetett, aminek meg is lett a pszichológiai hatása 

(lásd feljebb). 

A demonstráció más tekintetben is eredményesnek, tekintélyt parancsolónak 

bizonyult. A nemesség „meghökkent”, így Vay számára lehetségessé vált első körben Csapó 

Dánielt és Magyary-Kossát, majd Sztankovánszky és Augusz főjegyzőket befolyása alá 

vonni, rajtuk keresztül pedig vasárnap este az egész pártot arra rábírni, hogy a gyűlésen bár 

vitázni fognak, de engednek, és a megbízóleveleket valamint a követutasításokat ki fogják 
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adni. A jelentés szerint továbbá a congregatión egy fényes küldöttség által az egész megye 

hódolatát és köszönetét fejezte ki a királynak a biztos kiküldetése miatt. Vay 

megfogalmazásában: „Tökéletes győzedelem ez!”
1011

  

Az 1839. július 8-i közgyűlés jegyzőkönyve hasonló konszolidációt tükröz. Mindössze 

a bevezetés, a protocollum 1122. száma utal az elmúlt (!) viharokra: „a’ megye közgyűlési 

tanácskozásinak a’ múlt hónap 17én helyt nem engedett felette szomorú eseménynek, mellyre 

mély fájdalom nélkül [!] ők sem tudnak visszaemlékezni…”
1012

 Ezt Vay eredményes 

tevékenységének a dicsérete követi: a királyi biztossal kapcsolatban a nagy jelességű és 

tapasztalású, bölcs, igazságos, buzgó hazafi (!), éles belátású, biztos ítéletű, szigorú 

egyenességű, kellő mérséklés által vezetett stb. jelzők kerülnek elő, „Ki a’ reá bízott hatalmat 

csak az elnyomás ellen az igazság felemelésére, és védpaizsául gyakorolja.”
1013

  

A Tolna megyei rendek mindezek kifejezésére a gyűlésből egy üdvözlő választmányt 

delegáltak hozzá. A választmány elnöke Csapó Dániel táblabíró, tagjai pedig ifjabb gróf 

Apponyi György udvari titoknok, Egyed Antal apát, Ujváry József tiszteletbeli kanonok, 

Perczel Gábor, Gindly Antal, Perczel Sándor, Kapuváry János, Erős József, Gindly Rudolf, 

Perczel István, gróf Festetich Sándor, Eperjessy István (mindannyian táblabírák) és a 

dunaszentgyörgyi, valamint a szekszárdi nemesség hadnagyai voltak. Megállapíthatjuk tehát, 

hogy a választmány tagjai vegyesen kerültek ki a két párt tagjai közül, egyfajta konszenzust 

jelképezve. A jegyzőkönyv 1123. száma tartalmazza a választmánynak az audienciáról szóló 

jelentését, mindenek előtt a tisztelgést. Vay Ábrahám a jelentésében úgy vélte, 14 napon belül 

végez, és utána Bécsben lesz.
1014

 

A vizsgálat ezzel még nem zárult le: Vay Ábrahám következő célja az volt, hogy 

befogassa a „nemtelen bűnőssőket”. A küldetés lényegi részét abszolválta, s a gyalogságot 

vissza is küldte állomáshelyére. Úgy vélte mindazonáltal, hogy az „uhlánus ezredet” a folyó 

évben még a megyében kéne tartani, „mert az ide valo parasztság, tagadhatatlan, nem 

középszer ingerültsége parantsololag meg kivánja.”
1015

 Azaz a harc társadalmilag két fronton 

zajlott. A közgyűlési jegyzőkönyv 1123. számának az indoklása a congregatio július 1-jéről 8-

ra történő elhalasztását illetően hasonló „félelemről” tanúskodik: a jegyzőkönyv regisztrálja, 

hogy elsején nagyvásárt tartottak Szekszárdon, s hogy a „vidékiek” ne hallják a megye ügyeit, 
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a követválasztó gyűlés főispáni tervét Vay Ábrahám változtatta meg.
1016

 Feltehetően el akarta 

kerülni, hogy a vidékről összesereglett parasztság, kisnemesi csoportok a választás 

kimenetelét ismét kiszámíthatatlan, „anarchikus” állapotot előidéző módon befolyásolják. 

Bizonyítja mindez ismét azt, hogy a parasztság viszonylag aktívan „politizáló”, progresszív 

erőként volt jelen Tolna megyében, s ezt a hatalom sem hagyhatta figyelmen kívül. A 

parasztság nem csak kiegészítette a kisnemesi tömeget, hanem szinte egyenrangú tényezőként 

tűnik fel, a két társadalmi „réteg” közötti distinkció lehetőségei meglehetősen korlátozottak. 

Politikai kultúrájukat, szocializáltságukat tekintve – annak jogi, intézményes hátterétől 

eltekintve – homogén csoportnak tűnnek.  

A nyári nyomozás megállapította Perczel Mór felelősségét. Hegyessy János 

másodaljegyző rögzítette (Hőgyész, 1839. július 24.), miszerint Perczel a hivatalával 

visszaélt, a király ellen több lázító beszédet tartott, ezért főszolgabírói tisztsége viselésétől 

eltiltották, felfüggesztették. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy innentől fogva bátran lehetett 

ellene vallani.
1017

  

Vay 1839. július 28-án Miklósvárról
1018

 azt jelentette Magyarynak, hogy a hőgyészi 

vérengzés fő okozóit is elfogatta, s az uradalmi fogházban helyezte el őket. Kérte emiatt az 

alispánt, hogy a fogház őrzésére rendeljen ki néhány megyei pandúrt, akiknek mindig 

Hőgyészen kell tartózkodniuk.
1019

 

A novemberi zavargást a Kancellárián Mérey Sándor referálta (1839. november 22.), s 

egyben királyi biztos kiküldését javasolta.
1020

 Vay Ábrahám Pesten kelt, 1840. február 8-i 

levelében szólította fel Magyary-Kossát egy február 26-i közgyűlés kihirdetésére, amelyet a 

decemberi királyi leiratban foglaltak teljesítésére hívnak össze.
1021

 

A februári gyűlésen az „erőszakoskodó minoritás” által októberben mindössze 38 

voks többséggel visszahívott Dőryéket Vay elnöklete alatt egy „tökéletes renddel” lezajlott 

szavazáson 195 voks többséggel Pozsonyba újra felküldték. A királyi biztosi jelentésben Vay 

tehát ismét a kitűzött kormányzati, politikai cél sikeres teljesítéséről írhatott. A követek új 

utasítást is kaptak, az 1791:13. tc.-en
1022

 alapulót. Nyilvánvaló, hogy Vay Ábrahámnak mint a 

királyi hatalom reprezentálójának a puszta – ráadásul katonákkal megtámogatott – jelenléte – 

erős pszichológiai nyomást gyakorolt a liberális és a bizonytalan szavazókra. 
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Az elért pecsovics lélektani és hatalmi áttörés nem maradt következmények nélkül. A 

„forrongó nép” az első alispán ellen „Actio”-t követelt. Vay a jelentésében először félelmét 

fejti ki ezekkel a mozzanatokkal kapcsolatban, mondván „ha ily moddal a’ nép kiáltásai által 

még az Elnöki Széket tarto Első Alispányok is akár mikor meg Actioztathatnak, annak 

felszámíthatatlan gyászos következései lehetnek [!]…”
1023

 Azaz megint a vezetők tömeg 

feletti kontrolljának az elvesztése és a kiszámíthatatlan, a politikába újonnan bevont 

csoportokkal szembeni ambivalens hozzáállás motívuma kerül elő, amit mindinkább próbál a 

hagyományos politikai elit feltartóztatni, megállítani. Az idézet a novemberi zavargások után 

ismét jól példázza a megyei politikai elit, azon belül is a hivatalnokok, konkrétan az első 

alispáni hivatal tekintélyének abszolút devalválódását és semmibe vételét, az anarchia 

lehetőségének a felsejlését.  

A felelősség kérdésének problémáját ugyanakkor Vay sem kerülhette meg: 

„Méltoztasson elhinni Excellentiád hogy itt kétségen kivűl Alispány és a Jegyző tisztség 

szemmel láthatólag az egyik párthoz tartozik…”
1024

 A királyi biztos jelentése szerint egyúttal 

az első alispán képességei hivatali tekintélyének ilyen zavaros körülmények közötti 

fenntartására egyébként is elégtelenek, személyes tulajdonságai miatt: „ugy annyira hogy leg 

kisebb reménység is fen nem marad, a’ csendesség helyre állásához, mind addig míg a’ 

Megye hiteles petsétje erősebb kezekbe által nem megyen.”
1025

 

A királyi biztosi küldetés végső fázisaként tehát a különböző „kormányidegen” 

személyek kikapcsolására történő kísérlet is megindult. Vay Ábrahám egész hosszasan 

ismerteti Magyary-Kossa első alispán kiiktatásának a módjait. Háromféle taktikát vázol fel 

ennek elérésére. Az első alispánt még a „Szék építés”, azaz a restauráció előtt 

„incandidábilisnek” deklaráltathatnák. Egy másik alternatíva szerint a főispán, Esterházy 

kezébe egy, a lemondásra utaló, arról nyilatkozó hamis levelet adnának, s ezután Magyary-

Kossa a főispántól való félelmében talán önként visszalépne, „ámbár hivatalához szemtelenül 

ragaszkodot.”
1026

 Végül a tökéletesen demoralizált nemesség többségét készpénzzel is meg 

lehetne nyerni, véli Vay, és így vívnák ki a kívánt győzelmet, személyi változást. A királyi 

biztos itt utal arra is, hogy ez utóbbi könnyebb, mivel a pénz a liberálisok oldalán, úgy tűnik, 

elfogyott. 

A jelentésből tehát példát kapunk arra nézve is, hogy milyen módszerekkel 

„dolgozott” a kormány, illetve annak képviselője, milyen törvényes és pszichológiai 
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„hadjárattal” lehetett egy-egy megye vezetését befolyásolni. Ahogy láttuk, esetünkben a 

konzervatív taktika eredményesnek bizonyult a tisztújító széken. 

Vay jelentésében azt írta, hogy a nyomozást hét-nyolc nap alatt befejezi, azt követően 

pedig eltávozik. Nem mulasztott el ugyanakkor biztonsági, megelőző intézkedéseket is hozni. 

Azt írja, elmulaszthatatlanul szükséges, hogy még távozása előtt egy, az első alispánnak 

szóló, pecsét alatti levelet küldjenek, amelyet Vay eltávozása pillanatában ad majd át 

Magyary-Kossának. Ebben az első alispán számára szigorúan megtiltanák, hogy konkrét 

királyi parancs leérkezéséig generalis congregatiót hirdessen vagy tartson. A királyi biztos 

szerint ugyanis „Mert ha Gyülést kivált a’ most fent lévő Országgyűlési Követek vissza 

tertökkel ismét tarthatnak, annak következései valoban felszámithatatlanok.”
1027

 Azaz a 

helyreállított rend ekkor még meglehetősen törékenynek tűnt. 

Vay Ábrahám további személyi változtatásokat is indítványozott a megyében (Bécs, 

1840. április 16.). Gyakorlatilag egy listát terjesztett fel arról, hogy a nyomozás 

„tapasztalataiból” kiindulva, meggyőződése szerint kik lehetnek azok Tolnában, akik „az 

Uralkodás kegyelmét és tekintetét megérdemlék.” Első körben Jeszenszky Károly és Miklós 

kamarásokat, Dőry Vince királyi tanácsnokot, gróf Aichelburg Ferenc királyi kamarást, 

valamint gróf Festetich Rudolfot emelte ki, utóbbit azzal az indokkal, mert „nagy áldozatokat 

tőn, kivánván eszközölni a’ jó ügy győzelmét.”
1028

 A „jó ügy” megnevezés alatt itt expressis 

verbis elfogultságot tapasztalhatunk: a szókapcsolatot Vay a kormány és a rend érdekének 

megjelölésére használta. Ez a szóhasználat a korban nem volt egyedi. 

Mellettük Daróczy Zsigmond tiszteletbeli kanonokot és paksi plébánost valódi 

kanonokká neveztetné ki. Miltenberger Miklós ozorai és dombóvári, Schneller Antal zombai 

uradalmi fiskálisokat nemesi címmel adományozná. Kántor Sámuelt, saját titoknokát lippai 

vagy más kamarális fiskálisságra javasolta. Antal János szekszárdi jegyzőt polgári érdeméért 

pénzzel jutalmazná: „mert az ő tagadhatatlan nagy érdeme, látható jutalma, a’ nemtelen nép 

tömegre, mely valóban veszedelmesen ingerült állapotban vala [!], de ez uttal már le 

csendesedet alakot mutatott.”
1029

  

Antal János személyére vonatkozóan Vay Ábrahám több iratot is csatolt. Szigeth 

Ferdinánd bizonyságtevő levele (Szekszárd, 1840. február 15.) alapján Antal János 1833. 

július 15-étől első jegyzőként működött, korábban aljegyző volt.
1030

 Kiemelte az 1831-es 
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kolerajárványban végzett tevékenységéért is: a Baranya megyei mágotsi
1031

 orvost például 

saját szobájában szállásolta el.
1032

 Egy másik vallomás (Szekszárd, 1840. február 10.) szerint 

az 1839. június 17-i vérgyűlésen is fontos szerepet játszott: meggátolta egy templom 

harangjának a kubinszkiak általi félreveretését.
1033

 Antal János ugyanakkor magát is 

„menedzselte”: egyik levelében (Szekszárd, 1840. április 6.) saját személye és gyermeke 

megjutalmazását kérte.
1034

 Vaynak címzett, Szekszárdon kelt, 1840. április 8-i iratában 

szintén a közgyűlési zavarok orvoslásában játszott szerepét méltatta.
1035

 Kérdéses persze, 

hogy Antal saját személye és felírásai mennyiben befolyásolták a királyi biztost a jegyző 

megjutalmazásának előterjesztésében. 

Esterházy Károly főispánt az indítványozás végén külön kiemelte: „a leg föbb 

Kormány minden nézeteinek elősegítésére egész erejével mindég kész voltát előttem minden 

környül állások között oly fényesen tündökölteté ki…”
1036

 Esterházy jutalma véleménye 

szerint a nyugalom lenne: Tolnából egy kevésbé renitens megyébe helyezhetnék át. 

Az 1840. február 26−27-i közgyűlés jegyzőkönyve – az elővigyázatos jelentéssel 

szemben – viszont a megelőző év júliusának állapotát idézi. A gyűlésen Vay elnökölt, s 

csakúgy mint korábban, ezúttal is választmány érkezett az üdvözlésére. Ennek tagjai Dőry 

Gábor másodalispán, Daróczy Zsigmond tiszteletbeli kanonok, idősebb Dőry Vince, 

Jeszenszky Miklós császári–királyi kamarás, Csapó Dániel, Gindly Antal, Augusz Antal, 

Dőry Sándor és Szép László esküdt voltak.
1037

 A választmány összetétele tehát a korábbitól 

eltérően abszolút konzervatív dominanciát tükröz, hiszen 2/3-os többséggel szerepeltek benne 

a kormányoldal politikusai. Vay nyitóbeszéde – júliushoz hasonlóan – a megelőző időszak 

nehézségeiről és feladatairól szólt: „Nyugodtan engedi ezen fen érzetünk állanunk, midön a’ 

féket tört hatalom, vagy az indulatok pártdühe által szédített néptömeg bünre tör. Igen a 

törvényszerű, nyugodt alakban áll a’ pártvészek duló viharjai között.”
1038

 A patetikus 

megfogalmazás a konzervatív morálra és értékeire építkezik. 

A főjegyzővel Vay ezután felolvastatta a decemberi királyi leiratot, amelynek a rendek 

ugyan nem örültek, de tudomásul vették. A királyi biztos egyúttal bejelentette távozását. 

Küldetésének végkövetkeztetését, tapasztalatát ekképp fogalmazta meg: „…feledvén a’ 

multakat, és csak a’ jövendökre függesztvén tekinteteiket kölcsönös megbocsájtással 
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állíthatják vissza [!] a’ Karok és Rendek a’ köz békét, és biztosithatják jövendöre, és akkor 

már tökéletesen…”
1039

 Vay a közgyűlés nyilvánossága előtt tehát erősen leegyszerűsítve és 

egyoldalúsítva fejtette ki a véleményét. A beszéd „üdvös” hatása nem is maradt el. Csapó 

Dániel és mások is Vay megállapításait ismételték, hangsúlyozták felszólalásaikban, s a 

közbékét nehezítő problémásabb kérdések feszegetését tudatosan mellőzték. A rendek 

gyakorlatilag „behódoltak” a központi hatalom akarata előtt. 

Kisebb vita támadt ugyan, mert Forster Benedek indítványozta, hogy az 1839. 

novemberi közgyűlés végzéseit törvényesítsék, míg a liberálisok ezt a korábbi gyűlés „zajos 

erőszakos alakja folyamata és az elnök alispánynak sértett tiszti helyzete”, vagyis az 1723:58. 

tc.-kel való ütközése miatt ellenezték. Vay szavazást rendelt el a kérdést illetően, s a 

várakozásoknak megfelelően Forster és a konzervatívok irányvonala győzött: 710 igen, 515 

nem szavazat született, azaz 195 többséggel határozattá emelték a novemberi végzéseket.
1040

 

A királyi leiratban foglalt perbe idézésről és áttételesen Vay szerepéről Perczel Mór 

egy, a testvérei, Miklós és Sándor nevében is kelt levélben (d. n., h. n.; a Kancelláriához 1840. 

május 19-én érkezett be) ekképp vélekedett: „az ellenünk feladott vádak valóságát, és az 

azokban személyeinkre öszve halmitott merények elkövetését, jelesen pedig legkegyelmesebb 

Urunk és Királyunk szentséges személyének általunk akár szóval, annál kevesebbé tettel való 

sértését, mint ollyasokat, melyektől törvényes Fejedelmünk eránti hű és rendíthetetlen 

tiszteletünknél fogva még inkább, mint Törvényeink kötelezéséhez képest irtódzunk – már ezen 

belső meggyőződésünknél fogva sem [!] tudnánk elismérni…”  Perczel kérvényezte egyúttal a 

perbe fogatás alóli felmentést és a polgári állásukba való visszahelyeztetést: „azon perek’ 

tökélletes megszüntetésével jelen sanyarú helyzetünkből kiemelni kegyeskedjék.” A Vay-

vizsgálatot illetően pedig úgy vélte: „biztosan hive Felséged Atyai szivének idegenkedését 

attól, hogy az egész Megyét közelébb körülövezö szövevényes körülmények, és költsönös 

érdekű tettek’ [!] eredményének, egyedül mi egyesek essünk áldozatúl.”
1041

 Itt Perczel Mór a 

helyzet roppant bonyolultságára utalt, amelynek „szimbolikus” áldozataivá ők váltak, noha az 

események elfajulásának nyilvánvalóan egyszerre többen, mások is okozói voltak. A 

megkérdőjelezhető vizsgálati eredmény alól csak az uralkodó menthetné fel őket, az iránta 

való bizalom legalábbis ezt diktálta.   

Magyary-Kossa egyik feliratában az 1839. november 18-i és a tervezett december 2-i 

gyűlés kapcsán többek között a következőket írta (Szekszárd, 1839. december 8.): 

                                                 
1039

 Uo. 
1040

 Uo.; MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1840:7336. 80. fol. 
1041

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1840:7337. 
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„…érkezendő és a’ Megye betegségét ohajtó minden tagja által várva várt oly felsöbb 

hatarozatt, mely a’ minapi már sokszor érintett eröszakos események szülte külsö és belsö 

hijányu végzések ti. a megyei hiteles pecsét hiánya törvénytelen mivoltát nyilván kifejezné, 

mert ez fogná csak az azokat eszközlött erőlködö pártot meg gyözhetni a’ felöl, hogy a’ magas 

kormány melynek ürügye alatt és tiszteletes nevét bitorolva ugyan azon párt abba bizakodva 

régtöl fogva már szabadabban űzi ön érdekeit [!] és czéljait, csak a’ törvény és törvényes rend 

szerinti eljárást, tetteket és cselekvést veszi oltalmaba.”
1042

 Azaz az alispán egyenesen az 

uralkodótól várta a megoldást a nevében véghez vitt túlkapásokra. Felmerül a kérdés, hogy mi 

volt Magyary-Kossa célja ezzel a megnyilatkozással? Feltételezésünk szerint ez „csak” egy 

hatalompolitikai játék, taktika volt, s az alispán szavainak nem kell túl sok hitelt tulajdonítani: 

Magyary-Kossa nyilvánvalóan tisztában volt a kormánypolitikai irányvonallal, a levél inkább 

protokollszerű, amelynek célja a bizalom megőrzése volt, az alispán pozíciójának és politikai 

irányultságának fenntartása érdekében.  

Gyünky Pál pedig egyenesen azt fejtegette Magyary-Kossának (Pozsony, 1839. június 

24.), hogy ártatlansága megőrzésének és bizonyításának legbiztosabb módja az, ha mentségeit 

a megye zavaros helyzetére „jó idejében” előterjeszti – bizalommal [!] – a királyi biztosnak: 

„sőt légy segitségül neki a’ jó rend és engedelmesség helyreállításában, igyekezzél megnyerni 

bizodalmát, … de légy figyelmes leginkább arra is, nehogy az illyetén cselekvések által mi 

Protestansok fegyvert szolgáltassunk magunk ellen ellenségeinknek, kik úgyis oda 

törekednek, hogy a Felséges Kormányt tőlünk elidegenítsék [!].”
1043

 Gyünky Pál tehát 

„reálpolitikusként” egyfajta védekezési stratégiát vázolt fel az alispán előtt, amelytől azt 

remélte, hogy az kiemeli őket „a hagyományos ellenzék” szerepéből. Fontosabb mozzanat 

azonban, hogy a kormány és a megye közötti (politikai) kapcsolatot, kölcsönhatást a megye 

(politikusainak) részéről vélte meghatározóbbnak.  

 

A következő lépésben a királyi biztosi eljárás jogi–alkotmányos kereteit vizsgáljuk, s 

azt, hogy ezen a téren mennyiben emelhetők kifogások a nyomozás folyamatával 

kapcsolatosan? Vay Ábrahám 1839. július 20-i és 21-i keltezéssel hozta nyilvánosságra a 

megelőző félév rendbontásainak felelősévé megállapított Perczel Mórt terhelő öt 

vádpontját.
1044

 A királyi biztos több mint 200 tanút hallgatott ki az ügyben, amelyek alapján 

Perczel „csudálatosan egyező vallomásai által terheltetik némelyekkel.” A vád szerint Perczel 
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 MOL (P 483) Családi lt. Magyary-Kossa Sámuel iratai. 29.cs. Fasc. I. 16. 120−121. fol. 
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 MOL (P 483) Családi lt. Magyary-Kossa Sámuel iratai. 29.cs. Fasc. I. 16. 139. fol. 
1044

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 2., 98−100. fol. 
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volt a felelőse a követválasztás előtt több helyen, például Szentgyörgyön kitört verekedésnek, 

az 1839. májusi követválasztási és a május 23-i rendbontásoknak, Magyary-Kossa 

megtámadásával az utóbbi feloszlatásának, június 17-én pedig ő adott jelet a megyeház 

ostromára. Sorozatos lakomákat tartott (például Pincehelyen), és pénzzel is vesztegetett: a 

májusi követválasztáson 50 forintokat ígért szavazatonként. 

1839. július 24-én Szekszárdon ifjabb Perczel Sándor bátyja nevében óvást terjesztett 

elő a vádpontokra reagálva: hangsúlyozta, hogy nem védelemként nyilatkozik meg, mivel 

szerinte későn kapta meg a terhelő pontokat. Az 1805:5. tc.-re
1045

 hivatkozott, mondván a 

vádat időben közölni kellett volna vele, a negyedik és ötödik paragrafusok értelmében pedig a 

védekezésre is lehetőséget kell kapnia. Perczel Sándor panaszkodott az egyoldalú vizsgálat 

miatt is: „az egy oldalu vizsgálodásra most tagadásnál egyebet nem válaszolhatván…”
1046

 

Perczel Miklós szintén egy óvó nyilatkozatot adott ki a biztosi vádpontokra (h. n., 

1839. július 25.). Úgy vélte: „az ingerültség ’e’ szakában igen kevesen maradtanak hibátlan 

megyénkben, és magam sem akarom a’ nélkülkinek magamat állitani.”
1047

 Azaz Perczel 

egyfajta kollektív felelősséget állapít meg. A főispán szerepét azonban kiemeli Perczel Mór 

ellenpontozásaként. Jelzésértékűnek tartja azt is, hogy Vay Ábrahám a pecsovics 

főkorteseknél és a kubinszkiellenes vádak koholóinál, például Festetich Rudolfnál szállt meg 

tolnai tartózkodása idején. 

A felelősség megállapítása mellett a vizsgálat lefolytatásával kapcsolatban is aggályait 

fejtette ki. Kifogásolta, hogy több – a nyomozásba vont – tisztviselő az ellenpárt vezérei közé 

tartozott: például Berecz Mihály és Dőry Sándor főszolgabírók, Daróczy János és Hajós 

György szolgabírák. A 200 meghallgatott tanú többsége pedig véleménye szerint vagy maga 

is vádló, vagy a június 17-i csata legdühösebb résztvevői közé sorolható, vagy olyanok, akiket 

megfenyegettek. Mindeközben a királyi biztos Elek Ferenc főszolgabírót, aki a kubinszkiak 

állításait alátámasztó tanúk körében folytatott vizsgálatot, eltiltotta a nyomozástól.  

Elek Ferenc eltiltását Nemeskéri Kis Antal vallomása is megerősíti (Szekszárd, 1839. 

augusztus 5.). Elmondja, hogy az eskető nádorispáni parancsolat június 27-én megérkezett, 

azt Elek Ferencnek és Grabarich Jánosnak átadták, de a királyi biztos tőlük elkobozta. A 

vallomás öt pontba szedte a sérelmeket, s azok orvoslását a rendektől várta.
1048

 

                                                 
1045

 „A rosszlelkü árulkodások megakadályozásáról. Hogy némelyeknek ártatlanok ellen tett rosszlelkü 

vádaskodásaik megakadályoztassanak.” Magyar Törvénytár 1805:5. tc.  
1046

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 3−5/a. fol. 
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 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 6. fol. 
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 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1839:7893. 108−109. fol. 
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Figyelemreméltó, hogy a liberális és a konzervatív „vallatás” alapvető különbségeket 

mutatott.
1049

 A liberálisok által felhasznált és bemutatott vallomások többsége „spontán” 

jellegű volt: azaz hagyományos módon, szóban vallottak a tanúk, saját interpretációjukat adva 

az eseményekről, az önmaguk által meghatározott rendben, a látottaknak szabad előadásával. 

A tanúvallomások túlnyomó hányadát Fördös István és Simon Rudolf szolgabírók, valamint 

Grabarich János esküdt előtt tették. Jelentős részük másolatban maradt fenn, 1839. augusztus 

7-i dátummal. 

A konzervatív vallatás ezzel szemben jóval koncepciózusabb volt. A tanúk nagy részét 

célirányosan szólították meg, s a vallomások többségét írásban, egy előre szabott séma, 

formula alapján kérték. Ennek legfontosabb elemei Vay Ábrahám kérdőpontjai voltak. A 

királyi biztos a nyomozások alkalmával mindig összeállított egy pár tételből álló kérdéssort, 

amellyel kapcsolatban a válaszokra kíváncsi volt. A novemberi gyűlésre vonatkozóan például 

négy kérdést fogalmazott meg, 1840. március 3-i nyilvános levelében: 1. Jelen volt-e a tanú az 

1839. november 18-i közgyűlésen? 2. Ha jelen volt, adja elő annak folyamatát! 3. Voltak-e 

annak lefolyása alatt törvénytelen erőszakoskodások? 4. Ki vagy kik által követtettek el?
1050

 

Ami első látásra szembeötlő az, hogy a kérdések gyakorlatilag csak a rendbontásra 

fókuszáltak, a gyűlés eredményét Vay talán kétségbe se vonta. Az előre gyártott kérdéseket és 

a vallomások irányított jellegét ugyanakkor egy pszichológiai eszközként, ráhatásként is 

felfoghatjuk, hiszen ezekkel a királyi biztos valamilyen szinten előre behatárolta, 

meghatározta, hogy mit és hogyan fog, megkockáztathatjuk „akar” a kérdések által de facto 

„mederben tartott” vallomásokban visszakapni.
1051

  

A tanúk tudatos, előre történt kiválasztását támasztja alá az a tény, hogy számos 

vallomás maradt fenn, amelyben a vallomástevés módjáról szól, vagy éppen annak 

elmaradása miatt mentegeti magát az illető pecsovics. Rohonczy Imre például megbízott útján 

juttatta el vallomását Vaynak, mert állítása szerint életveszélyes beteg volt (Kéty, 1840. 

                                                 
1049

 A kései rendiség feudális büntető- és perjogáról, a polgári peres és büntetőperes eljárásokról, különösen 

pedig az akkuzatórius és inkvizitórius büntetőperekről, illetve a sedria működéséről lásd Czizmadia Andor 

(szerk), Magyar állam- és jogtörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1995. 189−190., 253−257., 267−272.; 

Mezey Barna (szerk.), Magyar jogtörténet. Osiris, Bp., 1999. 357−370., 372−377. 
1050

 Lásd például MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1840:7336. 4. fol. A vallomások többsége a kérdőpontok 

felidézésével indított. Vay Ábrahám négy kérdőpontját a megyeház elleni támadással kapcsolatban lásd MOL (P 

483) Családi lt. Magyary-Kossa Sámuel iratai. 29.cs. Fasc. I. 16. 171. fol. 
1051

 Egy – általunk itt el nem végzett – szélesebb körű, jogantropológiai jellegű vizsgálódás kapcsán például 

Mátay Mónika és Natalie Zemon Davis munkái mutatnak rá arra, hogyan kezelhető, rekonstruálható egy-egy – 

esetenként jogi eljárást is magában foglaló – téma, amelynek forrásadottságai néhol egyoldalúak, vagy éppen 

hiányosak. Lásd Mátay Mónika, Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben, 1793−1848. Csokonai, Debrecen, 

2006., Natalie Zemon Davis, Martin Guerre visszatérése. Osiris, Bp., 1999. 
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március 7.).
1052

 Vizsolyi Eduárd amiatt mentette magát (Szekszárd, 1840. március 6.), hogy 

betegsége és a téli eső következtében „csak” délutánra ért a gyűlésre, s az akkor történtekről 

tud mindössze beszámolni: „hivatali hitem szentsége alatt, azzal a’ hivséggel mellyel 

Uramnak koronás királyomnak tartozom…”
1053

 Alapi Salamon Elek és Gyimothy Simon 

szintén egyből (Paks, 1840. március 5.) tudatták Vayjal, hogy a kérdéses gyűlésen nem tudtak 

jelen lenni.
1054

 Simon Rudolf már vallomása késlekedése miatt is jelentést tett a királyi 

biztosnak: a kérdőpontokat tartalmazó levelet átvevő Kotsi Imre (Némedi, 1840. március 4.) 

megírta, hogy Simon Rudolf apja megbetegedett Simonnál március 3-án, s a fiú csak a pesti 

vásár után várható haza, mert apját hazakísérte Pestre.
1055

 Összességében elmondható, hogy a 

tanúk nagy része novemberben például jelen sem volt végig a kérdéses gyűlésen, s ez újfent 

az időfaktor szerepének fontosságára utal. 

Vay Ábrahám Magyary-Kossához címzett, 1839. július 18-án Szekszárdon kelt 

utasításában az elhunyt Keserü István aktáit is azonnal magához kérette: „A’ deutrális 

[kérdéses, szóbanforgó] szomoru napon agyon veretett Nemes tengődi lakos Keserű István, 

reménylem a’ Vice ispány úr rendeléseböl annak idejében fel bontzoltatott, ’s erről tőrvény 

szerű látlelet is készíttetett.”
1056

 Azaz az elhunytat is szigorúan, önkényes jelleggel „saját” 

vizsgálatának egyik bizonyítékaként kezelte, ahogy azt a tanúvallomások esetében már láttuk. 

Perczel Miklós Vay tevékenyégével kapcsolatosan formális kifogásokat is emel: úgy 

tudja, az első biztosi rendelet meghozatalakor a megbízó királyi parancs még ki sem volt 

hirdetve. A király személyéről Perczel jellemzően egyébként is mindent Vayra hárít, sőt 

koncepciós eljárást feltételez: „azon szomorú és nyilványos elnyomásra czélzó helyzetben 

vagyok, hogy a’ kir: biztosi levélben 1805-5ik törvény czikkely rendelete elmúlasztásával, 

sem a’ vád, sem a’ tanuk vallásai kellőleg nem közöltetvén, a’ kitüzött általános pontokra való 

feleletre három nap határidő adatik, és a’ feleletre szóllitás is oly mód tűnik fel, mintha annak 

beérkezte előtt a’ bünöst kimondó ítélet minden esetre készen állana már [!], és ezt csak az 

üres forma megtartására történnyen, csak hogy legyen.”
1057
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A király az említett törvénycikk értelmében megengedte a Perczelek védekezését.
1058

 

Vay Ábrahám tudatosan manipulált az idővel, amikor négy napos határidőt adott a 

védekezésre, s a törvény kijátszásának az elismeréseként értékelhetjük, hogy még 1839. július 

24-én, Hőgyészen kelt, Perczel Mórnak címzett levelében elfogadja Perczelék indoklását: 

megtekinthetik az összes terhelő vallomást, s a védelmet is előadhatják.
1059

 

A három Perczel fívér 1839. augusztus 4-én Szekszárdon kelt nyilatkozata tekinthető a 

Vay Ábrahám elleni sérelmek szintézisének és a rendek másnapi felírása alapjának. Az 

iratban rendre előkerülnek a fentebb már szétszórtan megfogalmazott panaszok. A két 

liberális szellemű dokumentum és a pecsovicsok válaszfelírása, az ellentmondási nyilatkozat 

egyben a két fél jogi érveinek és azok ütköztetésének a legteljesebb fokmérője. A királyi 

biztos eltávozta után megfogalmazott, a rendeknek címzett panaszlevél szerint Vay működése 

az egész nemzet érdekét veszélyezteti, mivel az 1723:58. tc.-et, az 1805:5. tc.-et és a királyi 

utasítást is megsértette. A vizsgálat egyoldalúságát mutatja szerintük, hogy a vádlottakat meg 

sem hallgatták, sőt a vádakat is kivonatosan közölték velük, valamint a vádlók és a tanúk 

neveit sem fedték fel előttük. A királyi biztos részrehajlását bizonyíthatja, hogy megérkezését 

követően az első napokban a vádló fél főnökeinél, Salamon Eleknél és Festetich Rudolfnál 

szállt meg, Tolnán és Pakson pedig ugyanezen párt tisztviselőivel vezettette a vizsgálatot.  

Perczelék aggályosnak tartották azt is, hogy Vay Ábrahám július 1-jén 

trombitaharsogás és dobpergés közepette, „mint egy ellenséges megszálló had képében” 

számos lovas- és gyalogkatona kíséretében, három ágyú felvonásával vonult be Szekszárdra. 

A királyi biztos később ezt azzal indokolta, hogy parasztlázadástól lehetett tartani, s nem a 

nemesség „megrendszabályozására” hozatta a katonaságot. A július 8-i gyűlés napján reggel 

viszont az egész katonai erő fegyverben, az ágyúk pedig égő kanócokkal, csatarendben álltak 

fel a vásártéren, egészen a gyűlés végéig.  

A tanúkat többnyire szintén a vádló és a verekedésekben aktívan részt vevő 

egyénekből rekrutálták. Ha pedig valaki nem az elvárásoknak megfelelően vallott, azt 

mellőzték, vagy vallomásának csak a „hasznosítható” részét jegyezték fel. A szekszárdi bíró 

állítólag az egyik tanút, aki a harang félre veretésének a szándékát másnak akarta 

tulajdonítani, 32 botütés, tömlöc és vasaltatás fenyítésének kilátásba helyezésével annyira 

megrémisztette, hogy pár napra rá meghalt. Vay segítői a hőgyészi kocsmaverekedésből 

aktívan részt vállaló pecsovicsok voltak (például Dőry Sándor fő-, Szalay György 

alszolgabíró, Szép László esküdt). Nemeseket is be akartak szervezni a Perczelek elleni 
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terhelő vallomások megtételére: az irat Döme Dánielt és Kis Sándort nevezte meg, akikből az 

előbbit nem sikerült „áttéríteni”.  

A bizalomvesztés kinyilatkoztatásával zár a dokumentum: „Hisszük, hogy 

alkotmányos törvény paizsa alatt minden polgár csak eleve történt rendes kihalgatás, és 

védelem után lenne és tsak birói ítélet által kárhoztandó, … és valamint tudjuk, hogy 

egyesek boldogságán alapúl, a’ Köz egésznek is jobb léte, és minden sérv, melly egyeseken 

ejtetik, az egésznek is fájdalmas.”
1060

 

Tolna megye rendjei 1839. augusztus 5-6-án írtak fel a királynak: a felirat 

érvrendszere gyakorlatilag a Perczel-beadványét követi. A rendek a megye jóhírét is féltették: 

„mindeddig példátlan hadi erőkifejtést, melly megyénket a’ közbotránkozás’ tárgyává téve 

nem csak a’ haza, de a’ hirlapi félszeg tudósitások szerint a’ külföld előtt is [!] hire neve’ 

érdemetlen gyalázatával, szegény adózó népünket pedig rendkivüli tartásteherrel érte. … 

Mind ezeket, … azért Felséged sokszor tisztelt K. leirata valódi üdvös szellemében a’ béke 

’s egységnek megyénkbe közengesztelésseli visszaidézésére nem vezethetők.””
1061

 Az idézet a 

Tolna megyei rendbontások precedensjellegét erősíti meg. A felírás szövege a közgyűlési 

jegyzőkönvbe is bekerült (1362. jkv. sz.), s az 1364. sz. végzéssel erősítették meg. A 

pecsovicsok próbálták megakadályozni a felírást, mondván a király még nem adott ki 

határozatot Vay jelentéséről, ezért felesleges a sérelmekkel sietni.
1062

 A liberális panaszlevél 

szövege az október 7-i közgyűlési jegyzőkönyv 1687. száma alatt található.
1063

  

A konzervatívok Perczelék pontjait később rendre cáfolni igyekeztek egy 

„ellenfelírás” alakjában: ünnepélyes ellentmondásukat, s Vay Ábrahám eljárása melletti 

kiállásukat 1839. szeptember 2-án, Szekszárdon proklamálták. A felírással a konzervatívok 

formálisan megpróbáltak „rákontrázni” a rendek augusztusi iratára. A szeptemberi közgyűlés 

jegyzőkönyve szerint a liberálisok kísérletet tettek arra, hogy rábírják a pecsovicsokat, 

álljanak el a felírástól.
1064

  

Mai fogalmaink szerint az ellentmondás egyfajta petícióként is értelmezhető. A 

dokumentumot ugyanis egy 13 darab A/3-as oldalból álló lista zárja, hasábos szerkezetben 

szedve és tele írva az aláírók neveivel. A bizalmi „szavazás” többféleképp történt: volt, aki 

saját maga írta alá az ívet, s volt olyan, akinek a nevét más írta fel, az érintett személy pedig 

egy a neve mellé rakott x-szel „hitelesítette” azt. Szembetűnő azonban, hogy számos név 
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többször is szerepel a listán. Az aláírók sorát a pecsovics főkortesek nyitották meg: jobaházi 

Dőry Vince királyi tanácsos, Jeszenszky Miklós császári és királyi kamarás, Forster Benedek 

táblabíró stb.
1065

 A jegyzék aláíróinak kigyűjtésével és elemzésével elvégezhető a Tolna 

megyei konzervatív pártállásúak viszonylag széles körű rekonstrukciója, de ettől itt hely 

hiányában eltekintünk. 

Az ellentmondás azzal nyitott, hogy rögzítette: az augusztusi panaszfelírás egyoldalú 

kezdeményezés volt, „de tsak ugyan azon párt fél által mely ellen t. i. ama tiszt: Kegyelmes 

Királyi Parancsolatban a legszorosabb nyomozás megrendeltetik, elfogadtatott.” Az irat 

szerint a rendeknek nem volt joga Vayt felelősségre vonni, mert az parancsának megfelelően, 

a korteskedések ellen járt el, s ebbe illeszkedett a július 7-i, Augusz Antal birtoka elleni akció 

is. 
1066

 Érvelésük szerint az 1599:36. tc., 1655:38. tc., 1687:14. tc. és az 1715:7. tc.
1067

 adott 

kellő jogalapot Vaynak arra, hogy az érintett nemteleneket, nemeseket és más szekszárdi 

lakosokat, akikről a vádak „csak gyaníthatók is”, kik akár mint bérelt zsoldosok, akár mint 

önkéntesek a június 17-i vérengzésben részt vettek, elfogassa.  

Helytelennek vélték a királyi biztos elleni vádat Perczel Mór esetében is: ha valaki 

nyomozás alatt áll – mondják –, azt hivatali eljárásában meggátolják, tiszti foglalatosságot 

megtisztulása előtt nem tehet. Perczel ellen pedig már a királyi parancsolat is nyomozást 

rendelt el, tehát a július 25-i királyi biztosi levél nélkül is fel kellett volna függeszteni 

hivatalának viselése alól. 

Az ellentmondás a katonaság felvonultatását mint felesleges megterhelést is cáfolja: 

Vayt a „lerombolt csendnek helyre hozására” a királyi parancsolat teljhatalommal ruházta 

fel, és így annyi katonát hozhatott, amennyit elegendőnek látott. Sérelemként felhozták 

egyúttal a pecsovicsok, hogy Szép Lászlónak és Tibay Mihálynak a főispán általi esküdti és 

főszolgabírói kinevezését a kubinszkiak megakadályozták.  

Az 1839. augusztus 5-6-i közgyűlés jegyzőkönyvének 1368. száma idézi Esterházy 

július 9-én kelt hivatalos iratát, amelyben a dombóvári járásba Czuppon György halála miatt a 

rendszerinti esküdti hivatalra az addigi tiszteletbeli esküdtet, Szép Lászlót nevezné ki. A 
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protocollum 1369. száma a főispán egy másik, július 30-án kelt iratát idézi, amely szerint a 

simontornyai járásba Perczel Mór helyére főszolgabírónak Tibay Mihály táblabírót 

surrogálná, „a’ nélkül, hogy a’ főispányi hivatalnak a’ helyettesítésre nézve gyakorlott jogát 

általjában kérdésbe vennék a’ Karok és Rendek”. Perczel a közgyűlésen megkérdőjelezte, 

hogy mindez összhangban van-e a pártszellem kívánt száműzésével? Szép Lászlóról ugyanis 

például így vélekedett: „ki egyik legdühösb, és nem egy észrevétel alá eső felekezeti tag volt, 

tagja azon felekezetnek, mellynek maga Főispány úr főnöke vala.” Forster Benedek szólalt fel 

Perczel ellen Esterházy megsértése miatt, s csaknem párbajra került a sor, amikor Bezerédy 

kompromisszumot ajánlott: Augusz Antal szerkesztésében egy levelet küldtek a főispánhoz a 

békés megoldás érdekében.
1068

  

Végül a királyi biztos védelmében az ellentmondást felterjesztők kijelentették: „azok, 

kik valamely büntettrül vádoltattnak ők vagy társaik vagy bár minö részeseik önnön ügyökben 

akár határozatot akar pedig intezetet tehessenek…”
1069

 A Vay Ábrahám és Esterházy Károly 

melletti kiállás az 1839. november 19-i közgyűlés jegyzőkönyvének 1822. és 1823. sz. 

végzéseivel később határozattá emelkedett.
1070

  

Magyary-Kossa Sámuel 1839. december 2-án, Szekszárdon kelt, a nádornak és a 

Helytartótanácsnak címzett jelentésében illette kritikával a Dőry-féle ellentmondási irományt. 

Kifogása szerint „a’ szóban forgó Protestatiot már külső alakja kétség, és gyanúba hozhatja a 

szemlélőnél.” Leírta, hogy az aláírók közül némelyek – amikor azt a közgyűlésen felolvasták 

– önként elálltak. Kifogásolja, hogy egy-egy név kétszer szerepel. Berecz Mihály állítólag 

kitöröltette a nevét, amikor az ellenzék a gyűlésen actióval fenyegetett a felolvasás közben. 

Magyary-Kossa véleménye szerint az oklevél nem szolgálja a közbékét, s a megyei levéltárba 

kéri beszolgáltatni: „mind formájára, mind érdemére nézve visszás oklevél.”
1071

   

A törvényellenes nyomozást több más, konkrét vallomás is megerősíteni látszik. 

Feltűnő ugyanakkor, hogy az alábbi vallomások mindegyikét a Perczel-beadvány keletkezése 

körüli időszakban rögzítették, de legalábbis jóval a királyi biztos eltávozása után. A 

vallomások értékelésénél az időfaktor szerepét ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Plank 

Antal szekszárdi csizmadiamester elmondja (h. n., d. n.), hogy az 1839. június 17-i megyeház-

ostromban való részvétellel vádolták. Július 11-én éjjel fegyveres hajdúk által a megyeház 

börtönébe vitték, s csak 18-án engedték ki, noha (írásos) bizonyíték nem volt ellene, és a 
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vádló személyeket sem voltak hajlandóak neki felfedni.
1072

 Plank József szekszárdi 

csizmadiamestert verekedés vádja miatt szintén börtönbe zárták, a vallomás (h. n., d. n.) kelte 

előtt már több mint négy héttel, miközben állítása szerint tanúi voltak az ártatlanságára.
1073

 

Bencze István napszámost is megvádolták, de bevallása szerint (Szekszárd, 1839. július 31.) a 

városnak a napszámosokat nyilvántartó könyvéből kitűnik, hogy társaival egész nap 

kaszált.
1074

  

Szekszárdon, 1839. augusztus 5-én kelt vallomásában a Keserü István agyonütésével 

vádolt Döme Dániel elmondta, hogy Vay parancsára egy megyei pandúr július utolsó hetében 

Hőgyészre vitte, Dőry Sándor és Szalay György elé. A gyilkosság vádját tagadta, majd ezt 

követően a királyi biztos elé vezették. A terhelő tanúvallomásokra alapozva minden rendes és 

a hazai törvények által még a legnagyobb gonosztevőnek is megengedett védelem nélkül 

vasra verték, és a megye börtönébe hurcolták Szekszárdra. Jóllehet láttuk, legalább hat 

vallomás szólt Döme ártatlansága mellett.
1075

 Mindezt a rendek panasza is megerősítette: „És 

ily vizsgálat után több vádlottak, nemes szintúgy, mint nemtelen voltakép meg nem halgatva 

vasra verettek, börtönbe vettettek…”
1076

 Összességében elmondható, hogy csak a kubinszkiak 

hosszabb-rövidebb ideig tartó bebörtönzéséről vannak forrásaink, ami szintén a nyomozás 

részrehajlását erősíti. 

Vay Ábrahám mentalitását és szerepét, mint királyi biztos a kormányérdekek feltétel 

nélküli kiszolgálójának toposzát árnyalják az egy-egy jelentéséhez fűzött személyes 

megjegyzései. Szekszárdi, 1839. július 8-i napi jelentését például a következőkkel indította: 

„Életem leg nehezebb munkájának szerentsésen vége van, a’ követek meg bizo levele, és 

instructio ki adása el határoztatott, még pedig a’ Királyi Biztosnak minden egyenes befolyása 

nélkül [!] felette hosszas és élénk vitatás után maga a’ Tettes Nemes Vármegye által.”
1077

 

Azaz úgy véli, hogy eljárása során semmilyen törvényes korlátot nem lépett át, beavatkozása 

csak a megyei állapotok normalizálására szorítkozott, jórészt „koordinátorként” működött, 

lényegi közbeavatkozás nélkül. A jelentés végén panaszkodik továbbá, hogy rendkívüli 

morális erőfeszítéseibe került a kívánt eredmény elérése, számtalan „hajlongást és hízelgést”, 

„mennydörgést” követelt tőle, s ezek mindvégig egymást váltották. A királyi biztos 
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konklúziója: „Kőnyőrűljőn kérem rajtam Exczellentziád, mert sok ilyes küldettést ki állani 

többé képes nem vagyok.”
1078

   

Hasonló mondatokkal találkozunk Vay 1840. február 28-i jelentésében is: „Mint vala 

szerentsém a’ reám bízott, és életemben előttem állottak között leg terhesebb feladatomat 

megfejtenem az ide  / zárt jegyző könyv bizonyitja.”  A királyi biztos mentalitása mellett 

választott eszközeiről is a korábbiaknak megfelelően vall: „Arra tőrtem előre képzetemben 

hogy a’ jó ügy tökéletes győzedelmét vegye maga a’ Megye többsége, és nem a’ hatalom 

szava által…”
1079

 

Ezeket a részeket Vay a Kancellária döntéshozói felé címezhette, ilyen módon 

kiemelve a személyes érdemeit, hogy egy, a megszokottnál jóval bonyolultabb ügyet sikerült 

megoldania. Két célja is lehetett ezzel: egyrészt a küldetés nehézségei és negatív tapasztalata 

után egy újabb, hasonló megbízás elkerülését próbálhatta kifejezésre juttatni, másrészt 

nyilvánvalóan várt az uralkodótól valamiféle jutalmat (kitüntetést, címet) is. 

Vay személyiségéhez és a tolnai nemesekkel való kapcsolatához nyújt adalékot a 

díszkard adományozásának motívuma. Az ajándék nemesi pénztárból eszközlendő 

elkészíttetését 1840. április 8-i közgyűlés jegyzőkönyvének 18. sz. végzése, majdani átadását 

pedig az 1840. június 1-i közgyűlés jegyzőkönyvének 500. sz. végzése rögzítette és rendelte 

el: „az akkori közgyűlésen jelen volt igen számos, és a’ mostanit nagyon meghaladó nemesség 

azt öszehangzó bár kinek is ellenvetése által nem gyengittetve – közakarattal [?] határozásá 

tevé.”
1080

 A kard egyik oldalán a megye és a főispán címei, az esztendő és az áprilisi 

jegyzőkönyv száma, másik oldalán a béke szimbóluma lenne bevésve.
1081

  

A júniusi jegyzőkönyv utalt ugyanakkor már a díszkard elkészíttetése körüli vitára, 

majd Vaytól tették függővé, hogy elfogadja-e azt ilyen körülmények között is. A liberálisok 

és mások ugyanis kifogásolták, hogy a szerintük törvénytelen eljárást lefolytatott királyi 

biztos számára a nemesi pénztárból költsenek pénzt ajándékra. Vay elbizakodottságát, vagy 

egyszerűen csak a fentebb is említett „tapasztalatlanságát” mutatja Esterházy Károly 

beszámolója (Szered, 1840. szeptember 26.), amely leírja, hogy az első alispánhoz címzett 

válaszlevelében a királyi biztos kilátásba helyezte, kész megfizetni is a kardot, amennyiben a 

nemesi pénztár körüli vita ekkora fennakadást okoz. A rendek ezt tapintatlanságnak vették, s e 

lépés miatt tagadták meg Vaynak az ajándék elkészíttetését.
1082
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A fentiek alapján a királyi biztos személyéről egy rendkívül ambivalens kép rajzolódik 

ki: tagadhatatlan, hogy a nyomozás során pozitív elfogultságot tanúsított a konzervatívok 

irányában, s a kormányérdekek érvényre juttatása vezette – ez nem meglepő, hiszen ilyen 

elvárásokkal küldték a megyébe. Láttuk ugyanakkor, hogy ez az egyoldalúság korántsem volt 

reflexszerű, végig azonos intenzitású, se személyes jellegű; Vay inkább egyfajta mediátor 

szerepkört vállalt magára, legalábbis ő úgy vélte. Adódik a kérdés, hogy miért őt bízták meg 

mégis a tolnai zavargások problémájának megoldásával? Erre vonatkozó forrásunk nincs, így 

csak hipotetikus válaszokat adhatunk. Ehhez meg kell vizsgálnunk Vay Ábrahám szociológiai 

és genealógiai hátterét, közegét, politikai előéletét. 

A Vay család Szabolcs vármegyében volt „őshonos”, a megye legrégibb famíliái közé 

tartozott.
1083

 Vay (IV.) Ábrahám 1789. július 13-án született Alsózsolcán (Nagy Iván adatai 

szerint 1789. június 16-án). Berkeszben hunyt el, 1855. március 3-án. 1825-től Borsod 

vármegye első alispánja, az 1825–1827-i országgyűlésen a megye követe. A diéta 1825. 

november 3-i kerületi ülésén Széchenyi István példáját követve 8000 forinttal járult hozzá az 

MTA alapításához. 1825 után a diéta ellenzéki követeit megcélzó királyi kinevezési hullám őt 

is elérte:
1084

 királyi kamarás lett. 1830-tól Bereg vármegye főispáni helytartója, s még ebben 

az évben kap grófi rangot. 1832-től 1845-ig, majd 1848-ban ismét Máramaros vármegye 

főispánja volt. Vay Ábrahám Kazinczy Zsófiát vette el feleségül.
1085

  

A máramarosi főispán apja „nagy” Vay József (1750–1821), a Habsburg-ellenes 

köznemesség markáns alakja volt. A szabadkőműves férfi 1786-tól Szabolcs vármegye 

alispánja, 1789 és 1796 között helytartótanácsos volt. Az 1790–1791-i országgyűlésen 

Szabolcs követeként az országgyűlési ellenzék egyik vezére lett. II. Lipót besúgói szerint a 

porosz udvarnál folytatott titkos tárgyalások egyik fő mozgatója is ő lehetett. 1796 elején 

nyugdíjazták, az 1800-as évek elejétől septemvir. Az 1807-i országgyűlésen ismét Szabolcs 

követe volt.
1086

  

A királyi biztos unokatestvére a Kossuth ellenfeleként jól ismert Vay (II.) Miklós 

(1802–1894) konzervatív politikus, kancellár, főrendi házi elnök és 1844-től koronaőr volt.
1087

 

Vay Miklós a császári-királyi kamarás Vay Miklós (1756–1824) dandártábornok fia volt. A 

fiú 1825-től Zemplén vármegye aljegyzője, 1827-től alispánja, 1830-ban országgyűlési követe 
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 A Vay családfát lásd Nagy 1865. 100. II. tábla 
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lett. A koleralázadás idején 1831-ben kormánybiztossá, majd Borsod vármegye főispáni 

helytartójává nevezték ki. 1841-től ő is septemvir, 1848 nyarán pedig a Batthyány-kormány 

erdélyi királyi biztossá nevezte ki.
1088

   

Vay Ábrahám rokonai között tehát megtalálható úgy ellenzéki, mint konzervatív 

politikus is. Vay maga is a „hazafias” mágnások közt, ellenzékiként indult; ugyanakkor 

arisztokrata, és a reformkor első éveire Széchenyihez hasonlóan már ő is távolodni kezdett az 

ellenzéktől. Az 1825/27-i diétát követően Reviczky Ádám kancellár bizalmasa és titkor 

informátora lett, amelynek eredményeként az évek során jelentések százait küldte Bécsbe a 

kelet-magyarországi ellenzéki mozgalmakról (grófi és egyéb kinevezéseit is ennek 

köszönhette).
1089

 Kölcsey Ferenc követi lemondása után szerepet vállalt annak az ellenzéki 

törekvésnek a megakadályozásában, hogy a volt szatmári követet egy másik megyében (a 

bihari kudarcot követően Békés, Ung és Zemplén merült fel) újra megválasszák. A zempléni 

tervről Vay mint beregi főispáni helytartó tudósította a kancellárt, s egyúttal tájékoztatta, hogy 

jószágigazgatóját, Balásházy Jánost Zemplénbe küldte azzal a paranccsal, hogy Kölcsey 

megválasztását minden eszközzel gátolja. A beregi főispán Kölcseynél még Lónyay Gábor 

megválasztását is előnyösebbnek tartotta volna.
1090

 Az 1836. júniusi szabolcsi tisztújításról
1091

 

ugyancsak koncepciózusan informálta a kancellárt: június 19-én részletes jelentést küldött, 

amelyben a felelősséget egészében a szabolcsi ellenzékre hárította.
1092

  

A tolnai megbízatás sem az első volt politikusi pályája során. 1837-ben Bars 

vármegyébe küldték királyi biztosként az 1836. december 12-i barsi közgyűlésen Balogh 

János és társai által elmondott, törvénytelennek vélt beszédek miatt. A biztosi vizsgálat 

következtében indult felségsértési per többek között Balogh János és Lipovniczky Vilmos 

ellen.
1093

  

A gróf ekkor tehát egyértelműen a „kipróbált” kormánypolitikus káderek közé 

tartozott. Mégis, az általunk regisztrált, abszolút és végletes arroganciát nélkülöző, 

alkalmanként „puha” hozzáállása talán épp későbbi újabb pálfordulásának egyik előjele, a 

személyiségében és a családjában tapasztalt kettőség lélektani bizonyítéka lehet. Az 1840-es 

években Vay ugyanis ismét ellenzéki színben tűnik fel. Liberális orientációja miatt 1843-ban 

például Perényi Zsigmond ugocsai főispán mellett Vay az egyedüli főispán, akinek nem 

küldik meg a nádor márciusi körlevelét, amelyben a követválasztások befolyásolására szólítja 

                                                 
1088

 MÉL 976. 
1089

 KLÖM VI. 995. 71. lábjegyzet 
1090

 KLÖM VI. 438. 4. lábjegyzet 
1091

 Lásd alább. 
1092

 KLÖM VI. 643. 53. lábjegyzet 
1093

 KLÖM VI. 973., 995. 74. lábjegyzet  
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fel a főispánokat.
1094

 Az 1847-i országgyűlés válaszfelirati vitájában is a Kossuth alsótáblai 

javaslatát támogató négy (!) főispán között volt.
1095

  Vayt 1848 áprilisa után Szemere Bertalan 

belügyminiszter is megtartja máramarosi főispáni hivatalában (összesen kilenc főispánt 

tartottak meg!), mert a gróf mérsékelten liberális főrendű politikusként volt ismert, aki az 

utolsó rendi országgyűlésen a társadalmi reformok mellett állt.
1096

 

Vay Ábrahám 1840. február 28-i jelentésében írta, hogy Végh Ignác septemvir és 

királyi tanácsnok megérkezett Tolnába, s a nyomozási aktákat még előző nap átvette a 

biztostól. A törvényszéket összehívni viszont még nem szándékozott.
1097

 Végh és Vay 

kapcsolatáról Perczel Mór is írt, Magyarynak (h. n., d. n.): „Az actiok még nincsenek 

exhibeálva [előadva], de tartok tőle, hogy e’ napokban megtörténik, mert Vég Szekszárdon 

ismét megjelenik; ezt igen kedvetlenűl venném; és furcsa is lenne: Vay látogatásával 

párosítva.”
1098

 Kérdéses, hogy a két királyi megbízott mennyiben tekintette egymást 

riválisnak, s egyáltalán: milyen kapcsolatban álltak?  

 

                                                 
1094

 Varga János, A kormányszervek előkészületei az 1843. évi diétára. In: Századok 1980:5. 741.  
1095

 Dénes Iván Zoltán, Közüggyé emelt kiváltságőrzés. A magyar konzervatívok szerepe és értékvilága az 1840-

es években. Akadémiai, Bp., 1989. 87., 156−157. 243. lábjegyzet 
1096

 Stipta István, Törekvések a vármegyék polgári átalakítására. Tervezetek, javaslatok, törvények. Osiris, Bp., 

1995. 49., 55., 58. 
1097

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1840:209. 
1098

 MOL (P 483) Családi lt. Magyary-Kossa Sámuel iratai. 29.cs. Fasc. I. 16. 173−174. fol. 
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II. 4) Pártszerveződés és kortestechnikák Zala vármegyében, 1843. 

 

A reformkori követválasztási és tisztújítási visszaélések a késő feudális politikai 

intézményrendszer normaszerű működésének megismerését teszik lehetővé a szélesen 

értelmezett (politikai) társadalom és a (megyei politikai) intézmények érintkezésének 

legintenzívebb pillanatában. Egy-egy választás jelentőségét és politikai, társadalmi 

visszhangját növelte, ha épp a liberálisok egyik vezérpolitikusa indult a megye két 

mandátumának valamelyikéért, még inkább, ha a választást az ellenpárt sikeres „kampánya” 

miatt elbukta.
1099

  

Egy ilyen választási kampány mintapéldája volt Deák Ferenc kibuktatása a követi 

székből 1843-ban. A választás országos és helyi politikai tényezőit a kutatók mára jórészt 

feltárták.
1100

 A kérdés szakértője, Molnár András több tanulmányában arra kereste a választ, 

kik álltak az akció hátterében, milyen célok és érdekek mozgatták a benne résztvevő 

egyéneket, csoportokat, pártokat, és milyen társadalmi, politikai ellentéteknek a 

gyújtópontjába került Deák.
1101

 Molnár tanulmányaira támaszkodva és azokból alaposan 

                                                 
1099

 A legismertebbek közül Kölcsey Ferenc Szatmárban, Bezerédy István Tolnában, Deák Ferenc pedig Zalában 

maradt alul a konzervatívok sikeres korteskedéseinek következtében. 
1100

 A kérdéssel foglalkozó, Molnár András által írt és/vagy szerkesztett tanulmányok, könyvrészletek, illetve 

forráskiadványok az alábbiak: Molnár András, Csány László a zalai reformellenzék élén. In: Molnár András 

(szerk.), Kossuth kormánybiztosa Csány László 1790–1849. (Zalai Gyűjtemény 30.). Zalaegerszeg, 1990. (A 

továbbiakban: Molnár 1990.) 5–62.; Molnár András, „Deák Ferenc nékünk nem királyunk!” Az 1843-as zalai 

követválasztás anatómiája. In: Gerő András (szerk.), Skandalum. Magyar közéleti botrányok 1843–1991. Bp. 

1993. 9–26.; Molnár András, Pártküzdelmek költészete. Paszkvillusok, kortesversek a reformkori Zalából. In: 

Turbuly Éva (szerk.), Művelődéstörténeti tanulmányok. (Zalai Gyűjtemény 31.) Zala Megyei Levéltár, 

Zalaegerszeg, 1992. 193–228.; Molnár András, „Vágtatók” és „fontolva haladók”. Politikai érdekcsoportok 

hatalmi konfliktusai a reformkori Zalában. In: Á. Varga László (szerk.), Társadalmi konfliktusok. Nógrád 

Megyei Levéltár, Salgótarján. 1991. (Rendi társadalom – polgári társadalom 3.) 185–195.; Molnár András, Deák 

Ferenc és a zalai liberális ellenzék megbuktatása az 1843-as követválasztáson. In: Levéltári Szemle 1987:2. (A 

továbbiakban: Molnár 1987.) 47–59.; Molnár András, „A zalai ágyúzás.” Zala megye önkéntes adózói. /1845–

1848./ In: Századok 1996:5. 1211–1240.; Molnár András, Zala megye reformkori tisztújításai 1819–1847. In: 

Levéltári Szemle 1989:3. (A továbbiakban: Molnár 1989.) 18–30.; Molnár András, Deák Ferenc és az 1843/44. 

évi országgyűlés. In: Molnár András (szerk.), Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési 

tevékenysége 1833–1873. (Zalai Gyűjtemény 59.) Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2004. 74–90.; Molnár 

András (s. a. r.), „Tekintetes Karok és Rendek!” Zala megye országgyűlési követutasításai és követjelentései 

1825–1848. Válogatott dokumentumok. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2003. 
1101

 Molnár a megyei és országos levéltári anyagot, valamint a sajtót (különösen a Pesti Hirlapot) is feldolgozta, 

ezért mi csak az ő kutatásainak kiegészítésére, árnyalására, illetve a hangsúlyok eltolására vállalkozhattunk, ahol 

azt saját témánk és szempontjaink indokolttá tették. A levéltári és sajtóanyagból ezért ugyancsak a Molnár által 

talán kevésbé elemzett részekre helyeztük a hangsúlyt, s egyéb téren Molnárra hagyatkoztunk (pl. ez indokolja 

írásunkban a Világ és a Nemzeti Ujság nagyobb szövegszerű reprezentációját a Pesti Hirlappal szemben, 

amelynek tudósításait lehetőség szerint Molnár András eredményei alapján idézzük).  

A megyei levéltári anyag történeti antropológiai, mentalitástörténeti elemzését Bognár Katalin, illetve Sohajda 

Ferenc végezték el doktori disszertációikban (Sohajdáé benyújtás előtt). Az egyes előtanulmányokat lásd: 

Bognár Katalin, Hírlapi tudósítások 1843-ból. A Pesti Hirlap, a Világ és a Nemzeti Újság vidéki levelezői a 

megyei követválasztásokról és tisztújításokról. In: Kút 2004:3–4. 79–87.; Bognár Katalin, Kisnemesek az 1843-

as Zala megyei követválasztáson. In: Folia Historica XXIV. MNM, Bp., 2006. 5–10.; Továbbá lásd Sohajda 

Ferenc Mennyibe került a kampány? Adalékok az 1843-as Zala-megyei Deák-párti korteskedéshez című 
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merítve, a források egy részének újraolvasásával mi azt próbáljuk röviden vázolni, hogyan 

zajlott a kampányok szervezése a megyei, járási szinten. Azaz a forrásadottságok nyújtotta 

lehetőségekhez mérten megpróbáljuk rekonstruálni a megyei pártok főkorteseinek 

tevékenységét. 

Előfeltevésünk szerint a kortársak által is „megszokottnak” vélt kortesfogások, azaz a 

tágan értelmezett kampányok tipizálhatóak, s a liberális közgondolkodással vagy 

„mítosszal”
1102

 szemben konzervatív, liberális oldalon ezt egyaránt elvégezhetjük, azaz 

párthovatartozástól, politikai irányvonalaktól független jelenségről és eszközökről van szó. A 

szervezés feltárását segíti, hogy mindkét oldal egy-egy főkortesének, Csány Lászlónak
1103

 és 

Bogyay Lajos ügyvéd-táblabírónak is fennmaradt az irathagyatéka.
1104

 Utóbbiban található a 

Forintos-Hertelendy párt konzervatív nemeseinek petíciója, amelyet az uralkodóhoz 

szándékoztak felterjeszteni, s amelyben a liberálisok „bűneit” vették számba.
1105

 A petíciót 

írók pontos személyét névvel ellátott aláírások hiányában nem tudtuk meghatározni. A szöveg 

végén csak az alábbi, általános záró formula található: „alattvalói hódoló tisztelettel 

maradván Felséges Cs. És Apost. Király legkegyelmesebb urunkk legalazatosabb Jobbagyi és 

örökös hű alatt valói.”
1106

 

 

II.4.a) Politikai és hatalmi viszonyok a megyében. Pártalakulások 

 

A helyi választási pártok
1107

 szervezésének két szintjét különíthetjük el: általában a 

kormányzati szervezést követte a tényleges megyei, járási pártépítés. A választási pártok 

megszervezésekor a kortesek sokszor a megyében már korábban – családi, vagyoni, hivatali, 

                                                                                                                                                         
előadását a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2006. június 30–július 1-i, Kulturális fordulat a 

történetírásban címmel Balatonfüreden megrendezésre került konferenciáján. 
1102

 Lásd a historiográfiai bevezetést. 
1103

 Életrajzát és reformkori tevékenységét lásd: Molnár 1990. 
1104

 Csak 2008 tavaszán végzett levéltári kutatásaink befejezése és feldolgozása után értesültünk arról, hogy a 

fejezet forrásanyagának gerincét alkotó Csány-iratokat Molnár András időközben sajtó alá rendezte, és 2009 

telén kiadta a Zalai Gyűjtemény 2009-es kötetében. A kötet bibliográfiai adatai: Molnár András (s. a. r.), Csány 

László reformkori iratai, 1817–1848. Zala megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2009. (A továbbiakban: Molnár 

2009.) 

Az iratokat saját kutatásaink alapján, azok levéltári jelzeteivel hivatkozzuk. Molnár 2009.-et csak a tisztázatlan 

személy- és helynevek utólagos ellenőrzéséhez és azonosításához használtuk, s ott külön hivatkozunk is rá.   
1105

 MOL, Bogyay család (P 61), 10. cs. 3. tétel, XIX. sz. é. n. Zala megye, 1843. szeptember–október, a 

Hertelendy-Forintos párt petíciója. A forrásra Molnár András több tanulmányában is utalt, használta is azt, de 

részletes, szövegszerű elemzést nem közölt. Vö. Molnár 1987. 58. 22. lábjegyzet, Molnár 1990. 43. 
1106

 MOL, Bogyay család (P 61), 10. cs. 3. tétel, XIX. sz. é. n. 33. fol. 
1107

 A választási, „pragmatikus” pártok politikailag heterogén, laza érdekszövetségek, amelyek a választási 

győzelem, a megyei hatalom megszerzése érdekében szerveződtek, választói tömegeiket vezető elitjük 

tisztikarba ültetése miatt mozgósították. Lásd: Molnár 1987. 52. Vö. a bevezetésben közölt terminológiai 

megfontolásokkal! 
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és egyéb választóvonalak mentén – kialakult laza pártszerveződésekre, politikai 

csoportosulásokra támaszkodhattak.
1108

 Ezt a mechanizmust mutatja Zala példája is.  

A megye népessége az 1840-es évek derekán Fényes Elek adatai szerint 298 515 fő 

volt. Ebből magyar anyanyelvű 221 126 fő, rajtuk kívül 3837 német, 53 539 horvát, 13 080 

vend, 85 görög és 6848 zsidó lakos volt. A felekezeti viszonyokat tekintve közülük 267 613 

fő római katolikus, 7183 fő lutheránus, 16 786 fő református, 85 görögkeleti és 6848 zsidó. A 

római katolikusok 122 parókiával rendelkeztek, amelyeket a veszprémi (tapolcai, kapornaki, 

szántói járások), szombathelyi (lövői, egerszegi járások) és zágrábi püspökök (muraközi járás) 

kormányoztak. A lutheránusok a dunántúli szuperintendens alá tartoztak, a reformátusok 

pedig, akik leginkább a Balatonmelléken helyezkedtek el, a dunántúli egyházkerülethez. A 

zsidó közösség központja Nagykanizsa volt.
1109

 

A megye hat főszolgabírói járásra oszlott: a tapolcai, szántói, kapornaki, zalaegerszegi, 

lövői, muraközi járásokra.
1110

 A nemesség létszáma Fényes adatai szerint 26 915 fő volt, s 

közülük legtöbben a tapolcai járásban laktak (1427 család). Az egerszegiben 1094, a 

kapornakiban 990, a szántóiban 870, a lövőiben 843, a muraköziben pedig 159 nemes család 

lakott.
1111

 Az 1830-as években tehát nagyszámú, mintegy 6000 főnyi választójoggal bíró 

nemes élt Zalában.
1112

    

A megyében a diétára készülve 1842 óta szerveződött egy szélesebbkörű mozgalom a 

liberális tisztikar és vezetés ellen, a hatalomból kiszorult, bukott tisztviselők és sértett 

táblabírák részvételével. A tisztújítási ellentétek fordultak ekkor politikai, elvi ellentétbe, s a 

Széchenyi-Kossuth vita országos szintjének analógiájára a politikai elit újkonzervatív és 

radikális liberális pártokra szakadt (kortesvezéreik Hertelendy Károly, illetve Csány László 

voltak). Molnár hangsúlyozza: történt mindez annak ellenére, hogy a jómódú középbirtokos 

nemesség tagjai egymáshoz egyébként közelálló politikai nézeteket vallottak.
1113

 Az elvi 

nézetkülönbségek az úrbéri törvények, majd a nemesi adózás kérdéseiben váltak explicitté: 

Deák egy 1836 szeptemberi levelében arról tudósította Kossuthot, hogy Zalában Horváth Pál 

                                                 
1108

 Ezzel találkozunk például Tolna megyében is az 1839/40-ben kulminálódó megyei választási pártküzdelmek 

során, csakúgy, mint Bihar vármegyében végig Tisza Lajos adminisztrátorsága idején stb.   
1109

 Fényes Elek, Magyarország leírása. II. rész. Magyarország részletesen. Beimel, Pest, 1847. 84. (A 

továbbiakban: Fényes 1847.) 
1110

 Fényes 1847. 86. 
1111

 Fényes 1847. 85. 
1112

 A választójogi összeírási adatokat közli: Molnár 1990. 18. 
1113

 Molnár 1987. 51. 
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(becenevén „Muki”)
1114

 táblabíró vezetésével megindult a pártszervezés az úrbéri törvények 

és a „szabadelvű ideák haladása” ellen.
1115

  

A hatalmi ellentét kialakulása az 1840. szeptember 28-i tisztújításhoz kötődött, amikor 

Csány felrúgta a sorozatos kompromisszumokkal fokozatosan kialakított status quo-t, s 

Hertelendy híveinek mellőzésével restauráltak.
1116

 A hatalmi ellentéteket mélyítette, hogy a 

megyegyűléseket rendre megelőző esti, szűk körű konferenciákon ettől kezdve ugyancsak 

nélkülük döntötték el a lényeges politikai kérdéseket. A harmadik pártot a hatalomból addig 

kiszorult vagy kibukott táblabírák alkották kisgörbői Forintos György vezetésével. Hertelendy 

az 1840-es bukás után kezdett feléjük orientálódni.
1117

 Fontos hangsúlyozni, hogy az ekkor 

fuzionált párttal szemben, amelyet lényegében személyi és hatalmi ellentétek építettek fel, a 

Csány-féle pártnak volt (liberális) politikai programja. 

A konzervatív nemesek az ellenpárt hatalmi befolyásának túlnövekedéséről, és annak 

alkotmányjogilag káros hatásairól így számoltak be: „Midön a’ leg neveletlenebb nemzetek ’s 

alkotmányért buzognak ’s az idő szellemével halladva, magokat constitutionalis állásra fel 

tüzelik, le tartván igy a’ szolgaiság több bilincseit, kivivjak a’ törvényes szabadság magasztos 

eszméjét; – Midön Felsegednek közel 30 millio alatt valói századok óta élvezik szelid 

kormányának jóttékonyságát, akkor Zala megyénk alul irt, ’s nevezetes többségét tövö, 

koronás királyához mindenkor tántorithatatlan hűsségel viseltetö nemessége, közel van azon 

idö ponthoz, hogy ezer éves kormányatol megfosztot elviselhetetlen pálczaja alatt kintelen 

sinlodni, olly megyei egyedeknek, kik az általakulás ürügye, és a’ halladás zászloja alatt 

minden eszközöket szentessíttenek, mellyek által hatalmas, ’s bitorló béfolyásukat meg 

erősétvén, egyedül önn cseleköknnek [!] áldozhassanak:”
1118

 Erősen megkérdőjelezhető 

természetesen, hogy a petíciónálók ekkor valóban a megye többségét képviselték-e.  
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 Az egyes személyek tisztségeit Molnár András (szerk.), Zala megye archontológiája 1138–2000. Zalai 
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Csány László unokaöccsét, Csány Eleket választották meg!), az alszolgabírói hivatalokat pedig nagyrészt Csány 

híveivel töltötték fel. Lásd: Molnár 1987. 53., Molnár 1990. 30.  
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A konzervatívok tehát szintén az ún. haladó pártra utaltak: ahogy magyarázzák, 

létezett a megyében egy bizonyos pártfelekezet, amelynek vezérei az igazgatást magukhoz 

ragadták, azaz a tisztikart saját híveikkel töltötték fel. A petíciót benyújtó nemesek szerint a 

szóban forgó vezetők („a haladás emberei”) mindent saját szempontjaik és érdekeik szerint 

intéztek el, hivatalokat és kegyelmet osztogattak, tisztviselőket teremtettek, s megyei 

határozatokat szabtak. A jellemzés így folytatódott: „Jelszavuk egyesülés minden intézet 

ellen, melly ön erdekekkel ellenkezik; hogy ügyeknek igazságossabb szint agyanak, a’ 

liberalismus paizsa alatt mindent el követnek, hogy bitorló béfolyásukat megtarthassak.”
1119

 

A magát liberálisnak nevező párt motivációi szerintük tehát a hatalom minél teljesebb 

kisajátításában lelhetők fel, s ebben a relációban a liberalizmus pusztán „ideológia”. Az ún. 

zalai liberálisok eszerint tehát nem elvi alapon álló párt lenne. Az idézetben jelzett 

intézményellenesség ugyanakkor általában is a konzervatív eszmerendszer és államszemlélet 

egyik alappillérének a tagadása, sajátosan liberális argumentáció.  

A petíció szerint a megjelölt megyei politikai elit már egy évtizede „regnált”: „Tiz év 

óta sinlödünk Felséges fejedelem ezen nyommaztó gyámság alatt. Tiz egész év, hogy szabadon 

nem lélegzhetünk; azonban ugy véltük, ütött a’ szabadulás orája.” A szöveg az uralkodó által 

májusra összehívott diétára utalt: „talán a’ közös érdek egyben forráztat bennünket, és 

municipalis jogainkban vissza helheztetünk”. Az országgyűlés jelentőségét érezte az ellenpárt 

is, s mivel az adó kérdésének a megoldásától függött „megyei uralkodásuk fenn maradása, 

mindent elkövettek, hogy a háziadót s egyéb, nézetük szerint majd kivetendő beligazgatási 

költségeket a nemesség vállalásává tegyenek”.
1120

 A konzervatívok – úgy tűnik – a megyei 

hivatalok egy részének elnyeréséért cserébe az országos reformpolitikában vitt megyei 

állásfoglalások tekintetében hajlandóak lennének kompromisszumokra is. Ez ugyancsak a 

rendi politizálás pártjairól mondottakat támasztja alá: a személyes, helyi hatalmi viszonyok és 

érdekek egyelőre még felülírják az ideológiai vagy társadalompolitikai alapon szerveződő 

pártalakulások létfeltételeit.  

A kortársak között is ismert volt azon személyek köre, akik Deák megbuktatásáért 

kormányzati szinten felelősek voltak. A nádor, gróf Majláth Antal kancellár, Kopácsy József 

esztergomi érsek, Zichy Domokos veszprémi püspök és Bezerédy Miklós kanonok agitálták a 

világi és egyházi főrendeket: ne sajnálják az anyagi áldozatokat a választási 
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előkészületekre.
1121

 A legfelsőbb szinten Kopácsy lehetett a kulcsfigura, mert az érsek 

közelebbről is ismerte a megyét: korábban, 1825 és 1838 között veszprémi püspök volt,
1122

 s 

ekként Zala egyik fontos birtokosa. Az utasítások címzettjei a főispánok, főispáni helyettesek 

és a püspöki kar voltak. Megyei legfelsőbb szinten tehát ezek a tisztségviselők feleltek a 

kormánypolitika sikeres keresztülviteléért, s ennyiben tekinthetők főkorteseknek is. Zalában 

eleinte mégsem a főispán vált főkortessé, Batthyány Imre ugyanis Deákot támogatta. A 

főispánt emiatt nem sokkal később „nyugdíjazták”, s gróf Festetich Leó személyében 

adminisztrátort küldtek a megyébe.
1123

 Deákot célpontnak Majláth Antal jelölte meg.      

A politikai-elvi ellentéteket, megosztottságot mélyítette Zalában a felekezetiség hatása 

is. Az 1840-es évek elején az országos politikai diskurzus vallásügyi vitáival párhuzamosan, a 

reverzálisok ügyében mérgesedett el a viszony a helyi (politikai) elit köreiben. Mindez a 

klérust fokozott és hatékonyabb politikai aktivitásra, egyfajta érdekképviseletre ösztönözte, s 

ezzel a konzervatív-liberális pártszerveződések rekrutációjának másik dimenzióját jelentette. 

Zichy Domokos, Bezerédy Miklós és a káptalan nyomasztó befolyással rendelkezett a 

megyében. A világi arisztokrácia viszonylagos politikai súlytalansága miatt ők jelentették a 

zalai konzervatívok bázisát.
1124

 Az arisztokraták közül az a Batthyány Kázmér emelhető ki, 

akinek Zalabéren volt kastélya, de a Batthyányiak Zalában (is) a liberális párt támogatói 

voltak. Széchenyi Istvánnak voltak még zalai érdekeltségei: a 11434 katasztrális hold 

nagyságú Pölöske birtokát apja 1821-i halála után hitbizományként örökölte.
1125

 További 

nagyobb birtokosok voltak még a Festetichek (kéméndi, vasvári, keszthelyi, csáktornyai 

uradalmak), a herceg Esterházyak (alsó-lendvai, nempti, csobánci uradalmak) és a gróf 

Szapáryak (letenyei uradalom).
1126

   

A felekezeti viszonyokat tekintve – ahogy már utaltunk rá – általánosságban 

elmondható, hogy a megye nemessége zömében katolikus volt, kivéve a balatonfelvidéki, 

túlnyomórészt protestáns nemes falvakat. Nem véletlen, hogy a liberális kortesek ez utóbbi 

                                                 
1121
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vidék megnyerését a kampány során végig központi fontosságú kérdésnek tekintették (lásd 

még alább). A klérus pártszervező, kortes tevékenységének kiemelt szerepét mutatja az is, 

hogy annak központja a Zichy sümegi székhelyének közelében fekvő Kisgörbő (szántói járás) 

volt. A főpapok állítólag több ezer forinttal segítették a nemesek meggyőzését.  

Különösen a protestánsok állásfoglalásában regisztrálhatunk ambivalens elemeket. 

Még érdekesebb és ellentmondásosabb a helyzet, ha mindezt az országos politika síkjára 

vetítve is megvizsgáljuk, s egy rövid összevetést végzünk a protestánsok helyi (megyei) és 

országos politikai magatartásáról. A liberális kortesek háziadó melletti egyik központi érve a 

liberális vezérpolitikusoknak az országos vallásügyi sérelem orvoslásában vitt úttörő 

szerepére hivatkozott.
1127

 A reformpártiak így a protestáns érdekérvényesítés élharcosaiként 

tűnhettek fel, s a viszonosság elve alapján ezzel (is) nyomást tudtak (próbáltak) gyakorolni az 

evangélikusokra és a kálvinistákra a megyei közgyűlésen leadott szavazatok megnyerése 

érdekében. Ennek ellenére, a protestáns nemesek szinte végig a háziadó megyei ellenzékének 

egyik gerincét alkották. Hasonló kérdés természetesen felmerülhet a katolikus oldal 

szerepével kapcsolatban is, de a főpapoknak az országos politikában vitt katolikus 

direktívákkal megegyező pártpolitikai tevékenységén túl, általában a katolikus hívek 

csoportkohéziójára utaló forrásokat nem találtunk.
1128

   

Az 1842-es év végén Hertelendy és Csány személyi ellentéte még nem zárta ki 

időszakos politikai együttműködések lehetőségét. Hertelendy Károly 1842. november 27-én a 

várható délvidéki mozgalmak
1129

 kapcsán az alábbiakról tájékoztatta Csányt: „környezni 

készülő dél keleti mozgalmak ellen ugy hiszem nem tsak elvben, de modorbanis egyesülend 

status politikád az enyémmel; – adja a’ magyarok istene győzödelmet nékünk; – tarts meg 

barátságodban, vagyok hű barátod Hertelendy Károly.”
1130

 Azaz Hertelendy szerint a két párt 

között politikai síkon az elvi nézetkülönbségek gyakorlatilag elenyésznek, és bármikor 
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felülemelkedhetnének azokon. A Széchenyi-Kossuth vita analógiájára a szakadást és a 

különbségeket „modorbeli” eltérésekre vezette vissza.
1131

 Ez az analógia egyfelől tehát a 

szóhasználatban, másrészt – ahogy fentebb rámutattunk – politikai jelleggel is 

megmutatkozott.
1132

 

Csány 1843. január 8-án kelt levelében adott Deáknak jelentést a megye állapotáról, és 

vázolta egyúttal terveit a közgyűlések megtartásának módjáról, a választási felkészülés egyes 

kérdéseiről.
1133

 Az országgyűlésig hátra lévő időt a meghasonlott magyarok nem a politikai 

összefogásra („központosításra”) használják, a „lesben álló halált” minden áldozattal 

legyőzni nem törekednek, ehelyett eszközül engedik magukat a „nemzetiséget elpusztítani 

akaróknak”. Csány ebből a premisszából kiindulva fogalmazta meg a teendőket. Ezek 

legfontosabbika a közteherviselés melletti szilárd kiállás volt: „jóllehet Mgyénk kis tengerén 

is érezhetők már az ellenkező szelek”,
1134

 Zala nem léphet vissza a cselekvés órájában, mert 

akkor az egész Dunántúl is vele bukna. Csány szerint a háziadó kérdésében biztosan számítani 

lehetett még Tolnára, Komáromra, Somogyra, Vasra és Sopronra. Az időfaktor szerepe miatt 

sürgette, hogy már a február 13-i gyűlésen határozzák meg, a követutasításokat kidolgozó 

választmány munkálatával mikorra készüljön el. Csány arra akarta rábírni Kerkápoly István 

első alispánt, hogy a választmány március elején, Deák hazatértekor kezdje a munkálatot, 

mert Deák jelenléte az utasítások készítésénél „conditio sine qua non”.  

Ami az időzítéseket illeti, Csány szerint a követválasztó gyűlést meg kéne előznie egy 

másik gyűlésnek, amelynek feladata „csak” az utasítások megalkotása és megszavaztatása 

lenne, mert az „új körülmények új taktikát javalnak”. Ennek alátámasztására három indokot 

említ: Deáknak a követválasztás előtt meg kell ismernie az utasítást. Az utasításokat alkotó 

gyűlésre meghívandó kisnemességnek bár tudtára adják a háziadó tárgyalását „mert 

megcsalni őt nem akarjuk, de erre még is bizonyossan sokkal kisebb számmal jelenend meg, 

mint a választásra és így a számolás jobban hatalmunkba álland.”
1135

 Ezen kívül „választás 

nélkül kevesebb ingerültséggel tanácskozhatunk, és hihetőbb az értelmiségnek jótékony 

befolyása az értelmiségre – melly fizetési tekintetben annál könnyebben izgatható, minél 
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erősebbnek érzi magát számra nézve. Most a koczkáztatást minden becsületes áron el akarom 

kerülni.”
1136

   

Fontos hangsúlyozni, hogy Deák már az országgyűlési követválasztások előtt 

pozícionálta magát, amelynek híre 1843 márciusára a közvéleményhez is eljutott: elvi 

állásfoglalásában a követség elfogadását hozzákötötte a nemesi adóviselés (pontosabban a 

háziadó) tervének a zalai követutasításba való belefoglalásához.
1137

 Ettől kezdve a liberális 

politikus személye és a nemesi adózás ügyének kérdése a megyei politikában összefonódott, 

egymásba siklott, s a liberálisok ügye egy kettős sikertől vált függővé. Egyben eszközt és 

módot szolgáltatott a reformerek gyengítését és országgyűlési térnyerésük visszaszorítását 

célzó magasabb kormánypolitika, valamint a helyi kisnemesi érdekek, azaz a politika és a 

társadalom egy-egy szegmensének kölcsönös egymásra találásához.   

Csány és pártja az áprilisi közgyűlés előtt még egyfajta „puha” korteskedést 

alkalmazott: az agitáció és az időzítések, a hivatali „manipuláció” mellett a sajtó jelentőségét 

emelhetjük ki. A főkortes szerint Kolosváry Miklós „ostoba értekezését” az adóról és egyéb 

tárgyakról az ellenpárt szétküldte a megyében, s „ez többet árthat mint gondolnók”. A Pesti 

Hirlap és a Világ hasábjain emiatt gyors reakciót sürget: „Kívánatos az is, hogy a jövő 

hónapban ama két újság, különösen a Pesti Hirlap recapitulalja a házi adóróli mondottakat, 

és az utánaolvasással nem bibelődik.”
1138

   

A jelentés szerint Csillag Lajoson és néhány esküdtön kívül majdnem az egész 

tisztikar és a „statusbul
1139

 Novákon kívül minden értelmes ember” az adó pártján állt: 

Csillagot meg forditni még van reménységem, Novákkal pedig sokat nem törődöm.”
1140

 Arra 

kéri Deákot, tudassa vele, mikor érkezik, hogy ahhoz igazodva tudjon cselekedni. Tudni 

szeretné előre azt is, melyek azok a kérdések, amelyek nélkül a megyét addigi elveikhez híven 

képviselni nem lehet. Kund Vince somogyi táblabíró 1843. március 2-án Pestről az alábbiakat 

írta Csánynak: „Egy uttal emlékeztetlek ne felejtkezz tehetségedhez képest Kerkapoly és 

Mezriczky
1141

 által követválasztásunkra hatni.”
1142

 Kund biztosította Csányt arról is, hogy az 

áprilisi közgyűlésre okvetlenül Zalaegerszegen lesz. Hangot adott annak az általános liberális 
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vélekedésnek, hogy az országot egyhamar nagyobb csapás nem érheti, minthogy az adó 

megbukik, és Deák nem megy el az országgyűlésre.  

A fentiekből két személyi következtetést vonhatunk le: egyrészt Csány főkortesi 

tevékenysége a legfelsőbb stratégiai és „logisztikai” szervezés mellett kiterjedt az agitációra 

is, amennyiben a tisztikar pártállására ő gyakorolt befolyást, másrészt a kampány minden 

elemét – legalábbis kezdetben – Deákhoz próbálta igazítani. Deák bár következetesen 

elhatárolódott a korteskedés minden fajtájától, úgy tűnik nem tudta megakadályozni, hogy a 

megye nemessége ne csak a nemesi adózás elvével, de a liberális párt háttérbe húzódó 

főkortesének szerepével is azonosítsa politikusi személyét. Csány hasonlóan vélekedhetett: 

„Eddig még a dolgot átollánosan mozgatni nem tartám tanácsosnak, a gyűlés napjaiban 

kifejlik az egész – igen szeretném ha arra Öntűl feleletet kapnék, meg győzödhet a felől, hogy 

én annak hasznát csak ugy, és annyira veszem, ahogy és amennyire kell.”
1143

   

A kampányt megelőző felkészülésről és hangulatviszonyokról ad részletes képet az 

egyik főkortesnek kiszemelt Farkas Endre szolgabíró Csányhoz intézett, 1843. januári 

levele:
1144

 „igen számolok […] élénk kivánatal […] a házi adónak kérdésére mellyet /: mint 

hallatik :/ én és vidékem elválalni, nem igen hajlandók vagyunk, ’jól lehet a vidékembeli 

nemeségel az adónak elválalása érdemében szót sem váltottam, ’s nem is fogok.”
1145

 Farkas 

azzal érvel, hogy az emberek mindent hajlamosak könnyebben elhinni, mint azt, ami igaz. 

Simonfy János, Pete Ferenc, Becs Ignác, Katzor Imre, Czigán László és más helyi nemesek 

pedig már „nagykorúak” ahhoz, hogy eldöntsék, számukra mi hasznos és mi káros. Farkas 

tehát a többieket befolyásolni képes jelentősebb nemesek kellő fokú politikai 

iskolázottságával számol, s a háziadó esélyeit is mérlegeli: „mindazáltal ismervén az 

enyimeknek, sőtt az egész hazábani kiseb nemeségnek agyafurt elfogultságát, majd nem jót 

merek állani: miszerint minden népeseb nemeségü megyékben az adó fizetésének kérdese – 

bukni fog.”
1146

  

Farkas a kisnemesség mentalitásáról a következőket írta: „Im ez lehet okoskodásuk: 

Mi alsób osztályu nemesek, letörpült állásunk ’s cserben felejtett sorsunk irányában, Endre 

apánknak 620 évek elött kiadott Magna Chartajábul egy betűt sem engedünk, míg számunkra 

ollyan bolt nem nyitatik, mellyben aranyfüst helyett, jutányi áron nadrágnak valót is árulnak; 

– a jelen 19ik századnak hét évek mulva tul leszünk felén, ’s e’ hon alkotásának ideje ólta, 
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még egy 50 év sem voltt olly kínálkozó ’s alkalomdus sorsunk javítására; vallyon történtt e 

hát, e magas időnek lelkéhez illő tény? melly minket anyagi és szellemi joblét tekintetébül 

hálás áldozatra nem anyira késztetne, mint ragadna?”
1147

 A nemesek szemszögéből tekintve 

a változásokkal a parasztok és a kereskedők jártak jól, de még a zsidók is kaptak jogokat: 

„egyedül mi kis nemesek a dakuták és eskimók sorsára hagyatva sinlünk, nyomorgunk, 

kevesbedünk, ’s annyira elszegénykedünk: hogy ma holnap rokkantt kalibáinkat elhagyják a 

verebek, mert magunknak kell felemészteni a huladékot is.”
1148

 Hasonlóan érvel, de jóval 

részletesebben fejti ki az adómentességről a nemesség „kollektív” véleményét és ideológiáját 

egy Zalaegerszegen 1843. március 7-én kelt, „Félj a jövendőtől, Jelenre itt tégy!” című, s egy 

„A haza nemesi szabadságát tisztelő nemes” aláírással ellátott, kéziratban terjedő röpirat.
1149

  

A Nemzeti Újság 1843. április 26-i, 33. száma idézett egy zalai levelet, amely a megye 

felingerelt köznemességének hangulatáról adott látleletet. A levél írója szerint az alábbihoz 

hasonló kijelentéseket lehetett hallani a nemesektől: „Deák Ferencz, Horváth János kamarás 

és Csány László uraknak, a hazaárulóknak, meg kell halni; ki először szól, lelőjük, majd 

reped a kaput!” Ennek egyik előzménye, hogy Forintos György az áprilisi közgyűlés előtt 

egy a nemesi szabadságjogok védelmére felszólító körlevelet köröztetett a megyében. A 

kiáltvány középpontjába a nemesi szabadságjogok „vérrel szerzett”, ősi jellege került, 

szembeállítva a parasztság korábbi hasonló áldozatainak a hiányával, s azzal érvelt, hogy a 

nemesi adózás elfogadása egyenesen vezetne a többi privilégium fokozatos elvesztéséhez, 

mint amilyen az ősiség, a birtokbírhatás vagy éppen a szavazati jog.
1150

  

Farkas Endre az egyes személyek mérlegelési lehetőségének szükségességét 

hangsúlyozza: ő maga hajlandó adózni a közjóért, mert még rendelkezik elég vagyonnal, de 
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fiait és utódait erre nem kényszerítheti. Jobbnak látná ezért, ha az adó nem lenne sem 

kényszerített, sem örökös, az adókivetésben pedig az „igazság kormányozzon”, s a paraszti 

terhek „végtelen száma” ne nyomja az ő vállukat is. Az agitációt tehát nem vállalja, azt még 

Csány kérésére sem tartja jó ötletnek.
1151

   

Egy másik kortesjelentés szintén az agitáció sikertelenségéről és annak eleve elkésett 

voltáról írt.
1152

 A jelentés írója, Bertalan Vince arról tudósította Csányt, hogy kénytelen volt 

felhagyni a szervezéssel: se pro, se kontra  nem akar befolyásolni, „mert észre vettem hogy 

minden szó tűzre olaj, – észre vettem pedig azt is, hogy nints pénz, nints javadalom amelly 

őket a rosz utról az igaz utra vezesse–. […] Igy hát tekintetes Uram! ha csak a Tekintetes 

Urak, és tisztelve szeretett I. Deák Ferenczükk isteni szavai a vakokat meg nem világosítják 

ügyünk itten elvész–.”
1153

 Csányval eredetileg abban maradtak, hogy a lövői járásból nemesek 

emiatt a közgyűlésre lehetőleg ne menjenek. Bertalan viszont legalább 130–140 nemes 

bejövetelével számol. Erre a nemesi adózást kísérő nagyfokú érdeklődésből következtet: az 

összes nemes község a maga gyűlésén beszámoltatta a nemes küldötteket arról, mi történik 

Zalaegerszegen. Hozzátette azt is, hogy az ő vidékének nemessége nem hajlamos 

kicsapongásokra, hacsak a gyűlésen lázítókra nem talál. Csány erőfeszítéseit viszont méltatja: 

„a tudva lévő szent ügyben tudom és látom hogy fáradhatatlan.”
1154

    

Csány tartotta a kapcsolatot és próbálta összehangolni a kampányt a többi megye 

nemességével is. Bodanovits Dániel például Pestről kért tudósítást Csánytól az adó ügye felől: 

„mert itt olly szörnyű hirek szárnyalnak, mellyek szerint a dühös agitátorok szemtelensége 

annyira hágottnak állittatik, hogy még az imádott Ferkónk személyét is fenyegetni merészlik 

az ocsmányok ha t: i: ő az adó mellett nyilatkozna. […] Ha ez igaz volna, akkor az agitatorok 

vezérjét H…y [Hertelendy] mephisztó uramat elevenen kellene megnyuzni.”
1155

 Pesten 

Hertelendyék a hírek szerint mintegy 30 kortest szándékoznak berendelni a követválasztó 

gyűlésre, hogy az adó elleni végzést megváltoztassák, mert azt „sine nobis de nobis” hozták. 

Bodanovits szerint az akció eredménytelen lesz.
1156

 A források alapján regionális szinten a 
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zalai liberálisok a somogyiakkal tartották a legintenzívebb kapcsolatot, ami a közgyűlési 

határozatok és a tisztújítások eredményeinek összehangolásában mutatkozott meg.
1157

  

A konzervatívok az 1843. április 4-ére – a követutasítás megszavazására – kitűzött 

közgyűlés előtt intézményesült liberális korteskedésről röviden és általánosságban így írtak: 

„falukrol falukra jártak a’ párt vezetek a’ nemességet ámittani Chatedrakal, és álló helyekrü 

szortak atkokat, mind azokra kik részökre nem állottak.” A tisztviselőket hivataluk 

elvesztésével fenyegették, az adózni nem akarókat 10 millió paraszt fellázításával rémítgették. 

Bűnbocsánatot és hivatalokat ígértek viszont mindazoknak, akik „még jó idején” pártjukhoz 

szegődnek.
1158

 

 

II.4.b) Az április 4-i közgyűlés és a kehidai
1159

 vérengzés 

 

A követutasításról határozó közgyűlés lefolyása és hangulata viszonylag pontosan 

rekonstruálható a Világ 1843. április 15-i, 30. számában közölt tudósítás alapján.
1160

 Eszerint 

a gyűlést kinn az utcán, a megyeház előtt tartották, ahol nagyjából háromezer fős kortestömeg 

volt jelen. A zöld asztalt körülálló nemeseket alig lehetett rábírni, hogy a tisztviselői karnak 

helyet engedjenek, s szűrujjaikban töltött pisztolyokat rejtettek. Forintos a saját pártját sem 

tudta csendre inteni, ez csak az első alispán sokadik felszólítására sikerült. A választmányi 

munka felolvasásakor, a kritikus nyolcadik pontnál, a fizetés szó elhangzásakor a tömeg 

csillapíthatatlan kiabálásba kezdett. A tömegnek a nemesek között elvegyült kortesek adták a 

jelet, így az a választmányi javaslat, és az adó mellett felszólaló 22 szónok mindegyikénél 

rendre dühös lármába fogott. A „vita”, amelynek során Forintos is felszólalt, reggel 10-től 

délután fél 1-ig tartott. A köznemességet különösen két táblabíró agitálta, akiket személyes 

bosszújuk vezetett: egyiküket visszaélései miatt menesztették korábban főszolgabírói 

hivatalából („lemondott”), s ügyészi kereset alá is vették, míg másikuk az 1840-es 

tisztújításon el nem nyert alszolgabírói hivatal miatt állt Forintosék mellé.
1161

 Az eredmény 
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ismert: ahogy Deák is beszámolt róla Kossuthnak, az adót mintegy 1600 köznemes buktatta 

meg.
1162

  

A megye közgyűlési jegyzőkönyvének 1036. jkv. száma szerint április 2-án, már 

érkezésükkor is többen lövöldöztek. Major József és ifj. Pap Mihály vallomása szerint aztán 

április 4-én nemesbüki Kun Gábor lőtte meg a 18 éves Mészáros József kehidai (kapornaki 

járás) adózót bal vállánál úgy, hogy az belehalt a sérülésbe. Csány Elek főszolgabíró és 

Halasy Ignác táblabíróra ugyancsak lövéseket adtak le a főszolgabíró vallomása szerint, 

amikor azok hazafelé tartottak. Az öt elfogott nemesbüki Kása János, Varga Péter, vitai Patkó 

Ferenc, köszvényesi Csepeli József és rezi Simon János voltak. A másik holttestet a kehidai 

malom mellett találták.
1163

 Azt is jelentették, hogy a gyűlésre érkező köznemesek közül 

némelyek Türjén (szántói j.), Káptalanfán (szántói j.) és Sümegen is lövöldöztek, a megyei 

tiltó végzés ellenére.
1164

  

A petíció a háziadó ügyéről döntő április 4-i közgyűléssel kapcsolatban az alábbiakat 

emelte ki: „Zala megye nemességének többsége, melly koronás királyához és százados 

constitutiojához mindenkor tántorithatatlan kösségell viseltetett, meg mutatta: hogy ősi 

szabadságát és törvényes függetlenségét semmiféle tekintélynek feláldozni nem fogja…”
1165

 

Az idézet kulcsszavai, amelyek a nemesi mentalitás és érvrendszer pilléreit jelentik: „koronás 

királyához”, „százados constitutiojához”, „ősi szabadságát”, „törvényes függetlenségét”. Az 

adót tehát közfelkiáltással leszavazták, „de Felséged kegyelmes parancsának hodolva 

követeket választott”.  

A petícionálók szerint ebből tűnt ki, mily „kontár kezekben” van Zala közigazgatása, s 

hogy Csányék pártja csak a „szüntelen utálkodásért” küzdött: gyalázatosnak nevezték a 

nemes megye közönségét, gyalázatosnak, aki a választottak közül a követséget elvállalja. A 

konzervatívok szerint Zala megyét sértőbb és alávalóbb kifejezések az ország történetében 

még nem érték.
1166

 A konzervatívok a beszámoló szerint nem reagáltak a kijelentésekre: „s’ 

fájdalom, illy hatalmasok ellenében nem volt ki szót emelni mert volna”.
1167

 Az elhangzott 

kifejezéseket ráadásul az ellenpárt tagjai közül többen megtapsolták: „a’ gyalázat billege 

most is égett helyhatósági rendszerünket.” 
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Ezek a „hatalmas pártfőnökök” okozták, hogy a megyét az országgyűlési követség 

betöltésének elmulasztása miatt a diétán törvénybe idézték. A konzervatívok vádjai szerint a 

liberálisok a parasztságot előre leitatták, a parasztok a hazatartó nemességet felingerelték, és 

egyébként is felfegyverkezve lesték őket. A petíció a tiszti vizsgálatra hivatkozik: írják, hogy 

egy nemest is meggyilkoltak, jóllehet csak egy „jobbágy adózónak” haláláról tett hivatalos 

jelentést az eljáró kiküldöttség, aki „tulajdon fegyverével lövetett agyon”. A nemes egyén 

gyilkosának személyét tehát szerintük soha nem fogják kideríteni. Ellenben „a’ soha veszteni 

nem szokott uralkodó párt”, hogy bosszút álljon, s szűkebben azok a pártemberek, akik 

kitűzött céljuk kivitelére a „leg törvénytelenebb eszközöket is használtak”, ellenük és vezéreik 

ellen szigorú tiszti vizsgálatot rendeltek el. A részrehajló tiszti vizsgálat sem hozta meg 

azonban azt az eredményt, amit „ők leg nagyobb ingerültségben reménylettek”.
1168

 

A közgyűlést követő vérengzésről a Pesti Hirlap, a Nemzeti Ujság és a Világ is 

beszámolt: a hazafelé tartó köznemesség tagjai közül nagyjából 35-en Kehidán keresztül 

haladva az utcákon égő taplót szórtak el, Deák udvarát este 8-9 óra körül megrohanták, s ott 

lövöldözni kezdtek. Az éjjeliőrök a haramiacsoport útját próbálták állni, de egy 18 éves ifjút 

ennek ellenére is megöltek, többen pedig megsérültek. A falu lakói a lövöldözőket végül 

kiverték, ötöt közülük elfogtak, egyiküket holtan találták (vö. feljebb).
1169

  

A vádirat az alábbiak szerint foglalta össze az eseményeket: a vádlottak
1170

 töltött 

pisztolyokkal, baltákkal és egyéb gyilkolásra alkalmas eszközökkel felfegyverkezve jelentek 

meg többedmagukkal az április 3-i közgyűlésen, „útközben többféle vétkes kicsapongásokat” 

tettek, Kehidán pedig már jövetelükkor több veszélyes lövést leadtak. Másnap este nyolc óra 

körül, visszaindulásuk után Kehida helységben „mocskos gúnydaloknak éneklése közt” Deák 

Ferenc udvarára irányozva folytatták a lövöldözést. A lármára összesereglett helybeli 

lakosokkal véres verekedésbe elegyedtek, többeket súlyosan megsebesítettek, s amikor Major 

József és Mészáros József jobbágy éjjeliőrök rájuk szóltak, Kun Gábor Mészáros Józsefet 

agyonlőtte. A gyilkosság és a közcsend megzavarásának elsődleges okozója Kun József volt, 

mert a nemesbüki nemességet arra parancsolta, hogy 12 forint büntetés terhe alatt a gyűlésre 

fegyveresen menjenek.
1171

 A tiszti ügyész Kun Gábort halálra akarta ítéltetni szándékos 
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gyilkosságért, a többi alperest pedig „tettükhöz képest” szigorúan megfenyíteni, a vérdíj és 

egyéb költségek megétrítésére kötelezni.
1172

  

A perbefogottak egy része és családtagjaik – Kun Péter, Varga Péter, Kása János, Kun 

Dánielné (Kun Péter édesanyja), Kun Gábor (Kun Péter bátyja) – Wagner József jegyzővel 

egy a kehidai vérengzést magyarázó kérelmet fogalmaztak meg és juttattak el Csányhoz.
1173

 

Ebben leírják, hogy amikor április 4-én Zalaegerszegről hazatérőben több helységbeliekkel 

együtt Kehidába érkeztek, „nagy haraggal a Kehidai Helységbeliek dorongokkal ’s töltött 

fegyverekkel utankat állották.”
1174

 Előadásuk szerint nem volt náluk semmi védeszköz, s 

mivel azonnal rájuk rontottak, több irányban, „kerteken által futva” mentették életüket. A 

kehidaiak a falu határán túl is üldözték őket, s akit elértek, „kit egészen agyon, kit meg, meg 

csonkitva ’s meg sebesitve vertek ’s löttek. […] Igaz ugyan […] hogy mi midőn mentünk is, ’s 

midőn jöttünk is, /: minden rossz igyekezet nélkül :/ csupán csak jó kedvünkbül csak porral 

töltött pisztollyal egynéhányat kehidai helységen kül löttünk, ’s ezt a kehidaiak rosszra 

magyarázva támadtak meg bennünket.”
1175

 Csányt arra kérték, vegye őket pártfogásába, s 

intézze el, hogy lakóhelyükre minél hamarabb visszaengedjék őket.
1176

 

A védelem szerint a nemesség egy része nem azért érkezett fegyveresen a gyűlésre, 

hogy útközben szándékosan garázdálkodjon, hanem hogy „victoriat lőjjenek”, mivel az egész 

dolog az adózás körül forgott. Hasonló okokból adtak le lövéseket a falu végén Kehidán is, 

miközben a kehidaiak fegyveresen fel voltak készülve ellenük, s a büki nemeseket – akik 

apróbb csapatokra szakadva haladtak a falun keresztül – a hídnál, amin át kellett haladniuk, 

feltartóztatták. Verekedésbe kényszerítették őket, s „azoknak nemes Istenét szidalmazták”. Az 

egyik kehidai tanú maga vallotta, hogy a helység elöljáróinak parancsára kétcsövű puska és 

kettős pisztoly volt nála, s hogy a többiek is fel voltak fegyverezve. Az egyik sértett hat, Kun 

Péter 36 sörétet kapott a testébe. Nyúl Lajkót tompa és éles gyilkos eszközökkel verték 

agyon.
1177

 Az orvosi látleletek szerint egy másik tanút dorongokkal fogadtak, amikor az egyik 
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házhoz futott volna menedékért. A védelem szerint a falu lakosai tehát nem a lármára 

rohantak ki házaikból, hanem régen várakoztak rájuk. Arra pedig nincs bizonyíték, hogy a 

nemesbükiek Csány Elek szolgabíró után lőttek, vagy hogy a faluban tüzes taplót dobáltak 

volna. Kun Gábor szerint a nemeseknek védekezniük kellett a dühös kehidai parasztok ellen. 

Kun Gábor szerepe Mészáros megölésével kapcsolatban is kétségbe vonható, mert Lénárt 

Károly tanú a puska egyszeri elsütésekor keletkezett lobbanásban vélte felismerni Kunt a 

sötétben. Lénárt ráadásul a sörét hasonlóságára hivatkozva vádolta meg Kunt azzal, hogy az ő 

puskájával gyilkolta meg Mészárost. Ez a védelem szerint kimeríti az elégtelen bizonyíték 

kategóriáját. Mindemellett négy tanú is állította, hogy a falun kívül tartózkodtak Kunnal, 

amikor a gyilkosság történt. A kehidai parasztok támadták meg tehát a büki nemeseket, a 

védelem álláspontja szerint bizonyosan ingerlés hatására, ezért ennek a felderítésére kéne 

nyomozást kezdeni.
1178

 A vádat képviselő tiszti ügyész azzal érvelt, hogy más falu nemessége 

is bántatlanul haladt keresztül Kehidán, az alperesi tanúk vallomásai pedig nem mérvadóak, 

mert ők maguk is részt vettek a vérengzésben.
1179

    

Az április 24-i követválasztó közgyűlés eredménytelen volt, miután Deák levélben 

értesítette az alispánt, hogy nem vállal követséget. Csány László beszédében gyászolta Deák 

távollétét, és kirohanást intézett az ellenpárt ellen. A főispán a jelöltek visszalépései után a 

rendeket általában is felszólította, hogy jelentkezzen valaki, aki a követséget elvállalná, de a 

14 rögtönzött jelöltből erre senki nem vállalkozott. A közgyűlés határozata alapján a megyei 

ügyészt küldték fel Pozsonyba, hogy a megidézés előtt álló megyét védeni próbálja.
1180

 Az 

április 26-án folytatólagosan tartott közgyűlés egy választmányt küldött ki a háziadó ügyében 
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Kerkápoly István első alispán elnökletével.
1181

 A választmány munkálatát a május 1-i 

gyűlésen olvasták fel. Horváth János kamarás ekkor indítványozta, hogy Forintost töröljék a 

tiszteletbeli táblabírák közül, s azonnal indítsanak ellene vizsgálatot, a főispán és az alispánok 

azonban a közbéke szükségességére hivatkozva elvetették a bosszú ötletét.
1182

 A választmány 

munkájának eredményét kinyomtatták és a köznemesség között terjesztették.
1183

  

A május 22-i, megismételt követválasztó közgyűlésen ennek ellenére, s bár Forintos 

állítólag ismét pártszervezésbe kezdett, csak 500–600 (a Világ forrásai szerint 1500) nemes 

volt jelen. Az áprilisi események nem ismétlődtek meg, sőt, Csány László békülésre szólított. 

A rendek abban állapodtak meg, hogy ha Pozsonyból hivatalos iratot kapnak, az összehívandó 

közgyűlésen követet még nem választanak, de a követutasítást újra tárgyalják, s ha az adó 

győz, akkor Deák Ferencet megválasztják. A gyűlésen aláírási íveket nyitottak, amelyre az 

adópártiak nevét jegyezték, s amelyeket szintén a nemeseknek szétküldenek. A Nemzeti 

Ujság beszámolt arról, hogy május 23-án a zalai ifjúság a ságodi erdőben mulatságot adott 

Deák tiszteletére, ahol ő meg is jelent, „de borult, s komoly volt”. A mulatság a békülést is 

célozta, de a meghívott ellenpártiak nem jelentek meg. A tudósító szerint Deák hamarosan 

elfoglalhatja helyét az országgyűlésen: „egy idő óta ide feszítve az egész zalai moralis 

erő”.
1184

  

A tavaszi kampányok főszereplője, Forintos György ugyancsak a nyilvánosság előtt 

lépett fel az események értelmezésének céljával.
1185

 A május 20-án, Kisgörbőn kelt 

„védlevelet” a Nemzeti Ujság 1843. június 3-i, 54. számában és a Világ 1843. május 31-i, 43. 

számában is leközölték. A kortesvezér szerint nem az adó megbuktában, se nem Deák 

személyében kell keresni a probléma gyökerét. Zalában szerinte nagyjából egy évtizede egy 

hat-hét tagból álló, a „politikai monopóliumot gyakorló hatalmas társulat” szerveződött, 

amely Deák józan haladási nézeteit radikalizálta, s a megyei közigazgatást önérdekének 

megfelelően kezdte intézni, hatalmi befolyásából engedni pedig nem hajlandó. A kisnemesi 

tömeg Forintos szerint kivetette magából ezt a „fakciót”, s a korábban testvérnek tekintett 

bocskoros nemesség emiatt vált „nyers, vad tömeggé” a vágtatók retorikájában. A kényuraság 

elvesztése fáj tehát nekik, s hogy ügyük a haza előtt is szent színt öltsön, Deák köpönyege alá 

bújnak. Ez a hatalmi klikk mindenben segíti egymást, pl. állítólag egy a juhászát agyonverő 
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táblabírát is felmentettek a vádak elégtelensége miatt, egy gyámatya 10-15 ezer forintokat vett 

fel s költött el a gyámság jogcímén az árvák kárára, de a nemesi felkelés pénztárából 

kölcsönzött tőkét és az elmaradt kamatokat is hamis adóslevelekkel rendezik stb. Forintos 

konklúziója: „Illy darázs-fészekbe nyúltam én Zala vármegyében, midőn az adózástól 

idegenkedő köznemességet egyúttal ezen régi gyámságnak kényszerített járma alól, ha bár 

csak egy részben is fölszabadítani ügyekeztem…”
1186

 

Forintos nyílt levelére „Többek” aláírással a Világ 1843. július 5-i, 53. számában 

jelentettek meg választ az adópártiak, Deák és a zalai tisztikar védelmében. Forintost és 

gyanúsítgatásait a gyávaságnak és a tudatlanságnak tulajdonították: „a sírt önnek a 

közvélemény már megásta, önre nézve boldogság, ha abba magát szép csöndesen eltemeti – és 

elnémul.” Tagadták a hat-hét tagú politikai hatalmi elit létét, mert az értelmiség egésze alkot 

egy pártot, s szerintük csak Forintos az, aki külön frakciózik. A nyílt levél szerzői szerint a 

nemesség felett ráadásul nem szükséges gyámkodni, mert magától is józan úton halad.
1187

    

A konzervatív rendek szerint a májusi követválasztó gyűlésen a liberálisok eleve 

semmibe vették az uralkodói kérést, és a választás megakadályozására törekedtek; a követek 

megválasztása el is maradt. A petícionálok kifogásolták, hogy azok a tekintélyek, akiket 

leginkább illetett volna, szót ezúttal sem emeltek, így másodszorra is kimondatott „az egész 

közönségnek gyalázatos állása”. A „diadalmas párt” tapsok között tért haza. Mindez viszont 

szerintük csak „múlékony mámor” lett volna, mert a legfelsőbb parancsok kijátszására nem 

lehet elég a törvénytelen győzelem. Tipikusan konzervatív érveléssel találkozunk tehát: a 

reformpártiak ellene szegülnek egy uralkodói felszólításnak, azaz az országgyűlési követ 

megválasztásának. Liberális oldalról tekintve és a szimbolikus politika síkján mozogva 

azonban a választási bojkott egy erőteljes és egyértelmű céllal foganatosított tiltakozó 

gesztusként értelmezhető, amely irányult egyfelől a megyei ellenpárt és annak 

kampányeszközei ellen, másfelől mutatta az egyes reformkérdések – így a háziadó 

kivívásának is a – politikai súlyát.  

A liberálisok emiatt új stratégiát dolgoztak ki: a „megbukott adó kérdésérül 

feltételezvén a’ meghasonlott megye anarchikus helyhezetének továbra fen maradását, ettül 

pedig a’ zavarban való halaszhatást – és a’ kényuralkodást erősebb lábra állíthatását”, a 

municipális szerkezettel homlokegyenest ellenkező határozatot vívtak ki: az áprilisi 

közgyűlésen „nevezetes többséggel” megbuktatott adó kérdése egy újabb, augusztus 31-re 

kitűzött közgyűlésen kerüljön elő újra, „kifejezösök szerént az eszközök megválasztásában 
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sem válogatván”, hogy a korábbi megyei végzést megváltoztassák. A konzervatívok szerint: 

„Ez azon catastrophe Felséges Fejedelem! mellyben az uralkodó párt mindent erejét 

megfeszítetve végképpen elnyomatatássunkra; a következendő borzasztó visszaélések azok 

mellyeknek megorvoslásáért Felséged thronjánál térdre borulva esedezünk, tényeket, 

legtörvénytelenebb tényeket sorolunk elő, de csak ollyakat, mellyeket annak idejében a’ már 

kezeink közt lévő hiteles adatokkal is be’ bizonitandunk, olly esetekkel lépünk fel, mellyek 

mióta municipalis rendszerrel dicsekedhetünk, soha elő nem fordultak, s’ pedig azon 

időszakban, midőn a’ legkegyelmesebb fejedelem tulajdon atyai szive sugarlásábul a’ megyei 

kihágásokat, és visszaéléseket ország gyülésileg kivánná orvosoltatni, és ősi alkotmányunkat 

eredeti tisztaságában vissza állitanni.”
1188

 

Több elemzés készült „párton belül” a liberálisok vereségének okairól, s a lehetséges 

magyarázatokról. Szabó János április 9-én Csánynak azt írja, hogy fel akarja keresni őt és 

Deákot is.
1189

 A tanácskozás témája a történtek megvitatása és a szükséges tanulságok 

levonása lenne.  

Szabó újabb, Csányhoz intézett levelében már átfogó programot is adott, s az új 

kampányban alkalmazandó módszerekről értekezett, egyben a korábbi taktika átgondolására 

szólított fel.
1190

 Az elemzés kiindulópontja az ellenfél jellemzése volt: nagy erőfeszítéseket 

tesznek céljaik elérésére, „az ellenfél minden simplicitása mellett néha néha csúffá tesz 

bennünket, ’s fájdalom! nem a tárgyért, hanem alacson bosszúállásból, gyalázatos 

nézetekböl.”
1191

 Bár Hertelendyék politikáját a bosszúállás és a hatalmi rivalizálás vezérelte, 

stratégiájuk és módszereik sikeresnek bizonyultak. A liberálisoknak ehhez kell 

alkalmazkodniuk, s ennyiben mintát jelent Forintosék szervező tevékenysége is. Szabó János 

előadásában a „kemény” liberális korteskedés tehát a konzervatív pártszervezésre adott 

szükséges reakcióként jelenik meg. Ennek elemeit veszi sorra Szabó a továbbiakban: „Le 

lépvén a hivatalos pállyáról minden gondolatim egyedül a’ hazai dolgokra, ’s megyei köz 

igazgatásra irányoznak. Ezek között nagyon érzem az adónaki megbuktát, ’s azon töröm 

fejemet: mit mulasztottunk el? mit kell tenni, hogy minél hamarébb czélt érhessünk? és 

máskor is mi által lehet egyéb hazai hasznos projectumokat leg czélirányosabban 

kivivni?”
1192
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Az elemzés rendre a mulasztások számbavételével ad javaslatokat, amelyek 

segítségével az elkövetett hibákat egyrészt kijavíthatnák, másrészt meghaladhatnák. Ennek 

lényeges eleme az ellenfél április 4-ét megelőző kortestevékenységének a vizsgálata és 

módszereinek átvétele, továbbfejlesztése. Szabó szemrehányást tesz Csánynak is, mert nem 

volt elég gyors és körültekintő: „Te nekem hétfőn írtál; pedig te vagy a választott vezér, és 

tőled kelle várnunk impulsust.”
1193

 Hertelendy „Forintosai” faluról falura jártak, itattak, 

informáltak, a korábban Csányék pártján álló nemeseket tanították, s ha szükséges volt, az 

elöljárókat ajándékokkal lekötelezték. Szabó szerint egyedül Szentgyörgyvölgyön (lövői j.) 

volt kellően hatékony a liberális agitáció, de 10-15 főt közülük is elcsábított Zalaegerszegen 

az ellenpárt: „Ezekkel is és mindenütt, kivált a lutheranusokkal elebb kellett volna végezni 

azoknak, kiknek reájók befolyások, kikben bizodalmok vagyon. […] Itt is és mindenütt is tehát 

elmulasztottuk a’ nagy dolgot azokra bizni, kik a’ nép bizodalmát és hajlandóságát 

bírják.”
1194

 Szabó kifogásolta azt is, hogy nem őt küldték a lutheránus helyekre, hanem 

Mezriczkyt, pedig a tapasztalat szerinte azt mutatta, hogy Mezriczkyben ők kevésbé bíznak.  

Szabó szerint nagy hiba volt az is, hogy a személyi ellentéteket és a politikát keverték, 

mert a legnagyobb kárt a sértett tisztviselők bosszúpolitikája eredményezte: Rumy Károlyt és 

Hertelendyt emeli ki, akit Csányék azzal fenyegettek, hogy nem küldik fel követnek. Mit kell 

tehát tenni? Először a belső konfliktusokat kell elrendezni: Szabó szerint Csányék túl sok 

embert fordítanak el maguktól személyes okok miatt, túl sok embert hagynak ki a 

tanácskozásokból, s ismét ezek összefogásától lehet tartani. Amikor Inkey Kázmér, a 

kapornaki járás alszolgabírája egyeztetés nélkül meghívta Gált
1195

 Kaszaházára, Horváth 

Vilmos ezekkel a szavakkal reagált: „Ez egy igen nagy ostobaság a nagy úrias etikettében.”  

Szabó szerint többekkel is történtek megalázó jelenetek, „és úgy felingerelheti az érzést, hogy 

az soha feledékenységbe nem fog menni, ’s maga is, elágazott számos családja, rokoni, ’s 

baráti részt fognak venni bosszusan czéljaiban.”
1196

 Forintost, Hegyi Domonkost,
1197

 

Bogyayt, Hertelendyt és Gált ő is megveti, de ha mindenkit megvetnek, a kitaszítottak 

összefognak ellenük, és nem lehet csodálkozni a kudarcon. Meg kell inkább nyerni közülük a 

megnyerhető tagokat, vagy legalábbis erre kell törekedni: például tisztújítások alkalmával 

közülük is válasszanak tagokat. Szabó úgy látja, több költséges és „siralmas” esetnek például 

egyedül az volt az oka, hogy Farkas Károlyt nem nevezték ki alszolgabírónak: „Tehát midőn 
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illy csekélység is ennyi rosszat szült, nagyobb megbántások ezerszer nagyobbak a megvetés 

által t. i. ne készítsetek boldogtalanabb jövendőt. Különössen Vilmos és még egy két urakat 

igen jó leszen, ha Ferkó és te nagyobb féken tartjátok.”
1198

 

Javasolja Szabó azt is, hogy minden gyűlés előtt este Csánynál vagy másnál 

összejöveteleket tartsanak, s ezekből ne zárjanak ki senkit: „Mint becstelent, Forintost és 

Domonkost nem bánom, ’s ezen gyülekezetekben is summa generalitate kell az ideákat 

puhatolni.”
1199

 Célszerű lenne, hogy ezek az összejövetelek rövidek legyenek, s később még 

aznap este azok tanácskozhatnak, akikben tökéletesen megbíznak. Ezzel a rendszerrel 

elkerülhetőek lennének a sértődések, mégis, a lényegi döntések továbbra is egy szűk elit 

kezében maradnának.  

A megyén belül a szervezés alapegységei a járások lennének: „Az után in partibus az 

Isten kedvéért osszátok fel a’ járásokat, helységeket azon tagokra, kiknek a’ népre befolyások 

van, és lehet. Ezek keressék ki az alkalmat, mikor a néppel tanácskozhatnak; de tanácskozni 

az adó érdemében ugyan ne menjenek, mert a bizodalomnak vége leszen, és csábítóknak 

fognak tartatni; hanem sua data oportunitate egy közbe vetett rés olly gyökeret ver az 

együgyü ember szivében, mellyet míg él el nem felejt.”
1200

 Szabó elképzelése szerint tehát az 

adó kérdésének mellőzésével kell bizalmas viszonyba kerülni a helyi nemesekkel, s az így 

kialakult függést fordítani később politikai tőkévé. Az idézet mutatja, hogy Szabó se 

politikailag, se egyéb téren nem tartotta a kisnemeseket művelt, a manipulációt felismerő, 

felelős döntésre képes individuumoknak. Az efféle kortestevékenységre az exmissus 

(kiküldött) táblabírákat tartja a legalkalmasabbnak: az exmissus táblabíró jelenléte szerinte jót 

tesz, „’s azzal már szíveket megnyeri, […] és szó lévén köz tárgyakról igen szépen, igen 

könnyen lehet a’ sziveken uralkodni.”
1201

 Kerkápoly István első alispánnal kellene 

tanácskozni, hogy az egyes helységekbe kit lehetne kiküldeni. 

Szabó még hangsúlyosabb szerepet szánna a sajtónak is: „Kapornaki járásban újságok 

tették a rosszat, újságoknak kell is a jót helyre hozni segitteni – egyéb jó eszközökkel.” Ő 

maga a szentgyörgyvölgyiek részére a Pesti Hirlapot előfizette: az áprilisi számokat már meg 

is küldte nekik, s a lelkész fogja a templomban vasárnaponként felolvasni. Máshol is hasonló 

lépéseket javasol: „Nem elég ám azt csak a’ Horváth Muki qvartélyán magunk között 

discurálni, honnan Vili Kaszaházára, Pallinba, Baltavárba, Zalabérbe, Kundok Somogyba, ’s 
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egyik egy, másik más helyre utaz, de nem utaz a néphez.”
1202

 Szabó szerint hiba, hogy ezek az 

emberek csak mulatságokra utaznak, ahol gondjuk sincs a fennforgó tárgyra, legfeljebb addig 

mennek, hogy Bogyayt, Hertelendyt, Farkas Károlyt, Gált vagy Forintost gyalázzák. Meg kell 

tehát határozni azt, hogy ki és hol olvastassa vagy olvassa az újságokat. Szabó május 2-án 

ismét kimegy Szentgyörgyvölgyre, hogy embereit „megismertesse” a lapokkal.  

Az egyháziak, különösen a protestánsok befolyását, bevonását szintén erősítené a 

főkortes: a szuperintendens (Kiss János evangélikus püspök) Szabó kérésére rendeletet fog 

küldeni a papokhoz, de ezt önmagában a főkortes nem tartja elegendőnek, mert a pap egyedül 

nem tudja, hogy mit tegyen, és emiatt nem is cselekszik. Például a szentgyörgyvölgyi pap 

addig, amíg ő és minden társa nem biztosította pártfogásáról, s hogy nem kell tartania az 

elbocsátástól, „nem merészelte taníttásaiba foglalni az adó tárgyát. Kell itt tanittás, és 

bátorittás a’ szegény prot. papnak.”
1203

 Tanácskozni kell tehát arról is, hogy kik tanítsák, 

bátorítsák a papokat, és ezeknek utasítást kell adni. A katolikus papságot is meg kéne nyerni: 

Szabó szerint erre van remény, mert Plánder Ferenc fellépésének akadhatnak követői.
1204

 Azt 

javasolja Csánynak, ne ignorálják a szentpéterúri (kapornaki j.) papokat se, mert lehetne rájuk 

befolyásuk.  

Szabó szerint a felvetett kérdésekről minél hamarabb kéne értekezni, s erre május 15-

ét javasolja, minthogy akkor úgyis sedria lesz Zalaegerszegen, s az érintettek várhatóan mind 

jelen lesznek: „’s hivd be barátinkat, kik különben talán sedriára el nem jönnének, hogy ha 

lehet jó idején a’ népet megfordíthassuk, leg első gyűlésben, (és a’ gyűlés merre nem fog ám 

lenni) az adó dolgát jobbra fordithassuk ’s Deákunkat az országgyűlésre követnek küldhessük. 

Most, barátom, minden egyéb dolgainkat tegyük félre, ezen törjük fejünket, ebben 

fáradozzunk, ’s hiszem, ha jól kigondoltuk, jól is fogjuk kivinni dolgunkat és az ohajtott czél 

elérése fogja koronázni fáradozásunkat.”
1205

           

 

II.4.c) A tavaszi–nyári kampány 

 

Májustól kezdve folyamatosan érkeztek Csányhoz a kortesjelentések. Még Forintos 

beszervezésének a lehetősége is felmerült. Oroszváry András úgy fogalmazott, hogy Deák 

„elvesztése” és a megye zavaros állapota miatt kötelességének érezte Forintossal értekezni. 

Leírja Csánynak, hogy a megelőző este egész délutánján Kisgörbőn négyszemközt 
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beszélgetett Forintossal. Oroszváry emlékeztette és zsarolni próbálta Forintost, hogy Deák 

elbuktatásával a megye ellen „szörnyeteg lépést” tett, s tennie kéne valamit a sebek 

begyógyítása érdekében: például csatlakozhatna hozzájuk. Oroszváry leírja: tudta, hogy 

ezekkel az érvekkel Forintos gyengéjére tapintott. A főkortes azzal védekezett, hogy az első 

alispán felbujtására cselekedett, mert alapvetően egyébként barátságos, békeszerető ember. 

Oroszváry arra kérte Csányt, jelezze, szükségük van-e Forintosra; ha igen, május 30-án vagy 

31-én Csányhoz mennének egyeztetni, de kérte, Horváth János ne legyen jelen a 

találkozón.
1206

  

A Forintos György személyiségéről kialakult sematikus, negatív irányban elfogult 

képet ez a leírás némileg árnyalja. Az alaphelyzet szerint adott ugyanis egy összetett, 

pszichológiailag nem egyenlő feleken nyugvó emberi szituáció: egy a társadalom szemében 

kiszolgáltatott, deviáns, zsarolható karrierpolitikus, bukott táblabíróval,
1207

 s a helyzetet 

kihasználó, őt erkölcsi nyomás alá helyező ellenpárti kortessel. A személyes érdekek, 

meghatározottságok és a politikai irányvonal, elvek nehezen összhangba hozható dialektikája 

bénítja és mozgatja egyszerre a zalai nemest. Elképzelhető, ahogy maga Forintos is utal rá 

idézett védlevelében, hogy a konzervatívok szintúgy ezt a kártyát játszották ki a táblabíró 

ellen, amikor ráosztották a Deák megbuktatásáért a gyakorlatban és a nyilvánosság előtt 

felelőssé tehető személy szerepét. Forintos politikai állásfoglalását tekintve tehát nem 

nevezhető teljes bizonyossággal elkötelezettnek, legfeljebb a politika-csinálás eszközeiben az. 

A hagyományos rendi, nemesi mentalitás beidegződéseinek és a modern, ideológiailag 

vezérelt (párt)politizálás szakszerű követelményeinek az egymáshoz csiszolódása is éppen 

csak az átmenet pillanataiban tart, s talán ez ragadható meg Forintos egyéni, belső 

konfliktusában is. Az átmenet nem egyszerű, a két elem összeegyeztetésébe Forintos még 

belebukik; legalábbis politikai karrierjét tekintve.         

Az egész kampány során kiemelt szerepet játszottak az egyháziak és a különböző 

felekezetek. Csány egy Szabóhoz címzett június 3-i levélfogalmazványában megdöbbenését 

fejezte ki afelett, hogy Baranyai Mihály szentpéterúri katolikus plébános istent dicsérte az 

április 4-i adóellenes győzelemért. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy Szentpéterurat és 

vidékét fel kell adniuk, mert a helység papja – aki egyedül tudna hatékony agitációt folytatni 
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– a liberálisok ellen van.
1208

 A párt vezetői is tudták, hogy az evangélikus nemesek szegülnek 

szembe legerősebben a háziadóval. Kis János június 7-i jelentéséhez csatolta azt a körlevelet, 

amit az evangélikus elöljáróknak küldött szét terjesztésre. Ebben a megye evangélikus 

nemességét arra kérte, köröztessék a felhívást, a prédikátorokat pedig a gyűléseken történő 

felolvasásra és a benne foglaltak elmagyarázására szólította fel. Kis érvelésében azzal is 

próbálta győzködni a protestánsokat, pártolják a háziadót, mert a számukra különösen fontos 

vallásügy egyik fő támogatója ugyancsak Deák.
1209

 Klauzál Gábor vegyes érzelmekkel 

viseltetett a püspök iránt: véleménye szerint Kis meggyőzőbb érvekkel is élhetett volna, mint 

amelyeket az evangélikusoknak küldött körlevélben felsorolt. Ugyanakkor főkortesi szerepét, 

„tekintélyét” nem vitatja, s azon fáradozott ő is, hogy rábírják Kist a megyei lejövetelre. 

Ennek érdekében Kis fiának, egy bécsi ágensnek
1210

 is írt, aki még nagyobb ráhatással lehet 

apjára.
1211

   

A liberális pártvezérek egyik bázisa és találkozóhelye a zalaegerszegi kaszinó volt. 

1843. június 10-én például Zalabéri Horváth János és Csány László tartottak beszédeket az 

adó mellet, hogy a jelenlévőket buzdítsák a tehetségük és lehetőségeik szerinti szolgálatra. 

Döntöttek arról, hogy a köznemesség felvilágosítására született nyomtatványokat minél előbb 

szét kell osztani. A felvilágosító munka logisztikai alapegységeinek a járásokat tették meg: a 

tapolcai járás például Csány László és báró Putheány József felelőssége lett, a szántói járás 

főkortese Horváth János, a kapornakié a két Dervarics táblabíró és Fábián Pál tiszteletbeli 

esküdt, a lövői járásé Szakáll György és Szabó János táblabírák, a muraközié pedig „az illető 

tisztviselők” lettek. Feladatuk az volt, hogy először az adott járás „értelmes részével” 

beszélgessenek a tárgyról, majd a 99 példányban kinyomtatott, aláírásokkal megerősített 

nyomtatványokat a kisnemesség bizalmát élvező helyi nemesek kíséretében kerületenként 

terjesszék és népszerűsítsék. A főkortesek június 29-én gyűlnének újra össze a kaszinóban, 

hogy az adóellenesek létszámát összesítsék, s az erőviszonyok függvényében siettessék, vagy 

késleltessék az újabb, „békülő” közgyűlés tartását.
1212

 

A liberálisok a nyomtatványok köröztetése mellett aláírásokat is gyűjtöttek: ezzel a 

módszerrel próbáltak szilárd támogatói és elkötelezett szavazóbázist kiépíteni. Hetyey János 

írta öccsének, Hetyey Mihálynak, hogy Nemesbükbe (szántói j.) küld hozzá egy 
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nyomtatványt. A nyomtatvány elején szerepelnek a háziadó elfogadása mellett szóló érvek: 

ezt az egész vármegyében „minden értelmes és okos ember” aláírta a közgyűlésen, és minden 

helységbe elviszik, hogy a kisnemesség is aláírhassa. Hetyey arra bíztatta öccsét, beszéljen rá 

mindenkit az aláírására, s „aki pedig írni nem tud, ahelyett is írd oda nevét.”
1213

  

Az aláírásgyűjtésben Simon Mihály, a zalaegerszegi járás főszolgabírája volt a 

legsikeresebb, aki kerületének összes nemesével, minden kényszerítés nélkül alá tudta íratni a 

nyomtatványt. A lövői járás 750 szavazójából Vaspori helység 40 nemesét leszámítva 

ugyancsak mindenki a nevét adta. Nagylengyel helységben egy bizonyos F. László a 

főjegyzőnél aláírta a nyomtatványt, később viszont a szőlőhegyen mulatozó köznemeseknek 

fohászkodott, hogy ne kövessék a példáját, mert ő ezzel az ördögnek adta el magát. A zalai 

adatok is jól láthatóan arra engednek tehát következtetni, hogy egy adott helység kisnemesei 

többnyire azonos módon, együtt szavaztak, politikai állásfoglalásaikra a homogenitás 

jellemző. A Zalaegerszegen június 20-án, Csillag Lajos másodalispán és Simon Mihály 

elnökségével tartott gyűlés összesítése szerint az adóellenesek száma ennek ellenére még 

meghaladta az adópártiakét.
1214

    

Egy Pápáról írt névtelen jelentés szerint „a’ lakomák conditio sine qua non, mert 

felfelé megy borban a’ gyöngy – ’s gyáva földön marad a’ göröngy.” Mégis, vissza kell fogni 

ezeket addig, amíg a többi járásban is kedvezőre fordul az adópártiak helyzete, mert az most 

ingatag alapokon nyugszik.
1215

 A tömeg viselkedése döntő befolyásoló tényező volt egy-egy 

helység megnyerésekor: a jelentés írója megjegyzi, hogy Csertán Lászlóval is beszélt, aki 

helyesli nézeteiket, de ha a tömeg más véleményen lesz, akkor érdeke azt parancsolja, hogy a 

többséghez alkalmazkodjon. Rumy Károly a környéken már gyűléseket is tartott: eleinte 

érvekkel próbálták legyőzni, de az nem használt. A kortes szerint Rumyról minden vád 

lepergett, sőt kijelentette, hogy ő mindent ellenük tesz, s már „ötven úr áll a’ részén haszon 

érzelmekben ’s meggyőzödésben.” A liberálisok ezért a lehető legtöbb embert küldték szét 

téríteni a megyébe, főként a Balaton vidékére. A korteseket felkészítették, hogy Rumy arra 

utasította a helyi nemeseket, hogy „ők reánk [értsd: Csány korteseire] nem figyelve meg ne 

halgassanak – az írásokat előttenk széttépve szemeinkbe dobják, ’s ha ez sem használ 

megverjenek.”
1216
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Perczel Mór Csányhoz 1843. június 16-án, Pozsonyból írt levelében az „országgyűlési 

pártnak” a megyei pártokhoz hasonló bomlékony egységét emelte ki: dolgaik – írja – 

összességében még kedvezően állnak, de a „jövenedő nem olly tisztán áll.” A kisebb 

kérdésekben már pártszínezettől függetlenül együtt tartanak, „mégis jövendőben a’ kisérletek 

beérkezésekor félő, hogy a’ szükséges concentratio hiánya miatt – melly ha csak ingatag és 

pillanatnyi nem akar maradni, szükség hogy egy individualitás hatalmas, ’s bizalom tellyes 

állásában testesüljék – szétporlik.”
1217

  

Perczel szerint a bajok nagysága miatt és az ellenség „csalétos, és ördögi politicájánál 

fogva” a haza soha nem volt nagyobb veszélyben, a vezető szerepre a liberálisok pedig 

jelenleg alkalmatlanok; gyengék és ügyetlenek: „Veteránjaink itt fenn bár becsülésünket és 

bizalmunkat bírják; de ezt csak különözötten, és nem azon bő mértékben melly elégséges lenne 

az országgyűlés jövendőjét biztosíttani. Azért is Deáknak hovahamarébb felkell jönnie. Tudod 

nem vagyok hizelgő. De a’ szükség késztet ezen kijelentésre. […] és minden áron küldjétek őt 

hozzánk.”
1218

 Az országos és megyei politika összefonódását mutatja, hogy a zalai hírek felől 

érdeklődik Csánytól, s arra bíztatja, agitáljon az esküdtszéki bíráskodás mellett is, mert „élet 

vagy halál a kérdés. Mert mennyire cselszövényeinket kitanúlhatám leginkább ez főtárgya a’ 

kormány javítási rendszerének, ők rendet akarnak nem a’ szabadság biztosítására, mert hisz 

ezt mi is óhajtjuk; hanem annak rovására. Ausztriában is van rend.”
1219

   

Szabó János június 22-én kérte Csányt, küldjön két köveskáli (tapolcai j.) nemest 27-

én estére Kustánszegbe (egerszegi j.), ahol „fiaim be fogják várni, ’s onnan az általam ki 

jelelt helységekbe folyvást ki rándulnak ’s izgatni fognak.”
1220

 Szabó azt írja, hogy a 

balatonmellékieket nagyon várják, mert az embereket „ezek fogják a hitben erősitteni.” A 

köveskáliakat követnék a kővágóörsiek (tapolcai j.), majd küldenének „ezek után egy pár 

nappal később egy pár füredit, ’s igy folytassátok egész gyülésig nemes emberekkel az 

izgatást. Mi a’ magunkét meg fogjuk tenni.”
1221

       

Oroszváry Lajos június 22-én jelentette Csánynak, hogy a választmány által kimunkált 

javaslatot elkezdték terjeszteni és népszerűsíteni Nagykanizsán, ahol azt az egész nemesség el 

is fogadta. Innen Sárszegre (kapornaki j.) mentek, ahol totális ellenállásba ütköztek. A 

szentjakabiak (kapornaki j.) elvállalták az adót, Bakónakon (kapornaki j.) a nemes esküdt és a 
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pap is aláírt, Gétyén (kapornaki j.) pedig három nemesen kívül mindenki. Kishanyban (szántói 

j.) és Tüttösben (egerszegi j.) megint senki: „ezen két helység a legnagyobb gorombasággal 

illetett bennünk, leginkább engemet.”
1222

 Bókaháza (kapornaki j.) nem reagált, „egyedül a’ 

nyomtatványt magoknak ott hagyatni kérték, ennyit tudok, iparkodok mindent tenni 

betsületem megsértésével is, tsak haszon legyen.”
1223

 (!) 

Záborszky Alajos ugyanaznap országgyűlési tudósításai terjesztéséről jelentett: kilenc 

számot küldött szét.
1224

 A településszintű szervezésről árul el további részleteket Somody 

Dániel balatonfüredi református lelkész Monoszlón (tapolcai j.) kelt, június 28-i beszámolója. 

Ebben leírja Csánynak, hogy Henyén (tapolcai j.) Darnai János pártolja ügyüket, a felszólító 

nyomtatványt aláírta, s biztosította Somodyt arról: „Bogyai bármit beszélhett légyen is, semmi 

baj nem lesz.” A Darnainál megjelent két másik ember – egyikük a községi bíró (törvénybíró) 

– hasonlóan nyilatkozott. Kedvezőtlenebb az adópártiak helyzete Monoszlón, mert azok 

„erőssen ’s mozdithatlan állanak a’ Bogyai Ur határozata és nyilatkozata mellett.”
1225

 

Bogyayék arról határoztak, hogy ők is felajánlanak „segedelmezésül” bizonyos összeget, de 

egyszeri jelleggel, és nem évenként. Somody szerint célszerű Monoszlón felhagyni a 

korteskedéssel, mert az adózást ellenzők Halápon, Bogyay Lajos birtokán tartott 

gyűléseinek
1226

 befolyása túl nagy, a nép pedig túl könnyen ingerelhető.  

Egy június 28-i, Zalaegerszegen kelt jelentés még több kortes bevonását szorgalmazta, 

mert Forintosék is a kampány megindítására készültek. A lövői és egerszegi járásokba kért 

erősítést, elsősorban balatonmelléki nemeseket, mert a reformátusok és a katolikusok közül is 

állítólag sokan tőlük tették függővé a végső elhatározásukat. Szentgyörgyvölgyön a főesküdt 

segítségével fogják összehívni az ott lakó protestáns nemességet, s úgy mondják meg nekik, 

hogy „a’ balatonmelléki protestánsok fizetnek a’ házi cassára, vagy nemesi cassára, mert ezt 

jobb szeretik hallani.”
1227

 Szombaton személyesen elmegy a zalaszentgróti és a 

balatonmelléki lutheránusokhoz is, hátha egyenként meg tudja néhányukat győzni. Beszámolt 

arról is, hogy megegyezett a hitelezőikkel további négy, majd kétezer forint felvételéről. 
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A jelentés írója szerint Csány elhanyagolja az említett két járást, s általában is a maga 

feje után megy: „Kérlek Barátom, ne vedd illy lágyan ez érdemben a’ dolgot, ne járj tsak a’ 

magad feje szerént, másra is hallgass, mert veszedelmezteted járásainkat a’ késedelemmel – 

’s ha meg előznek e’ részben Forintos emberei bizonyos lehetsz benne, hogy ott leszünk, hol 

Ápril 4-én voltunk.”
1228

 Július 2-ig sem történt előrelépés: a zalaszentgrótiak továbbra is úgy 

nyilatkoztak, abban az esetben állnak az adó mellé, ha a balatonmelléki lutheránusok és 

kálvinisták is hasonlóan cselekednek; vagy ha Kerkápoly is aláírja a nyomtatványt. Ezért egy-

egy lutheránus és kálvinista nemes leküldését és egy Kerkápoly aláírásával ellátott 

nyomtatványt kért Csánytól.
1229

   

Zob János június 30-án informálta Csányt Szentpéterúr helyzetéről: leírja, hogy június 

29-ig nem tapasztalt izgatást a helybeli nemesség köreiben, 30-án reggel viszont kisebb 

gyűlést tartottak. Ennek lefolyásáról próbált részleteket megtudni, de a nemesek többsége 

inkább azt állította, hogy jelen sem volt, mint hogy elárult volna róla valamit.
1230

 

A június végi kortesjelentések arról tanúskodnak, hogy a liberálisok indították 

korábban a szervezést, s próbáltak lépéselőnyhöz jutni az adót ellenzőkkel szemben. Az 

erőfeszítések eredményessége viszont kétségesnek bizonyult. Egy Szabó Jánoshoz június 23-

án, Monoszlóról érkezett Csány-jelentés az evangélikusok makacs ellenállásáról, s az 

adópártiaknak általában is a protestánsok körében tapasztalható népszerűtlenségéről tudósít. A 

politikai kommunikációban ennek nem szabad lecsapódnia: Csány arra kérte Szabót, ne 

továbbítsa másoknak az információt, mert lehet, hogy félelmet gerjesztene.
1231

 

Szabó János július 3-án jelentette Csánynak, hogy a választmány a kapornaki járásban 

több kárt okozott az adó ügyének, mint amennyit használt. Csány öccsét (Lajost) hívta 

téríteni: nem kell sokat agitálni a nemeseket, „azt kell csak fejükbe verni, hogy az egész 

nemességnek kell nemesi cassa, mert a’ háziadótól szerfelett irtóznak.”
1232

 Batthyány Károly 

grófot akarják a szentgróti katolikusok meggyőzésére felhasználni. Először ezeket kéne 

megnyerni, mert ennek hiányában a lutheránusok kisebb számuk miatt joggal tarthatnak tőlük 

a szavazáson. Rumy Károly is gyűlést tartott, sőt Szabót a lövői főszolgabíróság 

felajánlásával próbálta megvesztegetni: „Megköszöntem a’ degradatiót, mert már 

másodalispánsággal is meg valék kinálva.”
1233

 Kisgörbőről jelentette egy kortes Csánynak, 

hogy aznap, július 9-én a tapolcai és szántói járásbeli nemességet vendégeli meg. Pénzét is 
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felajánlotta arra az esetre, ha Csány járásából a szegénysége miatt gyalog feljönni kénytelen 

híveket meg kell segíteni.
1234

  

Az egerszegi járás júliusban is a két párt vetélkedésének gyújtópontjában maradt. 

Csillag Lajos másodalispán korteseire hivatkozva jelezte Csánynak: helyzetük rosszul, talán 

az eddigi legrosszabbul áll. Csillag szívesen látná, ha Csány személyesen is lejönne agitálni a 

járásba. A helyiek közül Fábián Pál és István azt üzenték Csillagnak, hogy a sárhidai 

nemesség eltökélt az adó ellen szavazni, ezért jobb, ha a liberálisok nem is foglalkoznak a 

térítéssel. Ráadásul Rumy emberei közül hatan jelenleg is az egerszegi járásban 

korteskednek.
1235

 Hasonló hírekről tudósította Csányt Dörgicséről (tapolcai j.) Ács János: a 

helybeli nemesség a szavazás során a nagyobb nemesi községek példáját fogja követni, 

minden különösebb elhatározás nélkül, az ottani agitáció tehát céltalan.
1236

 A 

megyeszékhelyen, Zalaegerszegen viszont biztos az adó sikere: Kornis Vendel ezért a 

közgyűlés mielőbbi megtartását szorgalmazza.
1237

  

Július 13-án Nagy Dániel Monoszló megnyeréséről tudósít: Somogyi (Somody) 

Sándor kisnemes vezetésével az ívet is mindannyian aláírták, amit Somogyi maga fog néhány 

társával felvinni Csányhoz. Hegyi „apostolnak” nevezte Somogyit, s kérte Csányt, 

érkezésekor dicsérje meg pálfordulása miatt.
1238

  

Töreky Ferenc táblabíró egy megvesztegetési esetet ír le: gyűlésre hívta össze a helyi 

nemeseket, de azok kis számban jelentek csak meg. Az adóellenesek kortese a „rumiánus” 

Büky András volt. Rumy hivatalt ígért neki a következő restaurációra. Töreky őt akarta újabb 

hivatal ígéretével áttéríteni, mert az egyik esküdt úgy nyilatkozott, hogy ha Büky aláírja a 

papírt, akkor ők is követik.
1239

    

Forintos György július 6-án, Kisgörbőn tanácskozott korteseivel. A „kampánynyitó” 

során határoztak arról, hogy céljuk egyfelől a háziadó megbuktatása, másfelől Deák egyhangú 

megválasztása.
1240

 Emberei július 10-én 30 kocsival indultak a megye négy járásába az adó 

ellen izgatni (szemben az adópárti korteseket szállító négy lovashintóval).
1241

 A tapolcai és a 

szántói járások nemessége levelet köröztetett az egerszegi és lövői járások nemessége között, 

amelyben proklamálták, kitartanak Forintos mellett, a többieket pedig felszólítják: ne 
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engedjenek az adó kérdésében.
1242

 Rumy és Forintos július 17-i dátummal maguk is kiáltványt 

terjesztettek a rádi, szentpéterúri, bajcsai (kapornaki j.) és fülöpi (tapolcai j.) nemesek között. 

Ebben arra kérték az adózni nem akaró nemeseket, hogy minden helységben írattassák fel 

magukat a jegyzővel, s a listákat küldjék el nekik. A kiáltvány érvelésének gerincét az ősi 

alkotmányos jog védelme és a vonatkozó törvénycikkek
1243

 felsorolása alkotja. Akciójuk 

szükségességét az április 4-i végzés megváltoztatására irányuló liberális agitáció 

felerősödésével magyarázták.
1244

  

Bogyay József alszolgabíró július 17-én arról számolt be Csánynak, hogy ügyük a 

szántói járásban jól áll. A megtérített nemesek megígérték, hogy a közgyűlés idejére nemes 

cselédjeiket is elbocsátják. A szentandrási (szántói j.) nemeseket a levél keltének napján fogja 

megvendégelni, de a következő vasárnap olyan helyre is elmegy, ami egyébként nem az ő 

„vidéke” lenne. Érdekes a jelentésnek az a szakasza, amikor Bogyay nemes Salamon József 

áttérítéséről ír. A leírás szerint őt a felesége (!) „bírta rá” az adó elfogadására.
1245

  

A kővágóörsiek megtérítését írja le Szabó János július 17-én Horváth Jánosnak 

címzett levelében. A jelentés szerint reggel 7-re hívták össze a nemes község tisztviselőit és a 

kővágóörsi „urakat”. Egy büntetőperes eljárás alatt álló személy, Antal Mihály folyamatosan 

a főpásztor szavaiba vágott. Egy Szabó nevű soproni birtokos felszólította az elöljáróságot, 

hogy tegyenek ellene valamit, de nem járt sikerrel. A beszédek során a törvénybíró 

megtámadta Bárány Pált, a somogyi fiskálist azzal, hogy „csábít”. Bárány azzal replikázott, 

hogy a törvénybíró előző nap is a papok pénzén járt vesztegetni, s esküdtjeivel együtt maga is 

meg van vesztegetve. A vitát általános lárma kísérte, de a törvénybírót senki nem követte, 

amikor el akart távozni.
1246

 Leírja azt is, hogy Köveskálon 200 forintot fizetett fuvarért, de 

még 300 forintot kérnek. A kapolcsiaknak (tapolcai j.) 50 forintot adott, de ők ennyivel 

rendben vannak. Még öt úticélja van négy nap alatt, de az elöljárókat már megvesztegették 

mások: a törvénybíró 50 forintot kapott, hogy Füreden térítsen, az esküdtek pedig öt forintot 

kapnak, hogy igyanak az egészségére. Ősze Péter azt mondta, hogy 40 ezer forint van nála, de 

ha szükséges, még 300 ezret tud kérni.
1247

 A kortes természetesen túlzott, mert ez hatalmas 

összeg.  
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Kis János evangélikus lelkész Forintosék szentantalfai (tapolcai j.) akciójáról 

tudósított: a konzervatívok csak egy Somody Gábor nevű kisnemest tudtak átcsábítani. A 

szuperintendens is megérkezett hozzájuk, s együtt mennek Dörgicsére és Kapolcsra téríteni. 

Szabó János fuvarra 25 pengőforintokat hagyott foglalóba a párthíveknél.
1248

    

Egy július 20-i jelentés a balatonmelléki „expedíció” leírását közli: a liberálisok 50 

embere térített a vidéken. Az utaztatások 350 váltóforintba kerültek.
1249

 Oswald Károly július 

20-án még egy listát küldött Csánynak, hogy Zalaegerszegen kiket kell megnyerniük.
1250

 A 

liberális szervezés további részleteit egy „zalai utas” levele ismerteti a Világ 1843. augusztus 

23-i, 68. számában: a nemesség szálláshelyét a városon kívül, egy falu tágas mezején mérték 

ki mérnökök. A szállásházak mind deszkából épülnek, borból 1200 akót visznek. A levélíró 

szerint Forintos veszíteni fog: „Bármerre jártam, mindenütt az értelmes rész főnökei 

vendéglik a köznemességet, több százból állók élvezték ezt egy-egy helyen. Többen hivék, hogy 

az értelem embereinek nincs pénzük, ellenkezőt hallhatni most, mert ők mindent előre 

kifizetnek.”
1251

 

Forintos közben július 23-án három helyen rendezett lakomát az adózni nem akaró 

nemeseknek. Vezérembereit távol az adót támogató 3000 főnyi nemességtől külön, Olá 

(egerszegi j.) nemes helység vendégfogadóiban szállásolta el.
1252

 Sümegben az adóellenesek 

szilárdan kitartottak, s meg sem hallgatták a korteseket, sőt „legkedvesebb embereiktől sem 

engedik magukat informáltatni”.
1253

 Forintos július 23-án este a településen három helyen is 

lakomát tartott, mindegyiken kb. 200 nemes jelenlétében, köztük a balatonmellékiekkel.
1254

 

Augusztus 10-én este Keszthelyen a premontrei zárdában szállt meg, s odahívta a helyi 

nemeseket is. Az adópártiak állítólag éjjel, miután Forintos jelenlétéről tudomást szereztek, a 

zárda ablakait kövekkel megdobálták, s macskazenével zavarták meg a jelenlévőket.
1255

   

Forintos már egy július 20-án kelt, a Nemzeti Ujságban közzétett nyílt levelében 

próbálta újra hárítani, vagy legalábbis csökkenteni a korteskedésben játszott meghatározó 

szerepét. A főkortes azt írta, hogy már a megelőző év utolsó hónapjaiban dolgoztak „nagy 

tekintetben és hivatalban álló egyedek” az adó megbuktatásán az egyébként sem adópárti 

zalai nemesség körében. A „nem adózunk” jelszó szerinte Zalaegerszegről indult, s már az év 

elején minden járás köznemesi tisztviselője mulatságokban és házi köreikben a „nem 
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adózunk” nótát énekelte. A köznemesség és az intelligentia nagy része Forintos szerint tehát 

eleinte egységesen az adó ellen volt. Az intelligentiát megfélemlítéssel tették adópártivá, de a 

köznemességgel ugyanez nem sikerült, mert elveikből azok pénzért nem engedtek. Forintost 

is állítólag ekkor, a „liberális térítésre” válaszul keresték meg először otthonában, majd 

naponta 20-30 köznemes érkezett hozzá a megye különböző részeiből: arra kérték, hogy elvei 

mellett szilárdan tartson ki, s amikor ezt a közgyűlésen is kifejti, beszédébe a köznemességet 

is foglalja bele. Forintos szerint legalább 500 nemes fordult meg nála, s végső soron ez 

ösztönözte a körlevél megfogalmazására is. Forintos a tényleges izgatók neveit elhallgatta, és 

azt állította, hogy ő mindvégig Deák mellett állt addig, amíg azt nem tapasztalta, hogy a 

tömegek bizalma a liberális politikusban megtört. Az alábbi korteseszközöket különböztette 

meg, amikor számba vette a liberálisok „bűneit”: proklamációt nyomtattak és terjesztettek, a 

nemesek nevét erőszakkal aláíratták; korteseik falunként hordozták a köznemességet; leitatták 

a nemeseket; a papokkal prédikáltattak; a főkurátortól és a szuperintendenstől körlevelet 

eszközöltek; a szuperintendenst személyes, kampánycéllal történő megjelenésre hívták a 

megyébe; hivatalokat osztogattak, bűnök bocsánatát ígérték; a protestánsoknak megígérték, 

hogy papjaikat, mestereiket az adóból fizetik stb.
1256

 

A konzervatívok petíciója szintén sorra veszi és értékeli az ellenpárt által alkalmazott 

kortestechnikákat. Ennek elemei a Forintos-levélben foglaltakat idézik: az uralkodó párt 

főnökei – hogy törvénytelen lépésüknek helyhatósági érvényt szerezzenek – megyei végzést 

csikartak ki, amelyben egy választmányt neveztek ki. Ez korlátlan felhatalmazást nyert arra, 

hogy a köznemességet „rendre bejárván” mindent elkövessen, hogy a már megbuktatott adót 

augusztus 31-én ismét szőnyegre hozva a nemesek azt megajánlják. Ennek során azonban a 

liberálisok nehézségekbe ütköztek: „de mivel a’ köznemesség igazsága érzetében igen 

nehezen vált meg adómentességétől”, ígéretekhez, fenyegetésekhez, s pénzbeli 

megvesztegetésekhez nyúltak. Mindennek a kivitelezéséhez „Izrael népét kellett tehát a’ 

megigért Kánaán földjan az emantipatio ürügye alatt fel szóllittani, ezektül tetemes pénz 

öszveget kölcsönözni”, de az „erkölcsök megrontására” ez az összeg sem volt elég. A zsidó 

tőke
1257

 mellett más forrásokhoz is kellett tehát nyúlni: a tisztviselők hivataluk elvesztésének 

fenyítéke alatt évi járandóságukat ajánlották fel, amely pótlásul „annak idejében 

gyanithatólag a’ megyei pénztárbol fog kifizetetni”. Azonban még ezzel sem látták biztosítva 
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az ügyet, ezért a jobbágyságot az adózni nem akaró nemesség ellen fellázították, „’s a kétes 

győzedelem kivételére a’ köz gyűlésre meghivták”. 

Ebben a helyzetben a konzervatívoknak is lépniük kellett, hiszen – ahogy írják – az 

„elcsábítottakkal” s az „alávaló módon megvesztegettekkel egy ösvényen járni nem akartunk”. 

A konzervatív reakció első eleme a pártépítés volt: az ő megjelölésük szerint pártfogókat 

kerestek. Ezeket meg is találták az alkotmány és a több századok során szentesített törvények 

tisztelőiben: „ezeknek rimánkodtunk, mentenék meg a’ köz ügyet, vessék közben magokat, 

mert nincs egyébb menedékünk”. Egyéb menedék hiánya alatt arra utalnak, hogy nincsenek 

például tisztviselőik, mert azok a hatalmas pártfőnököknek „gyáva hivatal féltésböl” régen 

alárendelték magukat. 

Panaszolják, hogy nem viseltethettek bizalommal a protestáns elöljárók irányában 

sem, mert ők a háziadó elvállalásával „a’ catholicus fő papok jószágaiknak feloszlását 

hirdették, ’s reménylették”, s hogy „ámitásaiknak” nagyobb hitelt szerezzenek, a soproni 

szuperintendenstől egy körlevelet csikartak ki, de ez sem hozta meg a kellő hatást. Kist az 

illető pártvezérek ezért meghívták a megyébe. Ennek ellenére is több mint háromezer 

katolikus maradt, akik az összeírások szerint Zala megye nemességének többségét teszik ki.  

Az ügy mellett háromezernél is többen sorakoztak fel, de erejüket összpontosítani 

egyhamar nem tudták, „mert nekünk moczannunk sem lehetett”. A konzervatív tábor a leírás 

szerint tehát meglehetősen heterogén és diverz volt, de leginkább: a liberálisok által paralizált. 

Az ellenzéki kortestechnikák ismertetését folytatva leírják, hogy az uralkodó párt főnökei 

tisztviselőktől környezve és megyei őrcsoporttal kísérve faluról falura jártak, a 

konzervatívoknak pedig a nyomait is felfogadott parasztokkal üldöztették. A konzervatívok 

egyik „rokonát” Keszthelyen a premontrei szerzetesek zárdájában a járásbeli foglárok 

őrmestere, a városi polgárbíró és jegyző közbejöttével, több melléjük vett „szemtelen 

lakosokkal” éjszaka macskazene és „irtoztató kurjongások” közepette megtámadták, a zárda 

ablakait kövekkel bedobálták (ahogy feljebb láttuk, itt Forintosról van szó). Másik két 

„előbbkelő ügybarátinkat” ugyanott keresztülutazásakor pandúrokkal és szintén parasztokkal 

kergették, „egyiknek cselédjeit beérvén, a’ kocsirul lehuzták, ’s kegyetlenül megkínozták”. A 

másikat Kanizsán felfogadott orgyilkosokkal üldözőbe vették, szállását felbérelt 

nemtelenekkel körbevették, s csak úgy szabadulhatott, hogy „a’ bandita szivébe szálván, 

kimenekült”, de fedeles kocsiját a fellázított embercsoport bemeszelte.
1258

 A konzervatívok 
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szerint „számtalanok, és még borzasztóbbak azon izgatások, ’s üldöztetések, mellyek egyedül 

a’ vizsgálat nyomán láthatnak a’ nap világot”. 

Elmondásuk szerint remény és csüggedés között várták a közgyűlés határnapját, 

„bizván igazságos ügyünkben, mindenütt a’ békés öszve tártást, és a törvényes szabadságot 

ajánlva készültünk az augusztus 31iki közgyülésre”. Itt is akadályokba ütköztek. Megyei 

tisztviselők körleveleket küldtek szét a jobbágyhelységekben, s akiknek lovaik voltak, azokat 

előfogatoknak rendelték, a konzervatívok által felfogadott fuvarosokat 25 pálca büntetés terhe 

alatt eltiltották a szállítástól, többektől a lószerszámokat elszedték, másokat jobbágyaik 

helységeikből leendő kibecsültetésével, kedvezményektől való megfosztással, sőt tömlöcbe 

zárással fenyegettek. A konzervatívok panaszuk szerint még bíróhoz sem fordulhattak, mert 

mind elfogult volt. Nem volt más út, mint a rendes katonasághoz intézni kérésüket: legyen a 

helyszínen védelmezőjük, „lenne az ellenünk intézet megrohatástul meg mentönk”.
1259

 A 

petíció tehát az alábbi korteseszközöket vette számba liberális oldalon: hivatali ígéretek, 

fenyegetések, pénzbeli megvesztegetések, a zsidó tőke felhasználása; a jobbágyság bevonása, 

a tömeg alkalmazása; az egyháziak és a klérus bevonása a korteskedésbe; megyejárás, 

agitálás, a paraszti elemek felhasználása; szándékos erőszakos cselekedetek; zsarolás, 

fuvarozás; etetés, itatás és elszállásolás.
1260

 

 

II.4.d) Az augusztus 31-i közgyűlés és következményei 

 

Az augusztus 31-i, immár harmadik, Batthyány Imre főispán elnökletével tartott 

követválasztó közgyűlés
1261

 részletes leírását adja a Világ 1843. szeptember 9-i, 72. száma, a 

Pesti Hirlap 1843. szeptember 10-i száma és a Nemzeti Ujság 1843. szeptember 5-i, 15-i és 

október 6-i számai. Az első hullámban kb. 3500 adózni akaró nemes tábora augusztus 30-án 

délután 4-kor érkezett Zalabérből, nagy hangzavartól kísérve. A járások külön, egymás után, 

kocsikon vonultak több ezer néző jelenlétében ünnepélyesen a tanyahelyre. Kiemelt szerepet 
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játszottak ebben a különböző szimbólumok és pártattribútumok: minden járás előtt paripáján 

ült a vezér, s mindnek díszes lobogója volt. A bevonulás mintegy három és fél óráig tartott. 

Őket követte hasonló szertartással a még hátralévő zalaegerszegi, lövői és muraközi járások 

nemessége, ezek vonulása és szálláshelyre érkezése másfél órát vett igénybe. A liberális 

kortestanya Kaszaházán (egerszegi j.) volt: négy darab 50 öles hosszú deszkasátor alkotta, 

padokkal és asztalokkal.
1262

 Délután egy órakor a toszkánai könnyű lovasezred egyik osztálya 

már bekerítette és őrizte a nemesek táborát, mert az a hír járta, hogy Forintos emberei a tábort 

fel akarják dúlni. A kapornaki, szántói és tapolcai nemesség is Forintos serege előtt érkezett 

meg, a katonaságot ekkor a városban állították fel.
1263

  

Forintos hívei a nagy tanya előtt vonultak el, a deréksereg közepén a vezérrel. Néhány 

kocsi kivált a tömegből, és az ellentanya felé indult. A nemeseket Olá fogadóiban már Rumy 

Károly és Farkas Károly várták embereikkel. Miután ezekkel egyesültek, bevonultak a 

városba a főispán lakása elé, hogy ott lármázzanak és kiabáljanak.  

A petícionáló nemesek másként emlékeztek erre a napra: a gyűlést megelőző nap 

ágyúdurrogások közt fogadták a felizgatott, kisvárosi és megvesztegetett nemtelenek a vegyes 

lobogó zászlókkal tarkított, adózni akaró, átvonuló néptömeget. Közben a konzervatívok „leg 

nagyobb csendel együtt tulajdon érszényünkre támaszkodva halladtunk a kitüzött közgyölés 

helyére Zala Egerszegre”. A petíció ezen a ponton nyilvánvalóan sarkít: a konzervatív párt 

bevonulása külsőségeit tekintve nem maradhatott el sokban a liberálisok esetében fent 

leírtaktól. Útközben mindenütt lovasvezérek, s a nemes megye fegyveres őrcsoportjai várták a 

„terített tanyákra” őket. A konzervatívok egyik csoportját a liberálisok állítólag tervszerűen 

megtámadták, s betanított rágalmakkal illették őket. Utóbbiak jelszava a petíció szerint 

„győzni vagy meghalni” volt. A konzervatívok két emberét fegyverrel kényszerítve elfogták, 

de mert tekintélyes pénzösszeg ígéretével sem tudták őket elcsábítani, a pártfőnökök őket 

Zalabéren és Szentgróton „erő hatalommal letartóztatták ’s a’ közgyűlés végeztéig elzárták”.  

A konzervatívok több más előjelet is tapasztaltak, ami a „következő napnak 

borzasztóságát” előrevetítette. Egerszeg mellett Kaszaháza volt az elcsábítottak tanyája: 

„iszonyú” deszkasáncok emelkedtek előttük kerítésekkel és fuvaros szekerekkel környékezve, 

„számtalan ölfa tűz lobogtatott az ég felé”. Kiabálások, zenészek, a boros hordók „fenekei 

beverve”, a húsételeknek pedig minden neme elő volt készítve a kortestanyán. A petíció 

becslése szerint közel 330-an voltak itt jelen az intelligentia köréből. A megyei pandúrok 
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kardosan, és töltött fegyverekkel őrizték a tanyát, s „az által szökni akarókat halállal 

fenyegették”.  

A résztvevő társadalmi csoportokról általában így írtak: „Buta csoportosulása volt itt 

minden vegyületnek Izraeliták, czigányok, parasztok, utas vándorló legények – inasok, 

kocsisok, szakácsok, városi mester emberek, urak nő személyek együtt lakomáztak. […] az 

egyenlösig embereinél nem volt semmi tilos, szabad volt minden. […] szóval a’ 

megvesztegetett tömeg erkölcstellensége a’ legnagyobb fokra hágott – állásokrul 

botránkoztató hymnusok énekeltettek a’ lobogó maglák kerül patkány módra tánczoltak ’s 

kurjogattak, ’s ezen erkölcs megvesztegetés diplomatice történt”
1264

  

A konzervatívok szerint az egész megyei közigazgatás gyakorlatilag megszűnt létezni, 

az első tisztviselőtől az utolsóig mindenki hozzájárult az „emberiség lealacsonításához”. Az 

őrcsapatot állásaikból erre a tanyára rendelték, sőt segítettek a tanya elkészítésében is, 

miközben a raboknak szintén segédkezet nyújtottak. A petíció kiemelte azt a vélt 

ellentmondást, hogy miközben a király épp a megyei kihágásokat akarja országgyűlésileg 

rendezni, akkor Zala önkormányzata és a követutasítások készítése ennek „az 

intelligentiának”, és a „kontár kormányférfiaknak” a kezében van. 

A Világ beszámolója szerint a közgyűlés napján Farkas Károly és emberei reggel öt 

órakor indultak „iszonyú zaj közt” ólmos botokkal, kiélesített és hegyezett szuronyos 

botokkal, sátorfadarabokkal és dorongokkal a megyeház elé. Ez volt az elő- és deréksereg.
1265

 

Zászlójukon az alábbi felirat állt: „Hazáért s királyért, szabadságunkért s 

függetlenségünkért!” Farkasékat követte Forintos lazábban felfegyverzett serege. A 

megyeházat kb. reggel fél 7-re elfoglalták. Az adózni nem akarók abban bíztak, hogy a korai 

érkezés után egyedül határozhatnak, a főispán viszont intézkedett arról, hogy a tér egyik fele 

üresen maradjon: a katonaság a piacról vágtatott a helyszínre, s a megyeház előtt egy kisebb 

szögletbe szorította vissza őket.
1266

 Az adózók pártja csak később, kb. fél 10-kor indult el 

tanyájáról, szintén lobogó zászlókkal: először a tapolcaiak, élükön a vezérrel, majd a szántói, 

kapornaki, zalaegerszegi, lövői és a muraközi járások nemessége. Az egybesereglett nézőket 

mindeközben hangászok zenéje mulattatta. A sereg hossza Kaszaházától időben 1 és ¼ 

órányira nyúlt a tanyáig. Az adózók között nemzeti színre festett tollakat osztogattak szét, az 

„ellenfél” nemeseinek kezében viszont dorongok, csákányok és kis fejszék voltak. Az adózni 
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akaró nemesség a Pesti Hirlap tudósítása szerint még a támaszbotjait is eldobta, amikor 

megtudták, hogy a tanácskozást katonaság biztosítja, s ezáltal nem eshet bántódásuk.  

A megyeház előtti zöld asztal keleti oldalát foglalták el végül Forintosék, a nyugatit az 

adózók, köztük választóvonalként pedig a katonaság húzódott. Az adóellenesek közül az 

egyik nemes állítólag a gyűlés elején lármázni és dulakodni kezdett: az egyik katona lovát 

ólmosbotjával megütötte, de a katona ezt követően a nemest kardjával nyugalomra intette. A 

főispán ezután éljen kiáltások között érkezett meg, s bejövetelekor a nemesektől a megye 

katonáival a botokat és a csákányokat nagyrészt elszedette. A főispán a szavazatok 

összeszámlálására két választmányt is ki akart küldeni, de a kisebb összetűzések után az 

adózók szemmel látható többségére hivatkozva azt a tanácsot kapta, hogy hirdesse ki az 

eredményt minél hamarabb, a további összecsapások megelőzése érdekében.
1267

 A 6000 főnyi 

nemesség végül 2000:4000 arányban megszavazta a háziadót. Farkas, Rumy és Forintos 

lármát szítottak, és megmaradt, illetve a gyűlés közben szerzett botjaikat emelgették. Volt 

náluk töltött lövőfegyver is, de a katonaság fenn tudta tartani a rendet.
1268

 Deákot és 

Kerkápoly Istvánt ezután közfelkiáltással megválasztották követeknek. A győztes párt a 

katonaság és zenészek kíséretében tért vissza tanyájára. Innen rövid lakoma után zászlók 

lobogtatása és ismét zenekíséret mellett indultak haza. Forintosék Olában bocsátották el 

embereiket, akik „szörnyű káromlások” között indultak haza otthonaikba: a vörös tollasokat 

ekkor és már a városban is csákányozni kezdték, az adózókat „paraszt” gúnynévvel illeték.
1269

 

A petíció összefoglalása szerint augusztus 31-én a konzervatívok nagyjából négyezren 

érkeztek a gyűlés helyszínére a főispánt meghallgatni, ahol megjelent a kért egy osztály lovas 

katonaság is. A főispán kilenc óra tájban foglalta el elnöki székét. Hosszas várakozás után a 

liberálisok „mármoros tanyája” lovas postát küldött, majd nem sokkal később megjelent az 

ellenpárt „minden szinvegyületet ’s emberi osztályt képező” tömege, nemzeti kokárdával és 

lobogó zászlókkal ellátva. A leírás szerint „iszonyú néptömeg”: háromszázan lovakon, 

többnyire azonban gyalog és kardos intelligentia a megyei pandúrok vezérlete alatt hat 

csoportban, ugyanannyi cigánybanda hangzavara mellett. A főispán ezután megnyitotta a 

gyűlést: határozatilag kimondta, hogy a felingerelt kedélyek lecsillapítására az adó kérdését 

voks alá fogja bocsátani, s felolvasta a szavazatszedő választmány névsorát is. Az első alispán 

figyelmeztette az egybegyűlteket, hogy mivel a nála történt feljelentés szerint az adózni 

kívánók között több nemtelent is találtak, azok tüstént távozzanak el. A liberálisok elleni 
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vádból úgy tűnik, hogy ezúttal inkább a konzervatívok próbáltak a megyei 

igazságszolgáltatáshoz fordulni „védelemért”. Az alispán ezután a nemesi összeírást kérte, de 

az „a’ megyei határozat ellenére ügyessen kiszámolva hibázott”. A konzervatívok 

megnyugodtak a főispáni határozatban, mert kitűnt volna, hogy Zala megyének kétszer annyi 

szavazó nemese nem lehet, mint ahányan jelen voltak. Ebből kiviláglott volna szerintük az is, 

hogy az ellenfél „minden cigányait, mintegy 500 paraszt fuvarosait, házi cselédeit, számtalan 

vidéki birtoktalant, sőt a közelebb fekvő helységek nemtelen lakosait” is „ki tollazta”, és a 

helyszínen szavazóként felsorakoztatta. Ebből láthatta az ellenpárt is, hogy a voksolás során 

okvetlenül vesztenie kell, s ezért szánták el magukat jogtiprásra a liberálisok.  

A liberális akció lefolyásáról így írtak: „harsagó szó örömmel megtámadtatik a’ Fő 

Ispány”, a pártfőnök utasítására a nemesség kivont, s „már előre e’ czélra köszörült kardokkal 

ellenünk rohan”, de az intelligentia nagy része körükbe ugrasztja a rendes katonaságot.
1270

 

Emiatt „főkormányzónk mindegy kénszerülve” kimondja az adó elfogadását és a követek 

megválasztását, „mellyet a’ párt vezérek öröm kurjongatások közt papíros darabra irva 

mutogatták”. A konzervatívok – elmondásuk szerint – nem akartak a szemeiknek hinni, mert 

bíztak a kimondott megyei határozat szentségében. A helyükről sem mozdultak addig, amíg 

az ellenfelet katonai kíséret mellett vissza nem kísérték a tanyájára: „szív szakadva tértünk 

miis vissza szállásainkra”, s csak a reményben bíztak, hogy a szabadság eltiprása nem marad 

büntetlenül. A pártfőnökök még a közgyűlési győzelem után is szüntelenül üldözték őket, s a 

nap hátralevő részében az adóelleneseket gyalázó kifejezésekkel illették minden nyilvánosabb 

helyen. A petícionálók szerint nem akadt bíró, akihez fordulhattak volna, mert a bírák is a 

Csány-párt befolyása alatt, és politikai-„ideológiai” holdudvarában álltak: „törvényes bíráink 

ellenségeink voltak, ’s köz örömmel nézték meg gyaláztatásunkat, – sött lealatsonyittásunkhoz 

segédkezekkel járultak”.
1271

 Sérelmeik szerint ezzel csúfot űztek belőlük nemcsak nemes 

társaik, de a jobbágyság előtt is.  

A később kitört verekedésekről a Világ 1843. szeptember 16-i, 74. száma is 

részletesen beszámolt.
1272

 Az összecsapások Szent-Ivánnál (egerszegi j.) kezdődtek, s Pakodig 

(kapornaki j.) kilenc áldozatot szedtek. A Gyömörő (szántói j.) helységbeli nem-adózó 

nemesek agyonütötték az ötgyermekes szentgróti nemes Balogh Ferencet, majd a mellette ülő 

személyt, a szántói járás zászlótartóját kezdték verni: az erőszakos kényszerítés miatt ez 

kénytelen volt 600 forintért készíttetett zászlóját odaadni nekik. A támadók a becslések szerint 
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harminc, a megtámadottak csak négy kocsival voltak. Balogh társai el tudtak menekülni, a 

történteket pedig elmesélték a 130 kocsis „előcsapatnak”. Ezek a gyilkos gyömörőiek után 

siettek, akik addigra már egyesültek a pakodiakkal, s együtt ittak-ünnepeltek egy zsidó 

fogadósnál. Az ellencsapat tagjai ekkor a fogadóhoz siettek, s az ablak vasrácsozatát kezdték 

dorongokkal kifeszíteni, mert látták, hogy mindegyik ágyban fekszik egy az üldözött-keresett 

személyek közül. A fogadós kinyitotta nekik az ajtót, majd boltján keresztül elmenekült. A 

behatolók megrohanták az erőszakot elkövető nemesek szobáit, s az ágyon fekvő két személyt 

– jóllehet egyikük csak egy fuvaros, a másik viszont egy kisnemes, bizonyos Tóth András volt 

– agyonverték. Egy az ágy alá bújt nemest dorongokkal szintén meglincseltek, holttestét 

kocsira tették és magukkal vitték: „A gyilkolás oly vadállatilag gyakoroltatott, hogy két 

meggyilkolt egyént a kútba vetvén, de bennök még életet gyanítván, újra kivonák, s tökéletesen 

agyonverték.”
1273

 A Pakod és Szepetk (kapornaki j.) helység közötti országúton a gyömörő 

helységbeliek közül még kettőt, nemes Márton Györgyöt és fiát agyonverték, csakúgy, mint a 

szentgrótiakkal utazó köveskáli adózót, a 72 éves nemes Somogyi Ferencet. A vérengzők a 

zsidó fogadós bolti kelméit is magukkal vitték. A halálos sebesültek közül később még kettő 

meghalt, az összecsapások mérlege így összesen kilenc halott volt. Egy nemesnek a kezét 

törték el, egy másiknak a szemét verték ki.
1274

  

A konzervatívok petíciója ismét csak az adópártiak által elkövetett erőszakos 

cselekményekről tett említést: amikor „igazságos ügyüket” erősebb szóváltásokkal 

védelmezték, az Egerszegről Pakodnak vezető országúton a borszesztől még mámoros, és a 

pártfőnököktől megvesztegetett „durva csoporttal” megtámadták őket a liberálisok, s többeket 

kegyetlenül megsebesítettek: négyüket dorongokkal agyba-főbe verték, „rögtön kivégeztek”, 

némelyiküket kutakba hányták, egy gyászoló apát pedig tulajdon fiának holttesténél 

gyilkoltak meg. Amikor már nem volt kin kitölteniük az indulatot, töltött fegyvereikkel 

azokban a helységekben lövöldöztek, amelyeken keresztülhaladtak, öldökléssel, 

gyújtogatással fenyegetve mindenkit, aki nem engedte magát megvesztegetni, s aki a fennálló 

törvények védelmében kiállt. Összességében tehát: „A’ győztes párt nem hagy fel üldözésével, 

de elve szerint nem is hagyhat, mert minden fondorkodásaival nem egyebet, mint fejetlenséget 

idézett elő Zala megyében.”
1275

  

A konzervatív nézőpont és konklúzió szerint a liberálisok csak erőszakos pártépítéssel 

és politikai agitációval érhettek, és érhetnek el eredményt a reformok keresztülvitelében. A 
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petícionáló nemesek ugyanakkor diszkrepanciát véltek felfedezni az eszközök és az 

eredmények összevetésekor, hiszen – ahogy hangsúlyozták – a liberálisok céljukat nem érték 

el, mivel Deák nem vállalta a vérrel szerzett követséget. A konzervatívok a petíció hangvétele 

alapján a kisnemesekkel ellentétben egyébként nem vontak egyenlőségjelet a Csány-párt 

tevékenysége és Deák Ferenc személye közé sem. A politikust mintegy az események fölé 

helyezték: „A nagy hazafi, kitül minden fénnyét nyerheté, ’s kinek köpönyege alatt addig 

zsarnokolt, átlátva a’ bábjátékban tett lealacsonittátását – átlátván tudta, ’s megegyezése 

nélküli compromissióját ’s az egész megye maggyaláztátását megköszönte – kijelentvén hogy 

vér folytos credentionalissal holt tetemeken keresztül nem kiván or:gyülésére jutni”.
1276

  

A konzervatívok petíciója összességében borúlátó: „illy anarchiai kormány alatt 

létezünk Zala megyében akkor – midön koronás királyunknak milliónyi alattvalói szeléd 

kormányának jótékonyságárul méltán dicsekedhetik – inkább óhajtanánk magunkat – bár 

melly örökös tartományába át tétetni – hogy sem ezer éves alkotmányunk mellett illy 

nyomoztó állapotban sinlödni, – veszedelemben forog mind személy – mint vagyonbeli 

bátorságunk a’ közgyűlések helyére már ezután megjelenni nem merünk…” Megismételték, 

hogy az igazságszolgáltatásban is anomáliákat tapasztaltak, mert nem volt bíró, akihez a 

megsértett helyhatósági jogaik orvoslásáért fordulhattak volna, „pedig felhozott sérelmeink 

csak nagyábbul soroltatvák elöl”. Állítólag hiteles bizonyítékaik voltak még számtalan egyéb 

visszaélésre is: mindezek miatt akartak a petícióval az uralkodóhoz folyamodni, hogy a 

törvénytelen események és visszaélések megvizsgálására az 1805:5. tc. alapján egy részre 

nem hajló királyi biztost küldjön, a hivatalban lévő tisztviselőkben ugyanis nem bíztak, s 

amúgy is idejét látták egy tisztújításnak.
1277

   

Deák a szeptember 2-i közgyűlésen erősítette meg, hogy a követséget ilyen 

körülmények között nem vállalja.
1278

 Klauzál Gáborhoz címzett levelében arról írt: szerinte az 

agitáció nem az elv, hanem sokkal inkább a személye ellen zajlott, hiszen az adónak – vélte – 

ezen az országgyűlésen még úgysem lehetett volna többsége. Azt is írja, kérte Csányékat, ne 

izgassanak. A későbbi kormánybiztos és köre viszont Deák kérését mellőzve sikert jósolt a 

kampánynak, s bele is vágott abba. Deák ugyancsak számba vette a liberálisok 

kortesmódszereit: íveket hordtak szét a faluban, hogy azt az adózni akarók aláírják, 

alkalmazták a csábítás, vesztegetés eszközeit, pénzt, bort, földet, fát ígértek, fenyegettek, 
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táborokba szállították a nemeseket borral és kenyérrel, pénzkölcsönöket vettek fel, az ellenfél 

korteseit „megkergették”.
1279

 Deák a liberálisok bűneként és felelősségeként rótta fel azt is, 

hogy az adópártiak rántottak először kardot a gyűlésen, amikor Forintos emberei mozgolódni 

kezdtek. A követválasztást megelőző napon Ó-hídon (szántói j.) ráadásul egy adópárti 

nemesember lőtt agyon egy nemes esküdtet, aki bírsággal és zálogolással akarta őt arra 

kényszeríteni, hogy az ellenpárthoz álljon.
1280

 S bár a tiszti vizsgálat eredménye szerint a 

gyűlés utáni összecsapást Forintosék provokálták, Deák leginkább azt nehezményezte, hogy a 

„szabad” választás csak katonaság jelenléte mellett mehetett végbe.
1281

   

 

II.4.e) Következtetések. A modern politikai pártok genezise 

 

Ebben a fejezetben a kortestechnikák és a pártszervezés tipizálására tettünk kísérletet, 

s ennek eredményeit a fentiekben részösszefoglalások formájában már közöltük. Most arra a 

kérdésre próbálunk választ adni, hogy az alkalmazott és számbavett módszerek segítségével 

mit sikerült a szembenálló csoportoknak – a közgyűlésre toborzott nemesi tömegek 

megszervezésén túl – elérniük. Láttuk, adott egy személyi és hatalmi ellentétekkel átitatott és 

megbontott megyei politikai elit, valamint egy az eliten belüli frontvonalak letisztázásában 

egyre nagyobb teret nyerő ideológiai elem, amit nevezzünk itt és most liberalizmusnak. Az 

előbbi a hagyományos rendi-sérelmi, utóbbi a modern, pártalapú politizálás egyik alapvető 

ismérve. Meglátásunk szerint az 1843-as zalai korteshadjárat azt az átmeneti állapotot tükrözi, 

illetve ragadja meg helyi szinten, amikor a hagyományos, klánszerű rendi politizálás önmagát 

meghaladva alakul át a polgári kori modern pártok által meghatározott rendszer elemévé; de 

még mindkét rendszer szervezeti működésének és politikai kultúrájának ismérveit magán 

hordozza. Az 1846–47-es országos pártalakulások eszmei és gyakorlati előkészítése ezek 

szerint Zalában 1843-ra – a párton belüli 1843. őszi meghasonlás ellenére – a liberálisok 

oldalán megtörtént. 
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II. 5) Összegzés, kitekintés 

 

Ha egy rövid összefoglalást szeretnénk tenni, akkor a bevezetésben megjelölt 

kérdésekre kell visszautalnunk. A részöszefoglalásokban ezeknek nagy részét már próbáltuk 

megválaszolni, ezért hipotéziseinket itt csak vázlatszerűen regisztráljuk ismételten. Kapott 

eredményeink alapján úgy véljük, a sztereotípiák kérdésköre túlhaladott: a forrásokból 

kiderült, hogy a korteskedés, illetve annak elfajulása nem köthető kifejezetten egy politikai 

csoportosuláshoz; a választási hadjárat erőszakos eseményeiből mindkét oldal kivette a részét, 

arányaiban nagyjából megegyező mértékben. Ebből kifolyólag a korteskedés – illetve 

pontosabban a kollektív erőszak − „kultúráját” sem csak az egyes pártokhoz köthetően 

célszerű vizsgálni, hanem érdemes tágabb összefüggéseiben szemlélni, ahol lehet, a tipizálást 

elvégezni. Ebből úgy tűnik, egy-egy megye politikai kultúrájáról reálisabb képet kaphatunk, 

amelynek esetenként szélesebb körű (talán az országos reformkori politikai kultúra egészére 

jellemző), általános mentalitástöténeti, társadalompszichológiai vonatkozásai, eredményei is 

lehetnek.  

Ezzel összefüggésben megállapíthatjuk, hogy nem csak a pártokat lehetetlen 

egyértelműen besorolni egy-egy magatartásforma képviselőinek a csoportjába, de a 

különböző társadalmi rétegek, különösen a kisnemesség pártállása és magatartása sem látható 

el egy állandó címkével, jelzővel. A választási mozgósítások során a liberálisok ugyanúgy 

képesek voltak fevonultatni tömegesen ezt a réteget, mint a konzervatívok. Tapasztalataink 

tehát inkább az egyes pest megyei községek késő-reformkori kisnemesi pártállásának 

vizsgálatát elvégző Szabad György tézisét erősítik meg, s amelyből következően a 

kisnemesség pártpreferenciái és választói magatartása komplexebb viszonyrendszerben – 

politikai, szociológiai, genealógiai stb. – vizsgálandó, és semmiképp nem látható el 

egyértelműen a retrográd jelzővel. 

Megerősítést nyert a kisnemesség közhelyszerű korabeli képe, amely szerint politikai 

kultúrája, műveltsége a nem nemes elemekével vonható párhuzamba. A két réteg elkülönítése 

emiatt számos nehézséget okoz, s ezt – ahogy a gyakorlatban is láttuk – már a kortársak is 

kihasználták egy-egy követválasztás vagy restauráció során. Forrásaink alapján ugyanakkor a 

parasztság politikai műveltsége a várakozásokhoz képest érettebbnek tűnik, s ez a réteg úgy 

tűnik esetenként már kezdeményező félként is fellépett (lásd a hőgyészi esetet), amellyel a 

főkorteseknek nemcsak célszerű volt számolnia, de kellett is. A jobbágyság ugyanakkor 

értelemszerűen továbbra is a köznemesség ellenében definiálta önmagát, s alapvetően annak 

negatívaként jelenik meg, amely ebből kifolyólag könnyen a két társadalmi réteg 
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összecsapásához, egymás elleni kijátszásához vezet. Ezt láthattuk például Tolna (Hőgyész) és 

Zala (Kehida) példáján is. A társadalmi feszültségek mellett ennek egy másik előfeltétele is 

volt, a választások lebonyolításának centralizált jellege: az eseménynek helyt adó város a 

társadalom minden rétegének koncentrált, sűrített, és vegyített jelenlétét biztosította.  

A korteskedés intenzitásának változását is nyomon követtük, ahol erre az elhúzódó 

választás lehetőséget teremtett. Feltételezésünk szerint az agitáció és a kihágások 

„lecsengése” esetenként (például Tolna) összefüggésbe hozható a politikai elit morális 

állásfoglalásával, mentalitásbeli „fejlődésével”, a politikai szocializáció (evolúció?) egyik 

fajtájaként. A három követválasztás dolgozatunkbeli aránytalansága is tükrözi, hogy három 

nagyon különböző választásról volt szó.  

A hevesi választás egy időközi követválasztás és egy részleges tisztújítás 

kombinációjaként állt elő, ami éppen ebből kifolyólag – ahogy már többször utaltunk rá − egy 

viszonylag rövid, mindössze néhány hetes periódust ölelt át. Az eset ezáltal inkább a 

korteskedés és különösen a választási kihágások, a kollektív erőszak koncentrált, intenzív 

bemutatására ad lehetőséget. A királyi biztos maga is az események után, az indulatok 

lecsendesülését követően érkezett a megyébe és folytatta le vizsgálatát. A megyei politikai 

élet és a királyi biztos közötti, a választás lefolyását, jellegét is befolyásolni képes tartósabb 

interakció elsőkézből történő vizsgálatára itt Tolnával ellentétben nem nyílik lehetőség.  

A követválasztás többszöri megismétlése Tolna és Zala esetében egy többváltozós 

folyamat vizsgálatát teszi lehetővé. A királyi biztos korai kiküldése Tolna esetében egy a 

Hevestől és Zalától egészen eltérő vizsgálatra nyújt módot, s további szempontok bevonását is 

jelentette. A szakirodalom által már alaposan feltárt zalai követválasztás esetében inkább a 

megyei felsőbb pártszervezés jellegzetességeinek, hátterének a megragadására törekedtünk 

egyfelől.  

Másfelől a zalai választás különbözik a hevesitől és a tolnaitól abban, hogy a választás 

maga szimbiotikus viszonyban összekapcsolódik a háziadó kérdésének országos 

problémájával, a „mainstream politikával”, valamint annak zalai szimbólumával, Deák Ferenc 

személyével. Az „országos ügy” és a „személy” összekapcsolása, az ideológia-építés megyei 

párthoz történő rendelése és későbbi választásokra történő extrapolációja véleményünk szerint 

a korábbi hagyományos, klánszerű lokális pártszerveződések fokozatos modern párttá 

alakulásának a kezdetét, illetve a régi és a kialakuló új rendszer éppen egymáshoz csiszolódó, 

reciprokális jellegét példázhatja. Közel sem ennyire plasztikusan, de hasonló jeleket – ahogy 

az adott helyen utaltunk rá − a hevesi követválasztás kapcsán is regisztráltunk, ahol az 

ellenzék a klérussal és annak kiváltságaival, valamint a társadalom alsóbb rétegeire nezehedő 
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terhekkel szemben pozicionálta és definiálta magát, és azonosította be vezérének, Keglevich 

Miklósnak a személyét. A politikai fejlődésnek ez a szála azonban a koncepciós perek 

megindulása miatt nem bontakozhatott ki a Zala megyeihez hasonló módon és mértékben. 

A hevesi és a zalai példák jellegzetessége a vallási-felekezeti megoszlás kiemelt 

szerepe és jelentősége is, ami Hevesben elsősorban a katolikus, Zalában pedig a protestáns 

vallás politikaszervező és –befolyásoló erejének és mechanizmusainak a vizsgálatát indokolja. 

Amint Zala példája mutatta, az egyén szintjén a protestantizmus nem feltétlenül került egy 

tömbbe a progresszióval. A felekezeti megfontolások súlyának és szerepének a vizsgálata 

ebből kifolyólag a dolgozat reformtervezeteket és azok vitáit bemutató részében is kiemelt 

szemponttal kell, hogy bírjon.     

A fentiekben kapott képet a szélesebb körű helyi, megyei kutatások tovább 

árnyalhatnák. Mindenekelőtt a családi levéltárak és a konkrét peres anyagok vizsgálata tűnik 

ígéretesnek, amelyre Bognár Katalin kutatási szolgálhatnak kiindulópontul. A továbblépés 

egy másik irányát a kutatás további megyékre történő kiterjesztése jelenthetné, amely egy 

pontosabb országos szintű kép kialakításához is vezethet a reformkori politikai kultúrát és 

politikatörténetet illetően. Bognár Katalin kutatási eredményei és dolgozatunk eltérő céljai 

miatt azonban itt és most inkább csak a problémák, kérdések érzékeltetésére tehettünk 

kísérletet, s az esettanulmányokat is elsősorban egy hagyományosabb politikatörténeti 

megközelítésből, az „esemény” megragadásával és leírásával, a lehetséges kutatási 

szempontok teljességére nem törekedően próbáltuk felvázolni. Célunk a választási rendszer 

(Pest) és a választási rendszer anomáliáinak (Heves, Tolna, Zala) a bemutatása volt, hogy az 

intézmények működésének megismerése után az azok megreformálására tett kísérleteket 

ebben a kontextusban szemlélhessük. 

A nemzetközi helyzettel összevetve egyébként a reformkori választások a lefolyásukat 

tekintve nagyon hasonló képet mutatnak a korabeli angol, vagy épp az amerikai 

választásokhoz. Se a választások szabályozottsága, se az erőszak mértéke nem különbözik 

számottevően. A választások külföldön, és Magyarországon is „nyilvános eseményszámba” 

mentek, és akként funkcionáltak. Eltávolódást, kizökkenést jelentettek a mindennapi élet 

ritmusából, olyan rituális események voltak, amelyek szélesebbkörű társadalmi és politikai 

jelentőséggel illetve következményekkel bírtak. Az agitálás, a faluról-falura járás és a 

vendéglátás maguk is kiváló közösségi alkalmat teremtettek. Ezek az alkalmak korántsem 

voltak exkluzívak, sőt egyre inkább növekedett az aktivitás, a résztvevők száma, az élmény és 

az esemény pedig a választásnak helyt adó város minden társadalmi rétegét érintette, magában 

foglalta. A választásban részt vagy szerepet vállaló elemek számának robbanásszerű 
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növekedése ugyanakkor egyre inkább nehezebbé tette ezen elemek kontroll, befolyás alatt 

tartását. Amíg az előbbi exponenciális, utóbbi inkább mértani növekedési folyamatot írhatott 

le.  

Az angolszász példával ellentétben viszont határozott lemaradást regisztrálhatunk a 

választásba bevont, bekapcsolódó kisnemesi elemek politicizálódásának mértékében. Az 

1830-as és 1840-es évek Angliájában és Amerikájában – ahogy láttuk − a választójogosultak 

körében egy egyre erőteljesebb politikai műveltség van kialakulóban, és a szavazók egyre 

érettebb, tudatosabb, és juttatásokkal kevésbé befolyásolható politikai megfontolások alapján 

adják le voksaikat. A reformkori választások és a kisnemesek viszonylatában erre utaló, 

tendenciaszerű jeleket nem találtunk, csupán Zala esetében néhány (például a Pesti Hirlap 

templombéli felolvasása) az ellenzéki politikai elit részéről tett eredménytelen kísérletet 

ennek elősegítésére. Összességében azonban a helyi eliteknek ekkor még valószínűleg nem 

állt érdekében az alsóbb rétegek politikai tudatosságra nevelése. A műveltség és a politikai 

rendszer jellege, működése közötti összefüggés fontosságát jelzi ugyanakkor, hogy az 

alábbiakban bemutatásra kerülő vitákban is rendre a nevelés kérdése kerül majd a liberális 

argumentáció középpontjába.   

 

 

  

 



264 

 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

 

 

DOMBOVÁRI ÁDÁM 

MEGYEI VÁLASZTÁSOK ÉS SZABÁLYOZÁSUK 

1830−1844 (II. kötet) 

 

 

Történelemtudományok Doktori Iskola, Doktori Iskola vezetője:  

Dr. Székely Gábor DSc., egyetemi tanár 

Új- és Jelenkori Magyar Történelem Program, Doktori Program vezetője:  

Dr. Erdődy Gábor DSc., egyetemi tanár 

 

Bizottsági tagok: 

Elnök: Dr. Erdődy Gábor DSc., egyetemi tanár 

Bírálók: Dr. Pajkossy Gábor CSc., habilitált egyetemi docens, Dr. Völgyesi 

Orsolya PhD. 

Titkár: Dr. Csapó Csaba PhD. 

Tagok: Dr. Hudi József PhD., Dr. Poór János DSc., egyetemi tanár, Dr. Cieger 

András PhD. 

Témavezető: Dr. Dobszay Tamás PhD., habilitált egyetemi docens 

 

 



265 

 

Budapest, 2011 

Tartalom, II. kötet 
 

III. A reformkori szabályozástörténet előzményei ................................................................. 267 

III. 1) Az 1790-es évek közjogi irodalma........................................................................... 267 

III. 2) Az 1791/93-as közpolitikai bizottság javaslatai ...................................................... 274 

III. 3) Az átmenet évei és az 1828/30-i országos bizottság reformmunkálatai .................. 276 

III. 4) Az 1829. évi uralkodói rendelet a tisztújításokról és az 1830. évi országgyűlés ..... 283 

IV. A megyei választások megreformálásának kérdése 1831–1832-ben ............................... 287 

IV. 1) A rendszeres bizottsági munkálatokra született megyei reflexiók........................... 290 

IV. 2) Az operátumok összefoglaló értékelése ................................................................... 347 

IV. 3) Az 1830-as évek elejének közjogi röpiratirodalma ................................................. 351 

IV. 3.a) Dessewffy Aurél hozzászólása a rendszeres bizottsági munkálatok vitájához . 351 

IV. 3.b) A Hitel és a Taglalat; Balítéeletekről; Kállay Ferenc: A’ Nemzeti Képviseletnek 

Tudománnya ................................................................................................................... 355 

IV. 3.c) Nyitra-Zerdahely Lőrinc röpiratai ..................................................................... 358 

V. A megyei választások rendezési vitájának mellékszíntere: a táblabírák választásának 

kérdése az 1832/36-os országgyűlésen .................................................................................. 361 

V. 1) A kerületi vita ............................................................................................................ 364 

V. 2) A táblabírák választásának kérdése az alsótábla előtt ............................................... 377 

V. 3) A főrendi vita ............................................................................................................ 387 

V. 4) A főrendi válasz kerületi vitája ................................................................................. 389 

VI. Kísérletek a választási kicsapongások megfékezésére Magyarországon, 1836–40 ......... 393 

VI. 1) Az előzmények és a rendelet ismertetése ................................................................ 394 

VI. 2) A rendelet megyei visszhangja ................................................................................ 405 

VI. 3) A rendelet megyei visszhangjának politikai földrajza és tágabb kontextusa ........... 421 

VI. 4) Megyei tervezetek, kísérletek a tisztújítások szabályozására .................................. 429 

VI. 5) Kitekintés: kormányzati és kormányközeli javaslatok a választások szabályozásáról

 ............................................................................................................................................ 440 

VI. 6) A vármegyei tisztújítások szabályozása és az 1839. évi követutasítások ................ 443 

VI. 7) Az 1839/40. évi országgyűlés .................................................................................. 447 

VII. A választási reform kérdése és a politikai sajtó, 1841–44 .............................................. 458 

VII. 1) Pesti Hirlap ............................................................................................................. 458 

VII. 2) Világ ....................................................................................................................... 475 

VII. 3) Nemzeti Ujság ........................................................................................................ 485 

VII. 4) Egyéb lapok ............................................................................................................ 500 

VII. 5) Összegzés ............................................................................................................... 507 

VII. 6) A politikai röpiratirodalom, 1841–1844 ................................................................. 508 

VIII. A megyei választások kérdése és az 1843. évi követutasítások .................................... 519 

VIII. 1) Felkészülés az 1843/44-i országgyűlésre .............................................................. 519 

VIII. 2) Az 1843. évi alaputasítások .................................................................................. 525 

VIII. 3) Az 1843. évi alaputasítások értékelése ................................................................. 543 

VIII. 4) Kitekintés: kormányzati és kormányközeli elképzelések a választások rendezéséről 

az 1840-es évek elején ........................................................................................................ 545 

VIII. 5) Az 1843/44-es pótutasítások ................................................................................. 548 

IX. A megyei kihágások szabályozásának 1843–44-es országgyűlési vitája ......................... 557 



266 

 

IX. 1) Az országgyűlési munka kezdete, a megyei kihágások ügyével megbízott kerületi 

választmány kiküldése ........................................................................................................ 557 

IX. 2) A kerületi választmány munkálata kapcsán született, 1843. őszi vármegyei 

pótutasítások ....................................................................................................................... 560 

IX. 3) A kerületi választmányi munkálat és annak vitája a kerületi üléseken és az alsótáblán

 ............................................................................................................................................ 570 

IX. 4) A főrendi vita ........................................................................................................... 626 

IX. 5) A főrendek és a rendek vitája .................................................................................. 637 

IX. 6) Összegzés ................................................................................................................. 640 

X. Összegzés és kitekintés ..................................................................................................... 644 

Források és irodalomjegyzék ................................................................................................. 648 

 



267 

 

III. A reformkori szabályozástörténet előzményei 

 

Az alábbiakban a megyei választások szabályozására az 1830-as években és az 1840-es évek 

első felében született kísérleteket fogjuk számbavenni és megvizsgálni. A szabályozástörténet 

bemutatása során az általánosabb tematikus szervezés elvetése mellett döntöttünk, s helyette a 

Stipta István,
1282

 Ruszoly József,
1283

 Völgyesi Orsolya,
1284

 Szőcs Sebestyén
1285

 és újabban 

Soós István
1286

 munkáiban látott jogtörténeti, szorosabb kronologikus és részletesebb, 

szövegalapú forrásbemutató eljárást követjük. Döntésünk oka, hogy az országos tendenciák 

megragadása mellett a politikai intézmények fejlődésének helyi sajátosságait, útját is be 

kívánjuk mutatni. Ehhez elengedhetetlen a helyi tervezetek különálló egységként történő 

bemutatása, vizsgálata, egy adott dokumentum szerves egységként való kezelése is, mivel a 

dokumentum egészének ismerete helyezi kontextusba és arányosítja az abban megfogalmazott 

törekvéseket a vármegyei perspektíva szempontjából.  

  

III. 1) Az 1790-es évek közjogi irodalma 

 

A közjogi reform(kísérletek) előzményeit 1790-ig kell visszavezetnünk, a II. József-

féle rendszer elleni „lázadás” ugyanis a tudományos közjogi irodalom és a különféle témájú 

reformtervezetek megszületésének a katalizátora lett, s a magyar politikai gondolkodás 

látókörének kitágulásához, egyfajta paradigmaváltáshoz vezetett.
1287

 Érzékelnünk kell 

                                                 
1282

 Stipta István, Törekvések a vármegyék polgári átalakítására. Tervezetek, javaslatok, törvények. Osiris, Bp., 

1995. (A továbbiakban: Stipta 1995.) 
1283

 Ruszoly József, A választási bíráskodás szabályozásának története hazánkban a reformkortól az 1945. évi 

VIII. tc. megalkotásáig. JATE, Szeged, 1979. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta 

Juridica et Politica.); Ruszoly József, A választási bűncselekmények kodifikálása Magyarországon a XIX. 

században. In: Csizmadia Andor (szerk.), Jogtörténeti tanulmányok IV. Közgazdasági, Bp., 1980. 
1284

 Völgyesi Orsolya, Politikai-közéleti gondolkodás Békés megyében a reformkor elején. A rendszeres 

bizottsági munkálatok megyei vitái 1830–1832. Békés megyei Levéltár, Gyula, 2002. 
1285

 Szőcs Sebestyén, A városi kérdés az 1832−36. évi országgyűlésen. BFL, Budapest, 1996.  
1286

 Soós 2009. 
1287

 A vármegyei közigazgatás és a választások rendezése természetesen nem előzménynélküli. Lásd: Hajdu 

Lajos, II. József igazgatási reformjai Magyarországon. Akadémiai, Bp., 1982. Különösen a Kancelláriának 1784 

végén, 1785 elején II. József Gondolataira válaszul, Ürményi József és Pászthory Sándor által megfogalmazott 

elaborátumát: uo. 107−157. Értékelése: 153−156. A Hajdu szerint kifejezetten reformszellemű Elaborátum a 

vármegyei közgyűléseken a titkos szavazás bevezetését is felvetette. A kandidáció joga továbbra is kizárólag a 

főispánt illetné, aki viszont részletes, az erények bemutatásán alapuló indoklást lenne köteles a jelöléshez fűzni. 

Uo. 134.; Csizmadia Andor, Az első népképviseleti választójog megteremtése Magyarországon. In: Állam és 

Igazgatás 1963:1. 49−59.; Csizmadia Andor, A magyar választási rendszer 1848−1849-ben. Az első 

népképviseleti választások. KJK, Bp., 1963. 23−27.; Dobszay Tamás, Politikai intézmények és választások a 

magyar kései rendiség időszakában. In: Gergely Jenő (főszerk.), Fejezetek az új- és jelenkori magyar 

történelemből. L'Harmattan, Bp., 2006. (A továbbiakban: Dobszay 2006.) 27−30.  

Mindenképp meg kell említeni Mária Terézia 1768-as főispáni utasítását is, amely a főispáni kötelességek és 

feladatkör megállapításával tulajdonképpen egy átfogó vármegyei közigazgatási rendszabást takar. Az utasítás 
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ugyanakkor, hogy ezek a röpiratok, elméleti fejtegetések a másodlagos politizálás szintjén 

mozogtak, és esetünkben, a választások kérdését érintően mindenképp elmondható, hogy azok 

nem igazán találtak utat, fórumot a szélesebb nyilvánosság, vagy akár a politikusok felé, 

gyakorlati hatásuk minimális, inkább az eszmetörténet és a politikai gondolkodás fejlődése 

szempontjából bírnak jelentőséggel. Az első reális, a politikai elitet megmozgató és a 

megvalósulás lehetőségével bíró törekvések csak az 1791/93-as rendszeres bizottsági 

munkálatokkal indultak meg. 

A magyar fél II. József halálát követően Marczali Henrik összegzése szerint 

háromszoros céllal, három irányban léphetett és lépett fel: korlátok közé kellett szorítani a 

királyi hatalmat, egyesítés által erősíteni kellett a nemesség helyzetét, végül elnyomás vagy 

felszabadítás által meg kellett nyerni vagy semlegesíteni kellett azon kiváltságnélküli 

elemeket, amelyek az uralkodó potenciális szövetségeseiként jöhettek számba a nemességgel 

szemben. Az uralkodó hatalmának visszaszorítása a Pragmatica Sanctióval létrejött államjogi 

helyzet révén a függetlenség kérdését is magában foglalta. A nemesség jogainak fenntartása 

konzervatív, a kiváltságos pártok egyesítése reformer tendenciát feltételez, Marczali erőteljes 

és polarizált szóhasználatával a felszabadítás/elnyomás pedig forradalmi, illetve reakciós 

                                                                                                                                                         
szövegét magyar fordításban lásd: Csizmadia Andor (s. a. r.), Bürokrácia és közigazgatási reformok 

Magyarhonban. Gondolat, Budapest, 1979. (A továbbiakban: Csizmadia 1979.) 65−85. 

A Mária Terézia-féle utasítás második pontja például előírta, hogy a főispánok lehetőleg helyben lakjanak a 

megyében, s hogy a közgyűléseken mindenkor jelen legyenek (Csizmadia 1979. 68.). A harmadik pont a 

tisztújítások lebonyolításával kapcsolatban fogalmazott meg irányelveket, többnyire az 1723:56. tc. hasonló 

rendelkezéseinek a megerősítésével. A restaurációkat eszerint kötelező lett volna háromévente megtartani, 

amelynek akadályba ütközése esetén a főispán részletes indoklással az uralkodóhoz kellett volna, hogy forduljon. 

Fontos, hogy minden vármegyei hivatal, így a többnyire már főispáni kinevezéssel pozícióba kerülő jegyzők 

választását is a rendekhez utalta! Az időközi üresedést korrigáló főispáni surrogatio érvényét is csak a következő 

rendes tisztújításig ismerte el, amikor a surrogált hivatalt is választás alá kellett bocsátani. A megválasztott 

tisztségviselőkre több összeférhetetlenségi esetet is meghatározott, így a hivatalt vállalók nem lehettek 

magánföldesurak lekötelezettjei, se nem lehettek a vármegyei hivatallal párhuzamosan szabad királyi városi 

tanácsnokok vagy jegyzők. A főispáni utasítás negyedik pontja a kihágások és a rendetlenségek büntetésére a 

széksértési törvényt (1723:57. tc.) erősítette meg. Lásd: Csizmadia 1979. 69−70. 

A Mária Terézia-féle főispáni utasítás egyik előzményeként a korszak első átfogó magyarországi stratégiáját 

megalkotó Kaunitz 1760-as évek elején írott 12 pontból álló elaborátumát jelölhetjük meg. Kaunitz munkájának 

ötödik pontja kormányhű alispánok megválasztatását szorgalmazta, de fontos hangsúlyozni, hogy a 

seprűpolitikát elvetette, azaz nem a tisztikar hirtelen lefejezését javasolta, hanem egy általánosabb és 

hosszabbtávú stratégiát jelölt ki a magyarországi politika kézbentartása érdekében. Nem a választások 

befolyásolásában, se nem radikális apparátuscserében gondolkodott, hanem a „jutalmak és büntetések” 

rendszerével akarta megnyerni az alispánokat. A metódus tehát azonos lenne az osztrák és cseh közigazgatásban 

korábban bevezetett rendszerrel! Az elaborátum gyakorlati implementálását az 1768-as „Megújulás” program 

jelentette, amely ugyancsak előírta a kötelező háromévenkénti tisztújítást, de bizonyos szakmai feltételeket is 

szabni kívánt, hogy kizárják a műveletlen/civilizálatlan személyek megválasztását. A Franz A.J. Szabo által a 

politikai behatolás politikájának („policy of political penetration”) nevezett koncepció fő célja tehát 1819-hez 

haonlóan nem valamiféle a magyar nemzet elnyomására törekvő kormány-összeesküvés megkoreografálása, 

hanem a felvilágosult abszolutizmus keretén belüli modernizálás, a nevelés és a civilizálás, azaz a nemesség 

látókörének a bővítése, tágítása volt. Lásd: Franz A.J. Szabo, Kaunitz and enlightened absolutism 1753−1780. 

Cambridge University Press, Cambridge, 1994. 315−328. Különösen: 313−314., 318. 
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utakat jelöl.
1288

 Fontos hangsúlyozni, hogy 1790-ben a választó közgyűléseken még kizárólag 

a birtokos nemeseké volt a vezető szerep. A kisnemesek tömege még távol maradt, nem 

avatkozott bele agitációra vagy felsőbb vezetésre az ügyek eldöntésébe, de a mágnások sem 

látogatták a közgyűléseket, mert elenyésző számuknál fogva a köznemesség könnyen 

leszavazta őket.
1289

   

A nemesi felvilágosodás röpiratainak vázlatos számbavetéle előtt, mintegy azok 

ellenpontjaként gróf Teleki Sámuel, az egyesített magyar és erdélyi kancellária 

alkancellárjának 1790. évi kormányzati (arisztokratizmust erősítő) elképzeléseit kell 

megemlítenünk. Teleki egykamarás parlamentben gondolkodott, ahol a főrendek személy 

szerinti megjelenési joga bár megszűnt volna, a két megyei küldött egyike kötelezően 

főnemes lett volna. A tervezet szerint a városok továbbra is csak egy-egy követet 

küldhetnének.
1290

 A haladóbb gondolatokat megjelenítő nemesi felvilágosodás képviselői 

közül Batthyány Alajos gróf „Ad amicem aurem” című, 1790-ben megjelent latin nyelvű 

háromkötetes írásában a jobbágyok hivatalviselési jogát vetette fel, de országgyűlési 

képviseletüket nem támogatta, mert a parasztság szerinte még nem érett meg a teljes 

felszabadításra. A jobbágyok érdekeit ebből kifolyólag megyénként két-két „derék nemes” 

volt hivatva képviselni (azaz a rendes vármegyei követek).
1291

 Vay József, a tiszántúli 

kálvinista nemesség egyik vezéralakja Batthyány véleményét osztotta, de a falvak elöljáróit 

beengedte volna a megyegyűlésekre, hogy lássák és ellenőrizhessék: a nemesség az adózók 

érdekeit is képviseli. Batthyányékkal szemben gróf Fekete János tábornok az Emberi és 

Polgári Jogok Nyilatkozatára hivatkozva már a parasztság országgyűlési képviseletét is 

támogatta.
1292

 

Marczali Henrik megállapítása szerint a protestáns, nem-nemes Hajnóczy József volt 

az első magyar közgondolkodó, akinek munkásságában az általános haladás eszméje teljesen 

összefonódott a magyar nemzet megmaradásának és kifejtésének eszméjével.
1293

 A nem-

nemesek birtokképességének, és az angol mintára ebből származtatott hivatalképességnek az 

                                                 
1288

 Marczali szerint II. József korának végéig a magyar se az alkotmány, se a latin constitutio vagy organisatio 

szavakat nem ismerte mai politikai értelmében, s a „constitutio” modern politikai jelszóként csak egy 1786. 

július 4-i bihari feliratban fordult elő először, addig csak „jogok” és „szabadságok” léteztek. Lásd: Marczali 

Henrik, Alkotmánytervezetek 1790-ben. In: Budapesti Szemle, 1906. március (125. kötet, 351. szám). (A 

továbbiakban: Marczali 1906.) 393–422. 395–397.  
1289

 Mályusz Elemér (s. a. r.), Sándor Lipót főherceg nádor iratai. Magyar történelmi Társulat, Bp., 1926. (A 

továbbiakban: Mályusz 1926.) 8.  
1290

 Benda Kálmán, A magyar nemesi mozgalom (1790−1792). In: Vörös Károly (szerk.), Magyarország 

története 1790−1848. II/1. kötet. Magyarország története tíz kötetben 5/1. kötet. Akadémiai, Bp., 1983. 29−115. 

42−43. (A továbbiakban: Benda 1983a.) 
1291

 Benda 1983a. 44. 
1292

 Benda 1983a. 46−47. 
1293

 Marczali 1906. 406., 411. 
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igénye már a korábbi szerémi alispán első, 1790. március 10-i, bécsi, német nyelvű kéziratos 

közjogi munkájának (Gedanken eines Ungarischen Patrioten über einige zum Landtag 

gehörige Gegenstaende) első fejezetében megjelent. Hajnóczy szerint az ingatlan teremt kellő 

egzisztenciát a hivatalviseléshez, s a birtokosok jobban is kötődnek a hazához, inkább 

érdekeltek a nemzeti szempontú törvényhozásban. A közjogász tehát a birtokcenzus híve 

volt.
1294

 Az 1790. évi országgyűlés alatt született latin kéziratos értekezése (Ratio 

proponendarum in comitiis Hungariae legum) a birtokosok – nemesi címtől független – 

hivatalképességének igényét erősítette meg újra az érdekegyesítés céljával, sőt, Hajnóczy az 

alsóbb megyei hivatalokra az esküdtektől lefelé már a birtoktalan nem-nemeseket is 

beengedte volna. Az országgyűlési követséget ennek analógiájára a rendi válaszfalak 

ledöntésével ugyancsak kizárólag a saját tulajdonban lévő birtokhoz akarta köttetni, az egyes 

törvényhatóságok követeinek számát pedig a közteherviselésben való résztvállalás arányában 

állapította volna meg.
1295

  

Az országgyűlés szerkezetével, s ennek részeként a vármegyei követek számával és 

minőségével még részletesebben a De comitiis Regni Hungariae deque organisatione 

eorundem dissertatio iuris publici Hungarici című 1791-es, név nélkül megjelent nyomtatott 

latin nyelvű értekezésében foglalkozott. Bónis György megállapítása szerint a Hajnóczy által 

elérni kívánt maximumot az egykamarás polgári népképviseleti parlament, a minimumot 

pedig a kéttáblás rendi képviselet demokratikus megújítása jelentette.
1296

 A közjogász ehhez 

igazodva javaslatait is két síkon fogalmazta meg. Az általa vizionált országgyűlés az egész 

birtokos nemzet képviselete lenne, azaz a hivatalviseléshez hasonlóan a törvényhozásba is 

csak a saját ingatlannal rendelkező elemeknek engedne – ezúttal képviselőik útján – befolyást. 

A cenzust a föld nagysága, nem pedig változó piaci értéke jelentené. A követeket a tervezet 

szerint többé-kevésbé folyamatosan ülésező országgyűléshez igazodva három évre 

választanák, de az uralkodói kinevezéstől függő hivatalok viselőit összeférhetetlenség miatt 

kizáratta volna a jelölésből. A kéttáblás rendi országgyűlés fennmaradása esetén a nem-nemes 

földbirtokosok a szabad királyi városok mellett, a negyedik rendben kapnának adózásuk 

arányában képviseletet és szavazatot. A vármegyei követek ezzel szemben a megyéjükben 

található birtokos nemesek számával megegyező számú voksot kapnának. Hajnóczy a 

                                                 
1294

 Bónis György, Hajnóczy József. Akadémiai, Bp., 1954. (A továbbiakban: Bónis 1954.) 72–74. (különösen: 

73. 8. lábjegyzet), 206.; Vö. Csizmadia Andor (s. a. r.), Hajnóczy József közjogi-politikai munkái. Akadémiai, 

Bp., 1958. (A továbbiakban: Csizmadia 1958.) 30–34.; Marczali 1906. 406–408.; Újabban vö.: Poór János, 

Hajnóczy József. Új Mandátum, Bp., 1998. 19–20., 74–81., 88–93., 149–151. 
1295

 Lásd a Ratio proponendarum ötödik (Csizmadia kiadása szerint: negyedik), a törvényhozó hatalomról, és a 
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nemesek és a nem-nemesek könnyebb érdekegyesítésének céljából kívánatosnak látta azt is, 

hogy mind a képviselethez jutott nem-nemesek, mind a városok helyi birtokos nemeseket 

küldjenek követnek!
1297

 Az alsótábla egyes csoportjai tehát – Bónis szerint többszörös 

ellentmondást magában hordozva – eltérő jogcímeken szavaznának, s Hajnóczy nem határozta 

meg például a létszámuk arányában követet küldő nemesek képviselői és a közterhek alapján 

szavazó nem-nemesek és polgárok közötti arányt. A két tábla között ugyanakkor mind az 

összesített fejenkénti, mind a táblánkénti kuriális szavazás esetén az alsótábla túlsúlyát 

biztosító javaslatot alkotott.
1298

  

A Gedanken (IX. c., d., f., g., h. és n. pontok) és a Ratio proponendarum alapján a 

vármegyék reformját Hajnóczy ugyancsak a birtokosok hivatalképességének alapján képzelte 

el. Fenn kívánta tartani azonban a nyílt szavazást, mert a szabad magyar jellemhez szerinte ez 

a szavazási forma illik. A megyék területét népességük arányában újrarendezte volna, hogy 

minden törvényhatóságban rendelkezésre álljon kellő számú megyei birtokos a hivatalok 

betöltéséhez. A főispánok elmozdíthatóságát királyi ügyészi keresethez és az azt megerősítő 

bírói ítélethez akarta kötni, tehát leváltásukat kiemelte volna a kizárólagos uralkodói hatáskör 

alól. A kinevezésüket megyei jelöléstől akarta függővé tenni, s csak a háromévi szolgálatot 

maguk mögött tudó megyei birtokosok válhattak volna főispánná. Ennek érdekében 

törvényhozás útján akarta a főispáni fizetéseket maximalizálni (a főispán évi 1500 forintot, az 

alispánok pedig 1000 forintot kereshettek volna). A tisztújítások háromévenkénti megtartása a 

főispán törvényes kötelessége volna, s azt ideális esetben az országgyűlés előtt egy évvel 

tartanák. Az alispáni hivatalok főispáni surrogatióját is megszűntette volna.  

A vármegyei hivatalok közül az alispánok, szolgabírák, esküdtek, táblabírák és 

perceptorok csak megyebeli birtokosok lehetnének, a birtoktalanok közül ezen tervezet szerint 

viszont már jegyzőket és ügyészeket is választhatnának. A hivatalával visszaélő vagy 

kötelességét nem teljesítő tisztviselőkkel szemben (beleértve a főispánokat is) az 1548:70. tc. 

hatáskörének kiterjesztésével „illetéktelenség” címén lehetett volna – akár a sedrián is – 

ellenállást kezdeményezni. A jegyzőket a főispán életfogytig, saját belátása alapján 

nevezhetné ki, de a táblabírák megválasztását az 1613:24. tc. értelmében Hajnóczy ezután a 

tisztújításhoz kötötte volna. A tisztviselők számának, fizetésének és napidíjának 

meghatározását az országgyűlés feladatául jelölte ki. A közigazgatás és az igazságszolgáltatás 

szétválasztását ugyanakkor még ő sem támogatta. Bónis György értékelése szerint a Hajnóczy 
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által körvonalazott megye a nemesi vármegye helyett „már a birtokosok polgári tartalommal 

megtöltött önkormányzata” volt.
1299

 Hajnóczy gondolatai, például a nem-nemesek 

országgyűlési képviselete 1793 tavaszán – egyes titkosrendőri jelentések szerint − a nemesi-

értelmiségi mozgalom hatására több megye állásfoglalásában összehangoltan is megjelent.
1300

 

Dénes Iván Zoltán szerint ugyanakkor Hajnóczy (és a többiek) javaslatai és elképzelései nem 

váltak közvéleményformáló erővé, ezért „csak” eszmetörténeti jelentőséggel bírnak.
1301

 

Martinovics Ignác 1793 augusztusában három, a vármegyékhez, az országgyűlési 

követekhez, illetve a magyar néphez címzett anonim röpiratában is foglalkozott az 

országgyűlés reformjával. Az adófizetőkkel szemben azt tartotta volna igazságosnak, ha az 

országgyűlés második tábláját ezentúl a nem-nemesek küldöttei alkotnák. A nemesség 

különböző rétegei – a báróktól egészen az armalistákig! – birtokaik arányában küldhetnének 

követet, s ezek alkotnák a másik táblát.
1302

 A nem-nemesek Hajnóczy elképzeléseihez 

hasonlóan a megyei hivatalokra is választhatókká váltak volna.
1303

 Az országgyűlési 

követválasztások Martinovics által javasolt – nemesekre és nem-nemesekre egyaránt 

vonatkozó – módját az Ad deputatos Hungariae legislatores tizenharmadik pontja tartalmazta. 

A javaslat szerint minden választóképes nemes és nemtelen községenként választana 

elektorokat, majd a megyeszékhelyen az elektorok választanának három a jogtudományban 

jártas, erkölcsös, hazaszerető képviselőt a nemesek, hármat a nem-nemesek közül.
1304

 A 

Reformátorok Társasága Kátéjában (1794. május) Magyarország politikai átalakulásának 

tárgyalásakor aztán szintén megjelenik a nemtelenek országgyűlési képviselete: a diéta 

második kamaráját az első kamarával (fő- és köznemesek, mágnás és nemes közötti 

megkülönböztetés nélkül) számra azonos nem-nemes képviselők alkotnák (városiak és 

parasztok). Az országgyűlés maga összesen 248 (124+124) tagú lenne, s évenként választanák 

újra. A káté számításai szerint 30-40 ezer nem-nemes választhatna egy képviselőt, míg a 

nemeseknél az egymás szomszédságában élők közül az együttesen 100-130 ezer forintos ingó 
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és/vagy ingatlan javakkal, illetve jövedelemmel rendelkezők választanának egy követet. A 

diéta elnökét kéthetenkénti váltásban adnák a nemesek és a nem-nemesek, s a bizottságokban 

is azonos létszámú jelenlétet kéne biztosítani nekik. Martinovics egyik célja ezzel az 

engedménnyel az volt, hogy a köznemesség jobb esélyekkel, a nemtelenek tömegével közösen 

tudja kivívni Ausztriától a függetlenséget. A Szabadság és Egyenlőség Társaságának kátéja 

ezután egyenesen axiómaként fogalmazta meg az egyes állampolgárok politikai egyenlőségét, 

s közvetett vagy közvetlen országgyűlési képviseletét is (a választókörzetek alapja azonban itt 

is még a vármegye lenne).
1305

 

Berzeviczy Gergely a Napóleonnak címzett, 1809-i alkotmánytervében
1306

 inkább a 

városok országgyűlési szavazatának a megnövelése mellett foglalt állást, míg a megyék 

továbbra is két-két követet küldenének. A városi követek az alsó-, a megyei követek a 

felsőtáblán foglalnának helyet. A parasztok járásonként küldhettek volna egy-egy követet az 

alsótáblára. A felvilágosodott közgazdász elvetette azt a feudális dogmát, amely szerint a 

papság és a nemesség követeinek többségét minden körülmények között fenn kell tartani a 

diétán. Az arányok megbontását az adott esetben előremutató uralkodói döntések támogatása, 

a merev királyellenesség megszüntetése érdekében szorgalmazta. A törvényhozásban tehát 

Martinovicshoz hasonlóan – a magyarországi nemzetfogalom újradefiniálásával – képviseletet 

akart adni a nemteleneknek is, mert kizárásuk „az erők nagy tömegétől megfosztja a hazát”. 

A jogkiterjesztés azonban elsősorban a végrehajtó hatalom erősítésének a szándékával, és 

nem filantróp alapon merült fel. Az országgyűlési követeket – akár osztályonként, akár együtt 

– továbbra is a vármegye közgyűlése választaná.
1307

  

A megyei tisztújítások módjáról és viharos lefolyásáról Berzeviczy ugyancsak 

megemlékezett. A központi végrehajtást és az állami közigazgatás hatékonyságát erősíteni 

kívánó – némileg a felvilágosodott abszolutizmus államszemléletét idéző − javaslat szerint a 

főispán ajánlása alapján ezután az uralkodó nevezné ki (!) az alispánt, a jegyzőt, az adószedőt 

és a szolgabírákat, míg a tisztikar többi tagját a főispán maga nevezhetné ki. A táblabírákat 

ezzel szemben – rendi állásra való tekintet nélkül! – a közgyűlés választhatná. Berzeviczy 

felvetette a nemtelenek megyegyűlési képviseletét is, mert az szerinte a kormány és a 

végrehajtás kiterjedtebb támaszát jelenthetné. A nem-nemeseket emellett minden nyilvános 

tisztségre alkalmasnak ismerte volna el, azaz hivatalképessé akarta tenni őket. A közigazgatás 
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hatékonyságának növelése érdekében Hajnóczyval ellentétben szorgalmazta az 

igazságszolgáltatás különválasztását is.
1308

 

Összességében elmondható, hogy a fejenkénti és titkos szavazást leszámítva a korszak 

közjogi irodalma – persze többnyire külön-külön, eltérő helyeken, nem összehangoltan − 

gyakorlatilag minden olyan fontosabb reformtörekvést megfogalmazott, ami az 1830-as 

években is majd előkerül. Felmerült a nemtelenek hivatalképessége, országgyűlési 

képviselete, a főispáni jogok korlátozása, a vármegyék arányosítása, a képviseleti rendszer 

bevezetése, a passzív választójogi cenzus rendi választóvonalaktól független – vagyonalapú, 

timokratikus − meghúzása, a hivatali fizetések egységesítése és országgyűlési szabályozása, 

sőt a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szétválasztása is. A sporadikus javaslatok 

azonban – ahogy a bevezetésben említettük – nem igazán találtak utat a gyakorlati politika 

szférájába, így a hivatalos politika szintjén is a progresszív áramlatok helyett elsőként a 

konzervatív reform volt képes artikulálni elgondolásait. 

 

III. 2) Az 1791/93-as közpolitikai bizottság javaslatai 

 

A hivatalos politika síkján, és tárgyunk szempontjából is a legfontosabb előzményként 

tehát az 1791/93-as közpolitikai bizottság munkálatát kell megjelölni.
1309

 A választások 

kérdése értelemszerűen két helyen, a diéta és a vármegyék kapcsán is a reformmunkálat 

homlokterébe került. Zárójelben érdemes megjegyezni, hogy II. Lipót a királyi 

propozíciókban koronázása előtt Izdenczy József államtanácsos javaslatára két reform 

országgyűlési elkészítését emelte ki: a megyegyűlések és az országgyűlési tárgyalások 

szabályozását. Izdenczy érvelése szerint a megyegyűlések szabályozatlansága tette lehetővé a 

köznemesség politikai hegemóniáját, a II. József utáni nemesi mozgalom kiterjedését. Eltérő 

irányból és érveléssel, de mindez összecsengett, illeszkedett a reformok bizottsági úton 

történő keresztülvitelének rendi kívánságába is, a „rendszeres bizottsági munkálatok” 

megkezdéséhez.
1310

 

Az országgyűlés rendezésének vázlatát a bizottsági munkálat során Ócsai Balogh Péter 

septemvir, a vármegyék coordinatióját pedig Prileszky Károly trencséni alispán készítette 
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elő.
1311

 Balogh tervezete szerint a vármegyék az alsótáblára a nemesi választók száma, a nem-

nemes népesség és az adó nagysága alapján küldhetnének négy, három vagy kettő követet, 

amely által összesen 173 szavazatuk lenne a 32 városi szavazattal szemben. A követutasítások 

kötelező érvényét csak a nemesség sarkalatos jogait érintő kérdésekre tartotta volna fenn.
1312

 

Az ötnapos bizottsági vita „eredményeként” Balogh javaslata a végleges tervezet 

kialakításánál a törvényhatóságok egyenlőségének elve alapján úgy módosult 

(„racionalizálódott”), hogy a vármegyék mindegyike három-három követet küldjön, a kisebb 

megyéket pedig egyesítenék (III:19. §). A vármegyék és a városok közötti szavazatarány 

ezáltal 123:49-re módosult, azaz a nemességnek a nem vármegyei követek közül is meg 

kellett volna nyernie néhányat a főrendekkel szemben. A követutasítások kötelező jellegét a 

joghatóságot illető ügyekre is kiterjesztették.
1313

 

A Prileszky referátumát átdolgozó héttagú albizottság a tisztújításokon szavazati 

joggal a vármegyében birtokos és/vagy lakos nemeseket, a káptalanokat és a szabad királyi 

városokat ruházta volna fel. A hivatalok mindegyikének (!) betöltését – Prileszky hatéves 

javaslatával szemben – háromévenkénti választáshoz kötötték, a jelölés jogát viszont 

meghagyták a főispánnak (III:1. §). A rendek kívánságának figyelembevétele nélkül 

végrehajtott kandidáció orvoslásáért a rendek az uralkodóhoz fordulhattak volna (III:4. §). 

Passzív választójoggal a magyarul és latinul tudó nemesek rendelkeznének, függetlenül attól, 

hogy birtokosok-e (III:2. §).
1314

 A választás formáját a tisztviselő rangjától tették függővé: 

titkos választást írtak elő a számvevői hivataltól felfelé, addig viszont a közfelkiáltást is 

elfogadták (III:8. §).
1315

 Az országos bizottság négynapos vita után a tisztviselők mandátumát 

a szakszerűség, az állandóság, és az újraválasztás miatti részrehajlás kiküszöbölése érdekében 

hat évre emelte. A főispáni jogkört megnövelték (például a leköszönő tisztviselőt nem volt 

köteles újrajelölni, ha alkalmatlannak találta, illetve az aljegyzőket továbbra is ő nevezhette 

ki), az önkényes jelölés elleni panasztételre vonatkozó paragrafust kihagyták. A bíráskodó 

hivatalokra csak birtokos nemesek megválasztását fogadták volna el, az adószedői, 

számvevői, ügyészi és biztosi tisztségekre viszont a nem-nemesek is jelölhetővé válnának. 

Fejenkénti szavazást kötelező jelleggel csak az alispáni, szolgabírói és főjegyzői hivatalokra 

írtak elő (15–18. §). A bizottsági tervezet tehát egyfelől továbbra is autonómiát biztosított a 
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megyéknek a kormányzattal szemben, másfelől megőrizte a nemtelenek feletti hatalmukat 

is.
1316

 

 

III. 3) Az átmenet évei és az 1828/30-i országos bizottság reformmunkálatai 

 

A tisztújítások kérdése a bizottsági munkálatot követően hosszú időre lekerült a 

napirendről. Egy az 1811/12-i évi országgyűlésen készült kilencpontos kerületi munkálat 

vizsgálta meg újra a restaurációk rendezésének ügyét, de törvény ekkor sem született. A 

diétán a rendek által elővezetett kifogások között elsősorban a tisztújítások törvényben 

rögzített meg nem tartása, valamint a főispáni kandidáció és surrogatió módja, tehát 

lényegében a nemesi szabadság korlátozásának a sarokpontjai szerepeltek. A kormányzat 

álláspontját Majláth György személynök reflexiói foglalták össze. Az alsótábla elnöke 

véleményében kifejtette, hogy a rendetlenségek felszámolásának a joga csak és kizárólag az 

uralkodót képviselő főispánt illeti, maguk a főispáni jogok pedig nem képezhetik 

országgyűlési vita tárgyát. A személynök a kihágások létrejöttéért a vármegyéket is felelőssé 

tette, s bár elismerte, hogy a probléma gyökeres orvoslást kíván, szerinte erre az 1811/12-i 

ditán nem nyílt még lehetőség. Érdemes regisztrálni az orvoslásra tett rendi javaslatokat is, 

mert a vita főbb csomópontjai és indítványai jórészt lefedték az 1848 előtti politikai diskurzus 

e tárgyban tapasztalt későbbi tematikáját. Jóllehet, ezen rendi javaslatok ekkor még kivétel 

nélkül kisebbségben maradtak. A diétán felvetették így a fejenkénti szavazás előtérbe 

helyezését, a restaurációs törvények felülvizsgálatát (azaz egy átfogóbb, strukturális reform 

lehetőségét), a rendek jelöltjeinek a főispánokra nézve kötelező kandidálását, érdekeltségük és 

elsőkézből lévő tapasztalataik folytán a kisnemesek bevonását a főispánnal történő 

egyeztetésekbe (!), az érdemtelen tisztségviselők főispáni megbüntetésének a lehetőségét, 

valamint a tisztségek „örökölhetőségének” a megtiltását. Érdekesség, hogy a rendek nagyobb 

befolyását a kandidációba maguk a rendek többsége sem támogatta, mert attól féltek, hogy ez 

előzetes megegyezéshez, összebeszéléshez vezetne a megválasztandó személyekről.  

További kiemelendő mozzanata volt a vitának, hogy a jegyzők főispáni kinevezésében 

is ekkor még egyetértés mutatkozott a kormány és a rendek többsége között! A végül 

elfogadott rendi argumentáció szerint a jegyzők választása ugyanis nem tartozik szorosan a 

magisztrátus megválasztásához. Az egyik legproblémásabb pontot az 1843/44-i vitához 

hasonlóan a kihágások definiálása és a nemesi szabadság összeegyeztetése jelentette. A 

                                                 
1316

 Pajkossy 1978. 85–86. 
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rendek végül a nemesi szabadságot lehető legtágabban értelmező alternatíva mellett álltak ki, 

s csak a közvetlen verbális vagy fizikai becsületsértést kívánták pénz- vagy fogságbüntetéssel 

szankcionálni. Ugyancsak vitaforrásul szolgált a kihágásokat megítélő szerv mibenléte, a 

vélemények a főispán és az esküdtek hatósága között oszlottak meg. Az egyik legfontosabb 

mozzanat talán mégis az volt, hogy a rendek egységesen állást foglaltak amellett, s 

kimondták, hogy a választójog személyes jog, azaz vagyoni, műveltségi stb. helyzettől 

függetlenül megillet minden nemest, a kisnemeseket is.
1317

 

A kormánynak e tárgyban az évtized első felében elfoglalt passzív álláspontja az 

országgyűlés után módosult. Az 1810-es évek viharos tisztújításai következtében az uralkodó 

egy 1819. február 16-án kiadott rendelettel próbálta szabályozni a vármegyei választások 

intézményét, amelyben elrendelte a kötelező fejenkénti szavazás alkalmazását. A kisnemesség 

közgyűlésekre történő tömeges beáramlását előidéző rendeletet a vármegyék eltérően 

fogadták, s bár I. Ferenc 1821-ben megerősítette azt, a rendek országgyűlési tiltakozása végül 

eredménnyel járt: 1827 szeptemberében egy újabb rendelettel visszaállították a megelőző 

állapotot, azaz a megyék ismét maguk dönthettek arról, melyik szavazási eljárást 

alkalmazzák. Soós István kimutatta, hogy a korábbi történetírói felfogással ellentétben az 

1819-es rendelet mögött nem húzódott meg a vármegyei köznemesség diszkreditálására 

irányuló határozott politikai törekvés, az uralkodó célja valóban csak a tisztújítások 

„megreformálása”, modernizálása volt.
1318

 

Az 1791/93-i bizottsági munkálatok felülvizsgálatára az 1825/27-i országgyűlésen 

kiküldött országos bizottság került újra szembe a vármegyei választások rendezésének a 

kérdésével. Az 1828/30-as rendszeres bizottsági munkálatok születése körülményeinek 

bemutatását, és a tervezetek sokszempontú, értékelő elemzését Barta István végezte el 1963-

as kiadatlan, kitűnő doktori értekezésében.
1319

 Barta alapkérdése az volt, hogy 

regisztrálhatóak-e a munkálatokban olyan eszmék és törekvések, amelyek túlmutatnak a 

feudalizmust konzerválni kívánó reformokon.  

                                                 
1317

 Soós 2009. 81−90. Különösen: 86−87., 89. 
1318

 A három uralkodói rendeletről, valamint ezek megyei fogadtatásáról, alkalmazásáról kimerítő jelleggel lásd: 

Soós 2009. 65−156. 
1319

 Barta István, Az 1828/30-i országos bizottság reformmunkálatai (A magyar polgári reformmozgalom 

előjátéka). In: Barta Isván, A fiatal Kossuth és kora. Fejezetek a magyar polgári reformmozgalom 

kibontakozásának történetéhez. Doktori disszertáció. Kézirat. Bp., 1963. [ELTE Egyetemi Könyvtár] (A 

továbbiakban: Barta 1963.) 91–318.  

A rendszeres bizottsági munkálatok megszületését nagyrészt Barta alapján ismertetjük, mert saját kutatásaink és 

a Barta által közöltek szúrópróbaszerű ellenőrzése alapján eredményeit pontosnak, és tárgyunk szempontjából, 

valamint disszertációnk kereteihez képest kimerítőnek találtuk. Az összevetés és ellenőrzés alapjául szolgáló 

forrásokat a maguk helyén hivatkozásainkban is rendre megjelöljük.    
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A nádor az országos bizottság munkájának 1828. január 22-i ünnepélyes megnyitóján 

két szempontot tűzött a tagok elé: egyrészt fel kell tárni a hibákat, másrészt a szükséges 

javítások során mérséklettel kell cselekedni, s csak az ősi intézményekkel összhangzó 

változtatásokat szabad bevezetni, „a javításoknak szeliden, lassan és megrázkódtatások nélkül 

kell történni.”
1320

 A megyei választások coordinatiójával összefüggő kérdések a közjogi és az 

igazságügyi (jogügyi) albizottságok munkájában kerültek elő (utóbbinál a táblabírák 

választása kapcsán).  

A jogügyi albizottság
1321

 január 28-i, első ülésén a törvényszékek rendezéséről szóló 

részt előzetes tanulmányozásra és javaslattételre Lánczy József békési főispán kapta meg. 

Lánczy az október 28-i ülésen referálta a rendezéshez fűzött alapelveit.
1322

 A Barta értékelése 

szerint különösebb izgalmak nélkül lefolytatott albizottsági vita
1323

 eredményeként lényeges 

változtatás nélkül tartották fenn a társadalom rendi tagozódásához igazodó feudális 

törvénykezési szervezetet.
1324

 

A közjogi albizottság
1325

 1828. január 31-én tartotta első ülését, ahol az országgyűlési 

tárgyat Bartal György személynöki protonotárius, a megyék rendezését pedig Szegedy Ferenc 

szabolcsi adminisztrátor és Ambrózy Lajos helytartósági tanácsos kapták meg 

véleményezésre.
1326

 A megyei javaslatot Szegedyék a november 17-i, 15. ülésen referálták, s 

nagyrészt az 1791-es bizottság javaslatait hagyták jóvá. Az albizottsági vita november 23-ig, a 

15–19. üléseken zajlott.
1327

 A tisztújítások kérdését a november 23-i, 19. ülésen tárgyalták.
1328

 

                                                 
1320

 Barta 1963. 101., 105. 
1321

 Az albizottság elnöke Tihanyi Tamás tolnai főispán, tagjai pedig Kopácsy József veszprémi püspök, Lánczy 

József békési főispán, Palugyay Imre váci kanonok, Német János hétszemélyes táblai bíró, Németh Imre 

kincstári jogügyigazgató, Luby Imre királyi táblai ülnök, Szutsits József bács megyei, Rötth József csongrád 

megyei, Asztalos Pál máramaros megyei követek, valamint Komlósy Dániel debreceni követ voltak. 
1322

 Eszerint a reformnak gyorsítania kell az igazságszolgáltatást az igazság károsodása nélkül; szükség esetén 

változtatásokat is lehet eszközölni az igazságszolgáltatás rendszerében, de kerülni kell minden szükségtelen 

újítást, és csak a becsúszott hibákat kell kijavítani; csak akkor szabad megszűntetni valamelyik törvénykezési 

fórumot, ha a pótlásáról megfelelően tudnak gondoskodni; végül, a hozandó törvények legyenek világosak, 

rövidek, ne adjanak lehetőséget félremagyarázásra. 
1323

 Sajnos se az albizottsági, se az összbizottsági viták jegyzőkönyvei nem közlik a hozzászólók neveit. 
1324

 Barta 1963. 172–176. 
1325

 Az albizottság elnöke gróf Cziráky Antal országbíró, tagjai báró Szepesy Ignác pécsi püspök, Majláth 

György személynök, báró Bedekovich Lajos kőrösi főispán, báró Prónay Sándor, Csausz István kalocsai 

kanonok, Péchy Imre hétszemélyes táblai ülnök, Ambrózy Lajos helytartósági tanácsos, Szegedy Ferenc 

szabolcsi adminisztrátor, Bartal György személynöki protonotárius, Somssich Pongrác somogyi első alispán, 

Szerencsy István ung, és Szallopek János verőce megyei követek, valamint Gyurikovits György pozsony városi 

követ voltak. Bartal megállapítása szerint mind kitűnő szakemberek, a konzervativizmus kipróbált védői mellett 

a közjogi ellenzék néhány évvel korábbi olyan kiválóságaival (Bartal, Somssich, Szerencsy), akik az „átállás” 

fázisában voltak, útban az ellenzékiségtől a jól fizető kormányhivatalok felé. Vö. Barta 1963. 185.     
1326

 Barta 1963. 187. 
1327

 16. ülés: november 18., 17. ülés: november 19., 18. ülés: november 22., 19. ülés: november 23. Lásd: 

Protocollum Sub-Deputationis Regnicolaris in Publico-Politicis ad mentem Articuli VIII-vi 1827. exmissae. 

Budae, Typus Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae, 1829. [Az általunk használt példány lelőhelye: 
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A vita során Cziráky és a kormánypárti tagok következetesen – de sikertelenül – próbálták 

elérni a főispáni jogkör kiszélesítését, a kormánybefolyás megnövelését a megyékben. Heves 

vita alakult így ki például a tisztújítási jelölésről. A sok helyütt meglévő gyakorlatot 

szentesítette az az albizottsági javaslat, hogy a számvevői, adószedői és csendbiztosi 

tisztségekre a nem-nemesek is választhatókká váljanak.
1329

 A Bartal által készített 11 cikkelyt 

tartalmazó referátumot az országgyűlést szabályozó törvényekről a november 30-i, 21. 

albizottsági ülés különösebb vita nélkül jóváhagyta.
1330

 Ennek értelmében a vármegyék 

három-három, a szabad királyi városok 1-1 követet küldhetnének az alsótáblára, a 

követutasítások pedig csak az alapvető nemesi előjogokat és a megyét közvetlenül érintő 

kérdésekben lennének a továbbiakban kötelező erejűek.
1331

 Az albizottság 1829. február 15-i, 

39. ülésén többséget nyert egy, a plébánosok, azaz a katolikus alsópapság közgyűlési és 

tisztújítási szavazójogának a megvonását szorgalmazó javaslat is.
1332

  

A megyei törvényszék rendezése kapcsán az összbizottság az 1829. február 3–6-i 

ülések vitájának eredményeként eltörölte a pedaneus bíróságokat, s helyette állandó, egész 

éven át ülésező megyei törvényszéket javasolt. A közigazgatás és az igazságszolgáltatás 

szétválasztása – 1791/93-al ellentétben! – ezúttal elmaradt.
1333

 A Fororum coordinatio első 

részének harmadik törvénycikke szabályozta a vármegyei bíróságok szervezetét. Az első 

paragrafus határozott az alispáni és szolgabírói ítélőszékek megszűntetéséről, helyettük 

elsőfokú bíróságnak a sedriát tették meg. A harmadik paragrafus szabályozta a fizetéses 

táblabírák számát és választását. Az országos munkálat szerint a főispáni jelölés alapján a 

közgyűlés szabadon választhat négy táblabírát, akik azután a többi tisztviselőhöz hasonlóan az 

időszaki tisztújítások alá esnek. A főispán köteles lett volna erényes, törvénytudó, s lehetőleg 

                                                                                                                                                         
Országgyűlési Könyvtár, Deák-gyűjtemény] (A továbbiakban: Protocollum Sub-Deputationis Regnicolaris in 

Publico-Politicis, 1829.) 32–54.  
1328

 Protocollum Sub-Deputationis Regnicolaris in Publico-Politicis, 1829. 41–46. 
1329

 Barta 1963. 190–191.; A nem-nemesek alsóbb megyei hivatalokra történő beengedése Barta megállapítása 

szerint azon kevés pozitívumok közé tartozott, amely határozott előrelépést jelentett az 1791/93-as munkálathoz 

képest. Lásd: uo. 265. 
1330

 Protocollum Sub-Deputationis Regnicolaris in Publico-Politicis, 1829. 55–(71–)74. 
1331

 Ferstl rendőrminisztériumi tanácsos december 6-i jelentése, majd Reviczky ehhez kapcsolódó december 13-i 

felterjesztése az országgyűlés rendezésének elodázását javasolta. Reviczkyék véleménye szerint az albizottsági 

törvényjavaslat túlzó, a megyék döntő országgyűlési fölényhez jutását segíti a klérus, a városok és a főrendek 

ellenében, tárgyalása ezért megbontaná az 1825/27-i országgyűlésen visszaszerzett egyensúlyt. Lásd: Barta 

1963. 191–194., 301. 11. lábjegyzet  
1332

 Protocollum Sub-Deputationis Regnicolaris in Publico-Politicis, 1829. 138., 144–147. 
1333

 Barta 1963. 233–234., 309. 10. lábjegyzet; 

A pedaneus bíróságok vitájához (23–24. ülések, 1829. február 3–4.) vö.: MOL (N 101) Regnikoláris lt., 

Deputatio Systematicorum Operatorum, 8. csomó, 63–67. fol.; 

A táblabírák választásával foglalkozó I. 3–4. §-ok vitáját (24–25. ülések, 1829. február 4–5.) lásd: MOL (N 101) 

Regnikoláris lt., Deputatio Systematicorum Operatorum, 8. csomó, 68–69. fol. 
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birtokos
1334

 férfiakat kandidálni. A negyedik paragrafus hat tiszteletbeli táblabíró választását 

irányozta elő, akiket a rendek választhatnának, közgyűléstől közgyűlésig.
1335

   

A vármegyék szerkezetéről szóló albizottsági javaslatot az 1830. február 8–11-i 

összbizottsági üléseken tárgyalták, de a tisztújításokkal foglalkozó paragrafusokat, amelyek az 

1830. február 10–11-i, 117–118. üléseken kerültek napirendre, nem módosították.
1336

 A 

közjogi munkálat harmadik fejezete foglalkozott tehát a vármegyék coordinatiójával, s ennek 

az ötödik törvénycikke (De Electione et Restauratione Magistratus Comitatensis) szabályozta 

kilenc paragrafusban a tisztújítások menetét. A törvényjavaslat preambuluma kimondta, hogy 

a főispán minden hatodik évben, de szükség esetén előbb is köteles lett volna tisztújító 

közgyűlést összehívni, miközben megmarad az a joga, hogy maga nevezheti ki az aljegyzőket, 

a számvevőt és a lajstromozót.
1337

 A bázistörvénynek tekintett 1723:56. tc.-hez képest tehát 

módosulás történt annyiban, hogy tisztújításokat ezután nem három, hanem csak hatévente 

köteles a főispán tartani.
1338

  

A törvényjavaslat első paragrafusa rendelkezett arról, hogy restaurációk alkalmával 

elsőként minden hivatalnok köteles lemondani, egyúttal az alispán átadja pecsétjét, a többi 

hivatalnok pedig hivatalos iratait a főispánnak, illetve a rendeknek. A második paragrafus 

                                                 
1334

 „praeferenter possessionati” 
1335

 Opinio Excelsae Regnicolaris Deputationis motivis suffulta, pro pertractandis in consequentiam Articuli 

67:1790/1 elaboratis Systematicis Operatis Articulo 8. 1827. exmissae, circa Objecta ad Deputationem Juridicam 

relata. I. Projectum Articulorum de Fororum Coordinatione. Posonii, in Typographia Ludovici Landerer de 

Fűskút, 1830. 13–14. 
1336

 115. ülés: 1830. február 8., 116. ülés: 1830. február 9., 117. ülés: 1830. február 10., 18. ülés: 1830. február 

11. Lásd: MOL (N 101) Regnikoláris lt., Deputatio Systematicorum Operatorum, 8. csomó, 548–571. fol. A 

restaurációkról uo: 566–571. fol. 
1337

 Opinio Excelsae Regnicolaris-Deputationis Motivis suffulta, pro pertractandis in consequentiam Articuli 

67:1790/1 elaboratis Systematicis Operati Articulo 8. 1825/27 exmissae, circa Objecta ad Deputationem Publico-

Politicum relata.  III. Coordinatio Comitatuum, cum adnexis Projectis sex Articulorum. Budae, Typ. Reg. Univ. 

Hung., 1830. (A továbbiakban: Opinio Excealsae Regnicolaris-Deputationis…III. Coordinatio 

Comitatuum…Budae, 1830.) 19. 
1338

 Az 1723:56. tc. „A főispánoknak megyéikben lakásáról s a megyék tisztujitásáról, az alispánok s más 

tisztviselők állásáról” kimondta: „Mivelhogy a főispánok azoknak a megyéknek, melyeknek élén állanak, 

kormányzói, s a közigazgatási és közügyek, valamint az igazságszolgáltatás gondja is főképen reájok van bizva. 

1. § Ezért Ő legszentségesebb felségének megelőző jóságos elhatározása értelmében elrendelik: hogy megtartván 

az ő tisztségükre nézve az 1536-ik évi 36-ik törvénycikkelyt, ha csak a király és az ország közszolgálatában 

elfoglalva nincsenek, folyvást ama megyékben székeljenek, melyeknek élén állanak. 

2. § S a megyéknek és igy az országnak közszolgálatát hátráltató bármely szabálytalanságok elháritása végett, 

minden harmadik évben, vagy előbb is (ha a szükség a tisztviselőkben valamely változtatást követel) tisztujitó 

széket hirdetni, s az előbbi alispánnal együtt a nemesek rendéből négy alkalmatos jelöltet ajánlva, a tisztujitást 

megtartani kötelesek legyenek. 

3. § Az alispánok és a megyék egyéb tisztviselői az igaz nemesek számából s rendéből, birtokosok és nem 

érdekeltek, s ama megye földesurainak semmi módon le nem kötelezettek legyenek. 

4. § Kiket e hivatalokra, az 1548-ik évi 70-ik törvénycikk értelmében, az egész megye beleegyezésével kell 

választani. 

5. § Az Erdődy grófok családjának ügye pedig, Varasd vármegye tisztviselőinek alkalmazása tekintetében, 

maradjon mostani állapotában, mig azt a törvény rendes utján el nem döntik.” Lásd: Magyar Törvénytár 

1723:56. tc. 
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előírta, hogy a tisztújítás megkezdése előtt a főispán a jó rend fenntartására nevezzen ki egy 

jegyzőt, egy ügyészt, egy szolgabírót és egy esküdtet. A főispán emellett egy küldöttséget is 

köteles volt kinevezni, arra az esetre, ha kétséges lenne a választás eredménye, és egyesével 

kellene megszámolni a szavazatokat.
1339

 A paragrafus kimondta azt is, hogy a jelöltlista 

nyilvánosságra hozatala után a jelölteknek el kell hagyniuk a gyűlés helyszínét, ellenkező 

esetben a választás érvénytelen.
1340

 A harmadik paragrafus értelmében a rendes alispáni 

hivatalra az 1723:56. tc.-el összhangban a korábbi alispánnal együtt legalább négy, a többi 

hivatalra pedig három jelöltet kell állítani. A jelöltektől az 1723:56. tc.-ben foglalt 

tulajdonságokat követelik meg, a hivatalt elvállalni vonakodókra pedig az 1559:54. tc.
1341

 

értelmében büntetés kiszabását is kilátásba helyezték. A jelölésre vonatkozóan további 

irányelvül szolgált, hogy a hivatalukról leköszönő, de a rendek bizalmát munkájukkal 

kiérdemlő személyekre a kandidálásnál „méltó tekintettel” kell lenni. A negyedik paragrafus 

megengedte, hogy az adószedői, számvevői és biztosi hivatalokra – amennyiben nincs elég 

nemes − nemteleneket is jelöljenek, de a nemesek mindenkor előnyt élveznek.
1342

 Az ötödik 

paragrafus a voksok „egyértelmű többségének” a megállapítására a felkiáltás elégtelensége 

esetén a fejenkénti szavazást írta elő. Ezt az előre felállított deputatio végezné, amely az 

eredményről a tisztújító gyűlésnek lenne köteles hitelesen beszámolni. Szavazati joggal a 

közgyűlésen képviseleti joggal bíró, a megyében lakó és/vagy birtokos nemesek 

rendelkeznének, amennyiben személyesen megjelennek. A törvényjavaslat ebbe beleértette a 

felnőttkort el nem ért, de hivatalt korábban már viselő vagy más módon nagykorúsított 

(emancipatur) nemeseket is. A szavazásból kizárták ugyanakkor az extraneusokat, az infamia 

bűnébe esetteket, a büntetőper alatt álló személyeket, valamint a tisztújítás helyszínére 

„méltatlan állapotban” érkezőket. A hatodik paragrafus a restauráció szentségét megsértő, 

valamint a korrupcióba keveredő, „lefizetéssel, szavazatvásárlással vagy más meg nem 

engedett eszközzel” élő személyekre a büntetőtörvénykönyv vonatkozó büntetéseit szabta ki. 

A bírói jogkörrel rendelkező hivatalnokok a hetedik paragrafus előírása szerint bírói, a többi 

hivatalnokok pedig egy az országgyűlés által meghatározott esküt kötelesek letenni. A 

nyolcadik paragrafus összeférhetetlenség címén megtiltotta a hivatalt elnyert személyeknek a 

magánemberek felé vállalt személyes szolgálatok vállalását. A hivatalokban bekövetkező 

                                                 
1339

 „…et pro legendis ad Casum dubiae pluralitatis singillativis suffragiis, Deputatio per eundem 

denominabitur.”   
1340

 „Candidati […] ex recinctu Concessus sub nullitate [!] Electionis recedent.”  
1341

 Az 1559:54. tc. a büntetés mértékét „a [korabeli] decretumban megszabott és kifejezett” értékben állapította 

meg, tehát az összbizottság ezúttal valószínűleg csak a büntetés elvét vette át, de nem annak mértékét. Vö. 

Magyar Törvénytár 1559:54. tc. 
1342

 „Ad officia Perceptorum, Exactorum, et Commissariorum etiam Ignobiles, ubi defectus Nobilium, quorum 

caeteris paribus praeferens ratio habenda est, subversatur, proponi possunt.”   
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időközi üresedés esetén követendő lépésekről a kilencedik paragrafus szólt. Az alispáni 

hivatal megüresedése esetén a főispán által állított három jelölt közül választhatnak a rendek, 

a többi hivatal esetében viszont a főispánnak helyettesítési joga van. Amennyiben egyszerre 

több hivatal is megüresedne, a főispánnak a surrogatió helyett tisztújítást kell összehívnia.
1343

  

Az országgyűlés coordinatiójának vitája 1830. február 22-től március 3-ig tartott, a 

vármegyei követek számáról, arányosításáról és szavazatáról február 26-án, a 123. ülésen 

határoztak.
1344

 Az összbizottság elfogadta az alsótábla összetételét és a követutasítást 

szabályozó törvénycikkeket, jóllehet a megyei és városi követek között hosszú vita alakult ki 

az alsótáblai erőviszonyok konzerválására/megváltoztatására. A megyei követek azt 

hangoztatták, hogy ők a joghatóság területén élő jobbágyokat is képviselik,
1345

 ellenben a 

városok a „demokrácia” fészkei.
1346

 Az összbizottsági törvénytervezet első fejezete második 

törvénycikkének kilencedik paragrafusa szerint tehát az országgyűlés alsótáblájára minden 

székes- és társaskáptalan, valamint törvényileg becikkelyezett szabad királyi város egy-egy 

követet küldhet, a vármegyék pedig három-három felnőttkorú és birtokos (!) nemessel 

képviseltethetik magukat. A negyedik törvénycikk előírása szerint a jövőben a követutasítások 

csak az 1741:8. tc.-et és a megyék speciális állását érintő kérdésekben maradnának a követek 

számára kötelező erejűek, egyéb esetben viszont csak konzultatív funkcióval bírnának.
1347

 

Heves vita alakult ki a katolikus alsópapság szavazatjogát megvonó albizottsági 

javaslat körül is. A javaslat ellen az egyháziak még az előző évben különvéleményt nyújtottak 

be Csausz István, a kalocsai főegyház kanonokja és a kalocsai főkáptalan követe 

vezetésével.
1348

 Az összbizottsági többség ennek ellenére a megszorítás mellett döntött, mert 

szerintük csak a nemeseket illetheti meg a szavazati jog.
1349

 Barta adatai szerint a katolikus 

                                                 
1343

 Opinio Excealsae Regnicolaris-Deputationis…III. Coordinatio Comitatuum…Budae, 1830. 19−21. 
1344

 MOL (N 101) Regnikoláris lt., Deputatio Systematicorum Operatorum, 8. csomó, 619–623. fol. 
1345

 Vö. az 1791/93-as közpolitikai bizottság javaslatainak vitáival. 
1346

 A megyék túlsúlyát biztosító javaslat ellen a városi követek végül különvéleményt nyújtottak be. A kancellár 

hasonlóan borúsan értékelte a helyzetet, s kifogásolta, hogy a javaslat túlsúlyra juttatja a megyéket az alsótáblán. 

Lásd: Barta 1963. 253–254., 314. 43–44. lábjegyzet    
1347

 Opinio Excelsae Regnicolaris-Deputationis Motivis suffulta, pro pertractandis in consequentiam Articuli 

67:1790/1 elaboratis Systematicis Operati Articulo 8. 1825/27 exmissae, circa Objecta ad Deputationem Publico-

Politicum relata. I. Coordinatio Comitiorum cum Projectis 11. Articulorum. Budae, Typ. Reg. Univ. Hung., 

1830. 11. 
1348

 A 15 oldalas, hosszú, Werbőczyt megelőző korig (1252-ig) visszanyúló, középkori és kora újkori 

jogelőzményeket magában foglaló, s ezzel a papság nemességét bizonyítani kívánó véleményt 1829. március 29-

i datálással, nyomtatásban lásd: Csausz, Stephanus, Votum Separatum de Jure Suffragii Cleri Curati in 

Congregationibus et Restaurationibus Comitatensibus. Budae, Typus Regiae Scientiarum Universitatis 

Hungaricae, 1829. [Az általunk használt példány lelőhelye: Országgyűlési Könyvtár, Deák-gyűjtemény] 
1349

 Vö. az összbizottsági vélemény kilencedik fejezetének tizenkettedik, „De Jure Suffragii Cleri Curati 

Catholicorum” című törvényjavaslatával: Opinio Excelsae Regnicolaris-Deputationis Motivis suffulta, pro 

pertractandis in consequentiam Articuli 67:1790/1 elaboratis Systematicis Operati Articulo 8. 1825/27 exmissae, 

circa Objecta ad Deputationem Publico-Politicum relata. IX. Objecta Particularia, ex Corpore Gravaminum, et 

Postulatorum, ad Deputationem Publico-Politicam relegata. Budae, Typ. Reg. Univ. Hung., 1830. 20−22. 
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klérus négy megye kivételével addig az egész országban szavazóképes volt, a bizottsági 

döntés tehát rendkívül súlyosan érintette az egyházat.
1350

  

Barta összefoglaló értékelése szerint az 1828/30-i operátumok a maguk idejében a 

társadalom igényeinek már nem feleltek meg, és indokolt mind a kortárs közvélemény, mind a 

történettudomány
1351

 elmarasztaló ítélete. A munkálatok tartalmilag egy konzervatív reformot 

jelentettek, az ősi feudális alkotmány megszilárdítását némi korszerűsítéssel.
1352

 1830 

tavaszán már 40-nél több vármegye fordult felirattal a nádorhoz, hogy a munkálatokat a 

megyéknek is küldjék meg véleményezésre.
1353

 

 

III. 4) Az 1829. évi uralkodói rendelet a tisztújításokról és az 1830. évi országgyűlés 

 

A rendszeres bizottsági munkálatokkal meginduló politikai diskurzus ellenére a bécsi 

kormányzat még az operátumok megyei vitája előtt, és az országgyűlés megkerülésével 

kísérletet tett arra, hogy központilag szabályozza a vármegyei tisztújítások, azon belül is 

különösen a főispáni jogkör kérdését. Az 1829. július 10-én 8766/1180. kancelláriai szám 

alatt kiadott rendelet lehetővé tette volna a főispánoknak, hogy a szavazást megvesztegetéssel 

befolyásoló jelölteket a tisztválasztásból kizárják, és mind őket, mind segítőiket büntetőperbe 

idéztessék, valamint, hogy a vármegyei tisztikar ilyen ügybe keveredő bármely tagját 

szolgálata alól felmentsék.
1354

 Az uralkodói rendelet – a döntéselőkészítés folyamatát tekintve 

– egyébként az 1828. december 9-i trencséni véres tisztújítás
1355

 következtében született: a 

Kancellária a trencséni nemesek megrendszabályozása mellett egy általános rendezésre is 

kísérletet tett, s a külön Trencsénnek szóló leirat mellett itt egy minden megyéhez küldendő 

általános uralkodói rendelet megfogalmazásáról is döntöttek.
1356

  

                                                 
1350

Reviczky az uralkodót próbálta a „meggondolatlan” döntés ellen hangolni, és támadta a nádort, aki szerinte 

feltűnő hévvel pártolta a határozatot. Lásd: Barta 1963. 256. 
1351

 Mályusz Elemér szerint például: „A retrográd 1828/30-as munkálatok a túlnyomó tömeg felfogását jelzik, 

ahová a magyar visszasűllyedt.” Lásd: Mályusz 1923. 36. 
1352

 Barta 1963. 267–268. 
1353

 Balásházy János kortárs adatait idézi: Barta 1963. 318. 5. lábjegyzet 
1354

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1829:8766. Az 1829-es rendelet a Helytartótanácsnál iktatásakor a 20086. 

számot kapta. A Helytartótanács vármegyei osztály Normalia sorozatának vonatkozó aktája mindössze két 

másolatot tartalmaz a rendeletből Reviczky Ádám kancellár kézjegyével. Lásd MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. 

Dep. pol. com. Normalia. 1829:20086. 144–145. fol. és 146–147. fol.  
1355

 A kérdéses tisztújításról összefoglalóan lásd különösen: Révész 1968. 144–145. 
1356

 Lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1829:8766. 24. fol. votumát. A trencséni ügy kapcsán foganatosított 

előleges lépéseket lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1829:2698. (pl. egy Trencsénnek küldendő 1829. február 

20-i leirat másolata a 2–5. fol.-on, vagy a trencséni főispánnak küldendő leirat azonos dátummal uo. 6–7. fol., 

ezek fogalmazványai uo. 8–9., ill. 10–11. fol., a vizsgálati anyag uo. 12–31. fol.). Az ügyben kiküldött Mérey 

Sándor-féle királyi biztosi vizsgálat jelentésének 1829. július 4-i kancelláriai tanácsülési tárgyalásának 

jegyzőkönyvét Reviczky Ádám elnöklete alatt, annak általánosabb vonatkozásaival lásd MOL (A 39) Kanc. lt. 

Act. gen. 1829:8766. 3–23. fol. A votumot uo. 24–25. fol. A votum tartalmazta már a megyéknek küldendő 
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Vélhetően a rendelet óvatos szövegezése, és a strukturális reformok tárgyalásával 

kecsegtető országgyűlés közeledte miatt, egyedül Somogy megye adott világosan hangot a 

rendelettel szembeni ellenérzéseinek. A megye kifogásolta (és „nagyérdemű sérelemként” 

vezette elő) a főispáni jogkörnek az ellenzékkel szembeni egyoldalú fellépésre lehetőséget 

adó túlzó kiterjesztését, továbbá a választások rendjét – a korábbi ígérettel szembemenően − 

központi, rendeleti úton befolyásolni kívánó kormányzati eljárás jogszerűségét. Somogy 

szerint a szabad választás sarkalatos nemesi jogát korlátozza, hogy „ismeretlen vétek” ellen 

„szokatlan bíróságot” állítanak fel, s a nemest meghallgatása nélkül sújthatják a legszigorúbb 

büntetéssel, holott az önvédelem még a felségsértési ügyekben is megilleti. A megye a 

rendelet morális következményeivel szemben is kifogást emelt, mert szerinte ezzel az 

„árulkodásoknak” és „alattomos feladásoknak” nyitnának utat, ami az erkölcsök 

megromlását segítené elő. Somogy a sérelmet ezen formájában a megye országgyűlési 

követutasításába is belefoglalta.
1357

 A rendelet tartalmának és céljainak félreértelmezhetőségét 

mutatja, hogy Molnár András például az alapelvek pozitív zalai fogadtatásáról, sőt annak 

megyei előzményeiről ír.
1358

 A vélemények többsége azonban feltételezhetően a Pest 

megyénél látottakkal azonos, azaz a rendeletet tudomásul vették különösebb vita és gyanú 

nélkül.
1359

 

                                                                                                                                                         
rendelet szövegtervezetét, ill. a Helytartótanács részére küldendő utasítást is. A rendelet fogalmazványát lásd 

MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1829:8766. 54–57. fol. A trencséni invesztigáció további részleteit uo. 26–57. 

fol., ill. a 8766. sz. irat utalásai alapján MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1829:8989. (a Nyáry Antal-féle megyei 

vizsgáló deputatio aktája 1829 júliusából a 2–15. fol.-on), MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1829:9294. (az 1829. 

július 21-i kancelláriai tanácsülés jegyzőkönyve német fordításban a 2–19. fol.-on), MOL (A 39) Kanc. lt. Act. 

gen. 1829:9295. (különösen: 2–8. fol.), MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1829:9296. (a Trencsénnek küldendő 

kegyelmes királyi leirat másolata a 2–3. fol.-on, a Mérey-vizsgálat aktáinak elenchusa a 4–5. fol.-on, a trencséni 

főispánnak küldendő leirat 1829. augusztus 3-i dátummal a 8–12. fol.-on, a kancelláriai tanácsülés jegyzőkönyve 

a 13–48. fol.-on, egyéb vonatkozó iratok pedig a 49–67. fol.-on). 
1357

 A somogyi követutasítás vonatkozó, 13. pontját lásd MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. 

Poson. 1830., 14. cs. 260. fol. Vö. KLÖM VI. 875–876. Különösen: 876. 18. lábjegyzet. 
1358

 Lásd Molnár 1989. 19–20.  
1359

 A nádori titkos levéltár Praeparatoria sorozatának 14. csomója összesen 47 vármegye (Abaúj, Fejér, Arad, 

Árva, Bács, Bars, Békés, Bereg, Bihar, Borsod, Vas, Komárom, Csanád, Csongrád, Gömör és Kishont, Heves és 

Külső-Szolnok, Hont, Győr, Krassó, Liptó, Máramaros, Moson, Nógrád, Nyitra, Pest, Pozsony, Pozsega, Sáros, 

Szepes, Somogy, Sopron, Esztergom, Szerém, Szabolcs, Zala, Temes, Turóc, Tolna, Torna, Torontál, Trencsén, 

Ugocsa, Ung, Verőce, Veszprém, Zemplén, Zólyom) és Horvátország alaputasításait tartalmazza. Kraszna és 

Szatmár vármegye utasításai viszont sajnos hiányoznak (ezen két megye utasítását a Takács-hagyatékból sem 

tudtuk pótolni). Somogyon kívül más megye nem foglalkozott a rendelettel sérelemként. A tisztújítások kérdését 

is csak a pozsonyi utasítás 15. pontja érintette, amikor a főispánok bizonyos hivatalokra történő kinevezési jogát 

az 1825−27-es országgyűléshez hasonlóan újra sérelemként vezette elő (lásd lejjebb, az 1830-i diéta vitáit!). 

Zemplén 1826. decemberi utasításadó közgyűlése az 1819-es uralkodói rendelet sérelmének következményeként 

felvetette a tisztújítások átfogó rendezését (a főispánok jelölési és kinevezési jogának a csökkentését, a 

restaurációk kötelező háromévenkénti megtartását, és a képviseleti rendszer bevezetésének kezdetleges formáját: 

a nemesség által választott képviselők választhatnák a tisztviselőket!), de a megye utasításának szövegéből végül 

ez a pont kimaradt. Vö. MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1830., 14. cs. 111−352. fol. 

Pozsony utasításának 15. pontját uo. 238. fol., Zemplénre uo. 339−340. fol.  
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A somogyi reflexiókat az 1830-i diéta „országos panaszok és kívánságok 

összeszerkesztésére” kiküldött sérelmi bizottsága tárgyalta.
1360

 A bizottsági munkálatot 

(„Tudósítása azon Országos küldöttségnek, amely az Országos Nehézségek és kívánságok 

szerkeztetésére rendeltetett”) az 1830. november 23-i, 29. ülésen nyújtották be és olvasták 

fel.
1361

 A somogyi észrevételekkel a bizottság a sérelmek és kívánatok második osztályában, a 

partikuláris („magános”) vármegyei sérelmek kilencedik pontjaként foglalkozott.
1362

 A 

bizottsági vélemény szerint a főispánok kandidálási jogát nem lehet megszorítani, ezért a 

somogyiak sérelmét egyedül annak kimondására kell redukálni, hogy a hivatalban lévő 

alispánokat ne lehessen egyoldalúan megfosztani az újrajelölés törvényes jogától. A kérdés 

teljeskörű rendezését egyébiránt a rendszeres bizottsági munkálatok tárgyalásához utalták, 

mert azok a vesztegetés problémájára egyébként is kitérnek.
1363

 A rendek ennek ellenére a 

kerületi ülésben a kandidálás egyoldalú befolyásolását megelőzendő egy a rendelet 

visszavonását szorgalmazó felirat mellett foglaltak állást, amelyben az uralkodót arra is 

megkérnék, hogy a főispánokat szólítsa fel a tisztújítási törvény betartására, valamint a 

törvényhatóságok jogainak tiszteletben tartására.
1364

 

A kerületi véleményt az alsótábla 1830. december 15-én, a 35. ülésen vitatta meg. 

Majláth György személynök az országos bizottság véleménye − azaz a rendelet vissza nem 

vonása, és az operátumok vitája során történő bővebb kifejtés − mellett foglalt állást: szerinte 

az alispáni hivatalok kivételével a főispánok a tiszti hivatalokra szabadon jelölhetnek és 

azokból bárkit ki is hagyhatnak, amely joguk a törvényekből, s nem a vitatott rendeletből 

fakad, éppen ezért felelettel sem tartoznak senkinek. A személynökkel azonos véleményre 

Zólyom és Sopron követei helyezkedtek. A soproni követ szerint a rendelet visszavonása nem 

járna sikerrel, mert a főispánokat nem lehet a kihagyatásokról törvényesen számadásra 

kötelezni. A rendek többsége tehát Somogy és a felírás pártolása mellé állt, mert a rendelet 

szerintük alkalmat adna „a legérdemesebb férfiaknak a factiositás színe alatt való 

                                                 
1360

 A sérelmi bizottság nádor által kinevezett tagjait az országgyűlés 1830. október 11-i, 13. ülésén ismertette a 

rendekkel Plathy Mihály nádori ítélőmester. A bizottság elnöke idősebb báró Eötvös Ignác főpohárnok lett, 

tagjai pedig Vurum József nyitrai megyéspüspök, gróf Győry Ferenc bácsi, Szilassy József tornai, Lánczy József 

békési, báró Bedekovich Lajos kőrösi főispánok, ifjabb gróf Zichy Károly, báró Pongrácz József, idősebb gróf 

Eszterházy Mihály és gróf Szapáry József voltak. Lásd: Felséges Első Ferentz Austriai Császár, Magyar, és Cseh 

Ország Koronás Királyától Po’sony Szabad Királyi Városába 1830-ik Esztendőben , Szent-Mihály Havának 8-ik 

napjára rendeltetett Magyar Ország Gyűlésének Jegyző Könyve. Pozsony, 1830. (A továbbiakban: Ogy. jkv. 

1830.) 88.   
1361

 Ogy. jkv. 1830. 185. 
1362

 Felséges Első Ferentz Austriai Császár, Magyar, és Cseh Ország Koronás Királyától Po’sony Szabad Királyi 

Városában, 1830. Esztendő’, Szent Mihály Havának 8. napjára rendeltetett Magyar Ország Gyűlésének Írásai. 

Második Kötet. Pozsony, 1830. (A továbbiakban: Ogy. ir. 1830. II.) 317−318.  
1363

 „Delicto ambitus in Systematicis Operatis pertractato, mentione proinde eatenus in hoc Gravamine injecta ad 

revisionem Operatorum eorundem releganda.” 
1364

 Ogy. ir. 1830. II. 467. (CVIII. sz.); Ogy. jkv. 1830. 239. 
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kihagyatására”, s főleg, mert az ilyen döntések a törvényhozó, s nem a végrehajtó hatalom 

jogkörébe tartoznak.
1365

 Ez a felirat az 1830-i országgyűlésen az idő rövidsége miatt azonban 

már nem készült el. A rendek december 20-án, a 42. ülésen azt a határozatot hozták, hogy a 

csak az alsótábla által tárgyalt sérelmekről a következő országgyűlésen, a rendszeres 

bizottsági munkálatok remélt vitája során döntenek majd.
1366

    

A főispánok jelölési joga az 1825/27-i országgyűlésen felterjesztett, de elintézetlenül 

maradt vármegyei sérelmek között is előkerült, s így az 1830-i diétán újra vitaanyagot 

szolgáltatott: arról a felterjesztésről volt szó, amelyben Szatmár a korábbi joggyakorlatra és 

Mária Terézia főispáni utasítására hivatkozva a főispáni kinevezés helyett a főjegyzők szabad 

választását kérte megyéjének.
1367

 Az uralkodó válaszát az 1830. november 16-i, 27. ülésen 

ismertette a nádori ítélőmester. Eszerint Szatmárban a kinevezés a szokásjognak megfelelően 

addig érvényben marad, s a főispánt ebben nem korlátozhatják, amíg a vármegyék 

coordinatiójának vitája során ellenkező értelmű törvényes intézkedés nem történik.
1368

 A 

kerületi ülésben a rendek nem fogadták el a rezolúciót, mert álláspontjuk szerint a szatmári 

sérelem már az operátumok tárgyalása előtt, kancelláriai rendelettel is orvosolható lenne.
1369

 

Az alsótábla december 2-án, a 31. ülésen tárgyalta a kerületi határozatot, ahol a személynök 

javaslatára a rendek tompították annak élét, s az alsótábla csak annyiról határozott, hogy a 

főjegyzők kinevezésének sérelmét újra elő fogják terjeszteni a vármegyei coordinatió során, 

Szatmár pedig a kinevezési gyakorlat királyi biztos által történő megyei bevezetését, és nem 

általában a kinevezés jogszerűségét fogja sérelmezni.
1370

 

                                                 
1365

 Ogy. jkv. 1830. 254−255. 
1366

 Ogy. jkv. 1830. 314−315. Vö. az országgyűlési sérelmek és kívánatok tárgyában született rendi felirattal: 

Ogy. ir. 1830. II. 551−578. (CXLI. sz.) 
1367

 A jegyzőválasztás kérdésének szatmári sérelme már az 1811/12-i diétán is előkerült. Lásd: Soós 2009. 86. 
1368

 Ogy. jkv. 1830. 169−170.; Ogy. ir. 1830. I. 279. (LXII. sz.) 
1369

 Ogy. ir. 1830. II. 403. (LXXVII. sz.) 
1370

 Ogy. ir. 1830. II. 547−548. (CXXXV. sz.); Ogy. jkv. 1830. 199−201., 282. 
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IV. A megyei választások megreformálásának kérdése 1831–1832-ben 

 

A rendszeres bizottsági munkálatok megyei vitáiról több – áttekintő, vagy egy adott 

megye véleményét és annak kontextusát feldolgozó – elemzés is született, amelyek 

valamilyen szinten érintették a választások rendezésének kérdését is. Barta István kutatásai 

Szatmár, ugyancsak Barta és Erdmann Gyula Zemplén, Völgyesi Orsolya Békés, Horváth 

István Nógrád, Jutai Péter Somogy, Molnár András és Béli Gábor Zala, Csapó Mária pedig 

Tolna megyének az operátumokkal kapcsolatos vitáit dolgozta fel.
1371

 Barta István és 

Völgyesi Orsolya Zemplén, illetve Békés véleményeinek elemzése kapcsán – a teljesség 

igénye nélkül − kitértek a többi megye észrevételeinek eseti, vázlatos ismertetésére, a főbb 

jellemzők, tendenciák megragadására, érzékeltetésére is. Mind Barta, mind Völgyesi 

elsősorban a reformgondolatok feltűnésére, és nem a munkálatok rendszeres elemzésére 

koncentrált, ezért a következőkben mi némileg eltérő módszertant és megközelítést fogunk 

használni. Barta István egyébiránt a megyék általános tipizálására is kísérletet tett.
1372

  

                                                 
1371

 Barta István, Kölcsey politikai pályakezdete. In: Századok 1959:2–4. 252–302. (A továbbiakban: Barta 

1959.); Barta István, A fiatal Kossuth. Akadémiai, Bp., 1966. (A továbbiakban: Barta 1966.) A zempléni vitákról 

lásd: uo. 107–151. A közjogi albizottság vitáiról: uo. 110–111., 119–120. Az összbizottság közjogi vitáiról: uo. 

123–127. A jogügyi albizottság vitáiról: uo. 112. Az összbizottság jogügyi vitáiról: uo. 127–128. A zempléni 

közgyűlés közjogi és jogügyi vitáiról: uo. 146., 148.; Erdmann Gyula, Lónyay Gábor és a zempléni ellenzék 

1830–1840. Doktori disszertáció. Kézirat. ELTE Történeti Intézet, 1975.; Erdmann Gyula, Zemplén vármegye 

reformellenzéke 1830–1836. Miskolc, 1989. 41–55. (A továbbiakban: Erdmann 1989.); Völgyesi Orsolya, 

Politikai-közéleti gondolkodás Békés megyében a reformkor elején. A rendszeres bizottsági munkálatok megyei 

vitái 1830–1832. Békés megyei Levéltár, Gyula, 2002. (A továbbiakban: Völgyesi 2002.) A békési közjogi 

bizottság észrevételeit az alsótáblai követekről, a követutasításokról és a tisztújításokról lásd: uo. 159–161., 163–

165., 168–170. A jogügyi albizottság (szakaszküldöttség) véleményét a vármegyei törvényszékekről: uo. 131–

133. A jogügyi összbizottság véleményét: uo. 137. A Békés megyei közgyűlés jogügyi és közjogi vitáiról: uo. 

141., 144–146., 174–175.; Völgyesi Orsolya, A kormányzat, a rendek és az ellenzék Magyarországon a 

rendszeres bizottsági munkálatok vitája idején (1831–1832). Doktori disszertáció. Kézirat. ELTE Történeti 

Intézet, 2000. (A továbbiakban: Völgyesi 2000.); Horváth István, Politikai nézetek és viták a reformkori Nógrád 

megyében az 1830-as évek elején. In: A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve VI. Salgótarján, 1980. 5–34. (A 

továbbiakban: Horváth 1980.); Jutai Péter, A nemesi liberalizmus megjelenése Somogy megyében. A rendszeres 

munkálatok megyei vitája és az 1832-es követutasítás. Szakdolgozat. Kézirat. ELTE Történeti Intézet, 2005. (A 

továbbiakban: Jutai 2005.); Jutai Péter, Somogy megye észrevételei a rendszeres munkálatokra 1831–1832. In: 

Századok 2006:3. 591–608. (A továbbiakban: Jutai 2006.); Molnár András, Deák Ferenc és a rendszeres 

munkálatokra tett zalai észrevételek. In: Molnár András (szerk., s. a. r.), „Javítva változtatni.” Deák Ferenc és 

Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. Zala megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2000. 255–283. (A továbbiakban: 

Molnár 2000.); Béli Gábor, Zala vármegye Deák Ferenc által megfogalmazott észrevételei a jogügyi 

munkálatról. In: Molnár András (szerk., s. a. r.), „Javítva változtatni.” Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi 

reformjavaslatai. Zala megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2000. 285–305. (A továbbiakban: Béli 2000.); Csapó 

Mária, Tolna megye a reformkori politikai küzdelmekben. Akadémiai, Bp., 1989. 29–52. (A továbbiakban: 

Csapó 1989.) 
1372

 Lásd: Barta 1966. 151–173. A közjogi észrevételekről: uo. 157–161. A jogügyi észrevételekről: uo. 164–167. 

A vármegyék tipizálásáról: uo. 173.; Völgyesi 2002. 131–154. (jogügy), 155–182. (közjog) (a békési 

vélemények közé beszúrva)  
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A magunk részéről – Jutai Péterhez hasonlóan – a tisztán komparatív, a megyék 

közvetlen összehasonlításán alapuló módszer elvetését, és a megyénkénti elemzést tartjuk 

alkalmasnak a problémakör hiteles bemutatására és értékelésére.
1373

 Az általunk követett 

eljárást részben a forrásadottságokból következő és forráskritikai, részben kutatásmódszertani 

megfontolásokkal indokoljuk. A vármegyék – közigazgatási eljárási, illetve politikai okok 

miatt, vagy pusztán az időfaktor kényszerítő ereje következtében – eltérő munkamódszert 

alkalmaztak a rendszeres bizottsági munkálatok felülvizsgálata során. A szakaszküldöttségi, 

albizottsági, összbizottsági, közgyűlési „fordulók” változatos kombinációi valósultak meg, így 

hol kevesebb, hol több lépcsőben zajlott a vélemények kialakítása és letisztázása. A források 

ennek megfelelően ugyancsak rendkívül diverzek, amit tovább bonyolít az a 

meghatározottság, hogy az „elméletileg” rekonstruált és lezajlott munkafolyamat egyes 

fázisainak forrásaiból a „gyakorlatban” mi maradt fenn a kutatás számára. A forrásadottságok 

számbavétele után forráskritikai megfontolásokat is alkalmaznunk kell, mivel az egyes 

bizottságok és a közgyűlések gyakran eltérő – személyi-politikai – összetétele, erőviszonyai a 

vélemények egészen változatos, sokszor egymással ellentétes alternatíváit, módosulásait 

jelenítik meg az összfolyamatot tekintve, adott esetben akár egy megyén belül is.
1374

 

Szükségszerű ezért – ahol lehetséges – a megyén belüli folyamatot, azaz a testületi 

vélemények fejlődését, változását is megragadni, rekonstruálni. Következik mindebből az is, 

hogy a megyék központilag fennmaradt forrásainak tartalmát, például egy közgyűlési 

határozatot egy másik megye albizottsági javaslatával közvetlenül összehasonlítani, s a 

megyei vélemények általános összegzése során egymás mellé állítani a szükséges 

megszorítások jelzése nélkül módszertanilag hibás lépés. Az összehasonlító módszer 

alkalmazhatóságával és a megyék egymás mellé állításának korlátaival kapcsolatban további, 

kutatásmódszertani fenntartásaink is vannak. Egy adott megyei vélemény kialakulásánál és 

értékelésénél (akár bizottsági, akár közgyűlési szinten) nem lehet figyelmen kívül hagyni a 

megyék eltérő társadalmi, földrajzi, kulturális, politikai környezetének figyelembe vételét, s 

az esetleg ebből származó „függő változókat”, meghatározottságokat. Egy jelentősebb számú 

nemességgel bíró megye például nyilvánvalóan hamarabb fogja felismerni és artikulálni a 

képviseleti rendszer bármily alacsony fejlettségű, akár rendi, nemesi alapú bevezetésének 

szükségességét is, mint egy kis népességű megye.  

                                                 
1373

 Vö. Jutai 2006. 608. 29. lábjegyzet 
1374

 A különböző szintű bizottságok személyi összetételének fontosságát és hatását a munkafolyamat egészének 

szempontjából már egy korabeli nógrádi vélemény is kihangsúlyozta: Sréter János, Visszaemlékezések. Buda, 

1842. 28–29. (A továbbiakban: Sréter 1842.) 
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Vizsgálódásainkat ezért két síkon végezzük: először megyénkénti bontásban 

ismertetjük és elemezzük a választásokkal összefüggő vármegyei reflexiókat, ezek 

kontextusát, majd összefoglalóan is regisztráljuk a fontosabb, és a rendi-köznemesi 

ellenzékiségen túlmutató, liberális tendenciájú javaslatokat, e javaslatokhoz pedig – a 

fentiekben részletezett módszertani megszorítások fenntartásával – függvényszerűen 

hozzárendeljük a megyéket.  

A közjogi és a törvénykezési operátumra született megyei véleményekhez 29 

(magyarországi) vármegye esetében találtunk – valamilyen szintű megyei szervnél készült – 

forrást. A levéltári kéziratos és a nyomtatott könyvészeti anyag feltárásához elsősorban 

Völgyesi Orsolya és a Bibó–Pajkossy bibliográfia utalásait vettük alapul.
1375

 Ezen felül a 

zempléni jogügyi véleményeket Erdmann Gyula hivatkozása alapján a Lónyay-család 

levéltárában Lónyay VIII. Gábor iratai között találtuk meg. Somogy észrevételeit a két 

tárgyban Jutai Péter, Tolna véleményét a közjogi tárgyban Csapó Mária, Heves közjogi 

észrevételeit pedig töredékesen a Borovszky-féle megyemonográfia alapján idézzük. A 29 

megyéből így 25 esetében (Árva, Bács, Baranya, Bereg, Békés, Bihar, Borsod, Csanád, 

Esztergom, Fejér, Győr, Komárom, Krassó, Nógrád, Nyitra, Somogy, Sopron, Szatmár, 

Temes, Tolna, Torontál, Trencsén, Verőce, Zala, Zemplén) mindkét operátumhoz találtunk 

véleményt, egy megyénél (Moson) viszont csak a közjogi munkálatra, két megyénél 

(Csongrád, Pozsony) pedig csak a jogügyi munkálatra született észrevételek maradtak fenn az 

Országos Levéltárban. Heves reflexióit a közjogi tárgyra töredékesen ismerjük.  

Az anyag minősége a fentebb ismertetett okokból tartalmilag rendkívül hullámzó és 

egyenetlen. Egyes megyékből többszintű, egészen részletes munkálatok állnak a kutatás 

rendelkezésére (pl. Bács, Békés, Bihar, Győr, Nógrád, Nyitra, Szatmár esetében), máshol 

néhány vonatkozó sorról van szó (pl. Árva, Baranya, Csongrád, Moson, Verőce), ami 

információt jelent. A dolgozatban is megnyilvánuló hangsúlybeli aránytalanságokat ez 

indokolja, mivel az ismertetés és az elemzés során szorosan a források által adott 

lehetőségeket, illetve inkább korlátokat követtük.         

 

                                                 
1375

 Völgyesi 2002. 227–235.; Az 1790/91:67. tc. és az 1825/27:8., 9 és 15. tc. alapján létrejött rendszeres 

regnikoláris bizottságok kiadványainak bibliográfiája. Összeáll.: Bibó István. Közreműk.: Pajkossy Gábor. 

Országgyűlési Könyvtár, Bp., 1977. (A továbbiakban: Bibó–Pajkossy 1977.) 
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IV. 1) A rendszeres bizottsági munkálatokra született megyei reflexiók 

 

Zemplénből mind a három lépcső, azaz a megyei albizottsági, összbizottsági és 

közgyűlési viták anyaga is rendelkezésünkre áll, így a megye észrevételeit és állásfoglalását 

módunkban áll több szinten, részletesebben is vizsgálni.
1376

 A közjogi munkálat minket 

érdeklő részeinek zempléni vitájára is többé-kevésbé igaz Erdmann Gyula megállapítása a 

zempléni albizottságok és az összbizottság relációját illetően: az ellenzéki többségű 

albizottságok eredményét nagyrészt az összbizottsági munkálatokra is sikerült átvinni, a 

gyengébb albizottságok munkáját pedig sikerült felerősíteni.
1377

 A zemplén megyei közjogi 

albizottság tagjai között több jelentős ellenzéki figura (Kossuth Lajos, báró Vécsey Pál) is 

jelen volt.
1378

 A subdeputatio Dókus László első alispán
1379

 elölülése alatt 1831 nyarán és 

1832 januárjában tartotta üléseit.
1380

  

A közjogi operátumnak az országgyűlési követek számával, személyével és 

minőségével, azaz a megyék politikai képviseletével foglalkozó paragrafusát
1381

 1831. június 

16-án tárgyalták. A deputáció – mivel állásfoglalásuk szerint a vármegyei követek a négy 

rendből háromnak is a képviselői (prelátusok, mágnások, nemesek) – a követek számában 

változást eszközölt volna: egyfelől célszerűnek tartottak bizonyos arányosítást a megyék 

között, másfelől viszont elhatározó súlyukat „a legnagyobb tekintet” miatt az alsótáblán 

megtartották volna. A kisebb vármegyék ezért minimum kettő, a nagyobbak legfeljebb öt 

követet küldenének az országgyűlésre. Ennek elosztására a personális és portális 

insurrectióban
1382

 való részvétel alapján a vármegyéket négy osztályba (class) sorolnák, egy 

„közép calculust” számolnának, s a „közép calculus” alapján készülne a követek számának 

                                                 
1376

 A közjogi operátum vitáit lásd: MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. sz. aktában; a jogügyi 

észrevételeket: MOL (P 458) Lónyay-család levéltára, Lónyay VIII. Gábor iratai. 8. cs. 9. tétel. 
1377

 Erdmann 1989. 43. 
1378

 A küldöttség „eredeti” tagjai báró Vécsey Pál, gróf Vandermath Vilmos, Molnár András alesperes, Nagy 

Lázár és Kossuth Lajos táblabírák, nemes Papp István másod-alügyész, Szemere Péter fő-, Füzesséry Ágoston 

alszolgabírák, nemes Székely Elek és Rátz János esküdtek, valamint Kolosy Károly főjegyző voltak. A deputáció 

1831. június 13-án kiegészült Schmidt József kanonokkal és alesperessel, Nyomárkay József tólcsvai 

plébánossal, Szőgyény Imre alszolgabíróval és nemes Stépán Károly esküdttel. 1832. január 16-án csatlakozott 

Pötze Károly alszolgabíró és Balásházy József esküdt. MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 19., 21., 46. 

fol.   
1379

 1775–1858. Zemplén vm. főjegyzője 1831 januárjától, májusától első alispánja, 1832/36-os országgyűlésen 

1835 márciusáig a megye követe, 1836 júniusától királyi tanácsos és a Királyi Tábla bírája, 1841-től a 

Hétszemélyes Tábla elnöke. KLÖM V. 720., KLÖM VI. 1071. 
1380

 Egészen pontosan 1831. május 30., 31-én, június 1., 13–18-án, majd 1832. január 16–21., 23–28. között.  

MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 19. fol. (1831. június 18-ig az országgyűlésről szóló XI. tc. vitájáig 

jutottak el) Vö. Barta 1966. 110. 
1381

 I. rész 2. tc. 9.§ (lásd feljebb) 
1382

 A telekkatonaság és a személyes nemesi felkelés intézményeiről van szó. Erről részletesebben lásd Poór 

János, Adók, katonák, országgyűlések 1796-1811/12. Universitas, Bp., 2003. Különösen: 51-98., 105-127., 162-

194. 
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meghatározására szolgáló kulcs. Eszerint amelyik vármegyére a legtöbb porta esik öt követet, 

amelyikre a legnagyobb portaszám háromnegyede, négy követet, amelyikre a fele, hármat, és 

amelyikre a legfeljebb egynegyed része vagy kevesebb, az a megye két követet küldene.  

A deputáció állásfoglalása szerint – hasonlóan az országos bizottság tervezetéhez − a 

követek személyének a tökéletes kort
1383

 el kell érniük, és csak megyei birtokos válhat 

követté. A birtok szolgál szerintük biztosítékként arra, hogy a követ független maradjon, 

valamint hogy a tulajdon védelmében és a közjó előmozdítása érdekében minden alkalommal 

szilárdan fellépjen. A követ függetlenségét irányozta elő egy összeférhetetlenségi javaslat is, 

amely az örökös hivatallal rendelkezők, a vármegyei tisztviselők, a királyi hivatalban lévők, a 

császári-királyi kamarások, tanácsosok, továbbá a magánszemélyek szolgálatában lévők 

követté választhatását megtiltaná.
1384

 A tituláris mágnásoknak a deputáció passzív 

választójogot adott volna abban az esetben, ha a főrendi tábláról kirekesztik őket, és ha a 

felsőházban csak a banderiális kötelezettséggel bírók maradnak. Ha viszont a főrendi tábla 

reformjából ez az elem kimarad, akkor továbbra is csak köznemest választhatnának alsótáblai 

követnek.
1385

  

A publico-politicumnak a követválasztások és a követutasítások jellegét tárgyaló 

törvénycikkét 1831. június 17-én tárgyalta a zempléni küldöttség. A deputáció a törvény és a 

szokás betartásának igényével elfogadta a főispánok elölülését a követválasztásnál és az 

utasítások kidolgozásánál. A választást magát viszont minden kandidáció, sőt, bármilyen 

propositio előrebocsátása nélkül, a megye rendeinek egészen szabad választása szerint kell 

lebonyolítani.
1386

  

A zempléni albizottság a közjogi operátum vármegyékkel foglalkozó harmadik 

részének a megyei tisztújítások rendezéséről szóló törvénycikkét 1832. január 20-án 

véleményezte.
1387

 A szakaszküldöttség a törvénytervezet bevezetőjéből kihagyná az 

aljegyzők, a számvevő és a regestrátor
1388

 főispáni kinevezését, több helyen pedig 

kiegészítené azt. Például ha a főispán az országos bizottság munkálatában előírt hat esztendő 

                                                 
1383

 Ennek értéke és maga a terminus megyénként eltérő gyakorlatot mutatott, de nagy valószínűséggel a teljes 

kor, azaz a 24. életév betöltéséről van szó. 
1384

 A bizottság érvelése szerint ezek a személyek követi megbízatásuk ideje alatt ráadásul egyébként sem tudnák 

ellátni hivatalukat.  
1385

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 35–37. fol. 
1386

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 42. fol.  
1387

 A fő- és az alispán közgyűlési helyettesítéséről szóló első törvénycikk ötödik paragrafusát 1832. január 17-én 

tárgyalták. A megyei albizottság határozata szerint a legidősebb szolgabíró látná el akadályoztatásuk esetén a 

hivatalt, ill. tartósabb akadályoztatás esetén csak a legközelebbi közgyűlésig, amikor a rendek választanak új 

személyt. MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 52–53. fol. Ezt a véleményt később, 1832. június 15-én 

az operátumokat tárgyaló zempléni összbizottság is magáévá tette, majd a szeptember 4–5-i közgyűlés is 

helybenhagyta. Lásd MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 13., 134. fol. 
1388

 Iktató, lajstromozó 
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elmúltával nem hirdet tisztújítási határnapot, akkor az alispán egy hónapon belül köteles lenne 

közgyűlést hirdetni, amelyen felszólítja a rendeket, hogy a tisztválasztás előkészületeit tegyék 

meg, s így legfeljebb két hónapon belül a restaurációt a főispán elölülése alatt végre tudják 

hajtani. Ha a főispán nem akar, vagy egyszerűen nem megy el a tisztújításra, akkor a 

közgyűlés választhat magának elnököt, aki a restauráció idejére főispáni jogokkal bír, s 

levezeti a tisztválasztást.
1389

 A bevezetésnek a kinevezésekkel foglalkozó sorait is 

módosítanák: a főjegyzőket és a fizetéses aljegyzőket a rendek választanák, s csak a 

tiszteletbeli aljegyzőket és hivatalokat nevezhetné ki a főispán. A főadószedők kinevezésébe 

történő fő- és alispáni beleszólás jogosságát a küldöttség bár elismerte, mivel a pénztárak 

épségéért legmagasabb szinten ők feleltek, de az adófizetők érdekét (is) figyelembe véve a 

deputáció itt is – két jelölt állítása mellett – választást határozott. A főjegyzői és a számvevői 

hivatal között sajátos korreláció figyelhető meg: a zempléni munkálat elfogadta volna a 

számvevői hivatal főispáni kinevezését az eddig gyakorolt választás helyett, de csak akkor, ha 

a főjegyzőt a rendek választhatják.
1390

 A regestrátori hivatal főispáni kinevezéshez való 

utalását annak időszakos, nem állandó, pusztán segédjellege miatt helyeselték. A 

főügyészeket és az alügyészeket viszont a megye állásfoglalása szerint csak a rendek 

választhatják, mert kezeik alatt a nemességet (is) érintő/érdeklő ügyek futnak át.
1391

  

A zempléni albizottság az országos bizottság tervezetének a tisztviselők lemondásáról, 

a szavazatszedő választmány és az ideiglenes jegyző-szolgabíró-ügyész-esküdt négyes 

kinevezéséről, valamint a kandidációról határozó első, második és harmadik paragrafusát 

elfogadta.
1392

 Az első paragrafust kiegészítették azzal, hogy a tisztválasztás határnapja előtt 

tartott közgyűlésen a megye egy rendelést köteles kiadni, amely előírja: minden tisztviselő 

köteles a nála lévő hivatalos irományokat lajstrom mellett bemutatni és beszolgáltatni (ez 

alapján kívánták ti. felmérni, ki mennyire tett hivatalának eleget), amelyet ha elmulaszt, a 

kandidációból kizárják. A harmadik paragrafushoz szintén fűztek megjegyzést: a küldöttség – 

a követválasztásnál látottakhoz hasonlóan − elfogadná, hogy mágnás is lehessen alispán, ha a 

tituláris mágnások és a nemesek közötti különbséget általában, országosan eltörlik.
1393

 

A bizonyos hivatalokra nemtelenek megválasztását is megengedő negyedik paragrafus 

javaslata ellenére a zempléni küldöttség arra a jogkonzerváló álláspontra helyezkedett, hogy 

                                                 
1389

MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 61–62. fol.  
1390

 A számvevői hivatalt kinevezés esetén is csak nemes ember láthatná el, és fizetésének a megemelését is 

előírták. 
1391

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 62–63. fol. 
1392

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 63. fol. 
1393

 Erdmann Gyula – pontatlanul – az alispáni hivatal betölthetőségénél a mágnások egyértelmű kizárásáról ír. 

Lásd: Erdmann 1989. 46. 
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tisztviselő továbbra is kizárólag csak nemes férfi lehessen.
1394

 A szavazás módjáról, a 

szavazatok összeszámlálásáról és a szavazójoggal rendelkezőkről határozó ötödik paragrafus 

kapcsán a megye a képviseleti rendszer (!) behozatala mellett foglalt állást: azaz, hogy ezentúl 

a tisztválasztást minden egyes és addig is választójoggal bírt nemes ember által választandó 

képviselők által bonyolítsák le. A küldöttség állásfoglalása szerint ezzel nem csorbul a 

választási jog, mivel a képviselők választásával közvetve (!) fejenként minden nemes 

továbbra is részt vehet a tisztválasztásban.
1395

 A képviseleti rendszer bevezetésének 

szorgalmazása a tisztújításoknál társadalomföldrajzi és hatalompolitikai okokkal is 

magyarázható. Egyrészt praktikus célokat szolgálhatott a Zemplénhez hasonló, nagyobb 

nemességű megyék választási gyűléseinek hatékony, rendezett lefolytatására. Másrészt ezzel 

összefüggésben, és a műveltségi képviselői cenzus bevezetésével (lásd lejjebb) törvényes 

eszközt adott a jómódú köznemesekből álló vármegyei politikai elit kezébe, hogy közgyűlési 

(s ezzel tisztújítási) súlyát, valamint „megfelelő” politikai utánpótlását megőrizze.  

A zempléniek által megfogalmazott – gyakorlati, javasolt – konkrét választási 

rendszabást illetően: a képviselőket az adott vármegye földrajzi, közigazgatási 

sajátosságainak megfelelően kerületenként, járásonként, vagy akármilyen más felosztás 

szerint választanák, a tisztújítás előtti közgyűlésen felkiáltással (acclamatio) választott három 

olyan táblabíró elölülése alatt, akik megyei hivatalra nem pályáznak (1. pont). A képviselők 

számának meghatározása kerületenként stb. arányos mértékben a vármegye közgyűlésének 

feladata lenne, úgy, hogy a legnagyobb szám a nemesség 10 %-át ne haladja meg, a legkisebb 

érték pedig az ötvened alatt ne legyen (2. pont). A képviselők mandátuma hat évre szólna, 

hogy az időközi választásokat és az esetleges alispáni választást is le tudják bonyolítani (3. 

pont). A képviselőket a deputáció javaslata szerint eskütételre köteleznék, s csak írni-olvasni 

tudó, „büntetlen” előéletű nemesek választhatók (4. pont), akik a tisztválasztáson minden 

utasítás nélkül kötelesek megjelenni (6. pont). A képviselőket mindig fejenkénti szavazással 

választanák (5. pont). Képviselővé az arra alkalmas személyt nem csak abban a kerületben, 

járásban, osztályban stb. választhatják, ahol lakik, hanem akárhol másutt is a vármegyében (8. 

pont). A képviselő lehet hivatalra pályázó nemes is, de amikor az őt érintő választás zajlik, 

köteles eltávozni, abba se bele nem folyhat, se arra befolyással nem lehet (7. pont). A 

rendszabás emellett a restaurációra a (golyók általi) titkos szavazást írta elő, de annak módját, 

technikai elemeit nem részletezte.
1396

 Láthatjuk tehát, hogy a zempléni rendszabás a 
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 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 64. fol. 
1395

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 65. fol. 
1396

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 65–66. fol. 
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szakszerűség és a politikai „érettség” követelményeinek érvényre juttatása felé mozdult el a 

kettős szűrő: a képviseleti, majd azon belül a cenzusos korlátok beiktatásával, miközben 

egyúttal a jómódú középbirtokosok politikai monopóliumát is konzerválni próbálta. 

A zempléni albizottság a tisztújítási kihágásokról, a hivatali esküről és a magános 

szolgálattal való összeférhetetlenségről határozó 6–9. paragrafusokat elfogadta, a kilencedik 

paragrafus kapcsán mindössze annyi kiegészítést tett, hogy az alispáni vagy más hivatalok 

időközi megüresedésének közgyűlési pótlása is a képviseleti rendszer alkalmazásával 

történjen. A megyei kisebb deputáció szorgalmazta mindemellett, hogy az országgyűlés a 

vármegyei hivatalokról, valamint ezek kötelességeiről országos, általános érvényű 

utasításokat, közigazgatási rendszabást is kidolgozhatna.
1397

  

A katolikus alsópapság tisztújítások alkalmávali szavazatáról 1832. január 27-én 

alakította ki véleményét az albizottság. Az állásfoglalás szerint valláskülönbség nélkül, 

minden törvényesen bevett felekezet lelkipásztorai személyesen voksolhatnának, a birtokkal 

rendelkező, vagyonos szerzetesek pedig bár személyesen nem, de klastromonként szintén 

szavazhatnának. Az albizottság indoklása szerint a nép bizalommal él a papság irányába, 

tiszteli őket, morális hatásuk miatt tehát megérdemlik a szavazójogot.
1398

   

A zempléni albizottsági javaslat tehát lényegében a rendi ellenzékiség, illetve a 

„köznemesi radikalizmus” talaján maradt meg, liberális reformok irányába mutató 

indítványokat nem tett. Több ponton szűkíteni próbálták a főispáni jogkört a rendek javára 

(hivatali kinevezések, tisztújítások megtartása a törvényes határidő lejárta után, 

követválasztások „levezénylése”, stb.), de ügyeltek a jómódú középbirtokos nemesség 

hegemón szerepének a megőrzésére is a vármegyei adminisztrációban (pl. a nemesi 

képviseleti rendszer behozásával a tisztválasztásoknál, vagy a birtok mint cenzus 

meghagyásával a követválasztások passzív választójogi előírásainál). A liberalizmus irányába 

mutató, jogkiterjesztő javaslat egy sem született a választások kapcsán, sőt, az országos 

tervezet vonatkozó pontját is a nemtelenek rovására változtatták meg, amikor eltiltották őket a 

kisebb hivatalok viselésétől is! A tervezet egyetlen, egyértelműen progresszív és – a 

közigazgatási eljárást tekintve – a modernitás irányába mutató eleme a titkos szavazás 

bevezetésének szorgalmazása volt.   
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 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 67. fol. 
1398

 MOL (P 458) Lónyay-család levéltára, Lónyay VIII. Gábor iratai. 8. cs. 9. tétel. 400–401. fol.; Az 

összbizottság 1832. június 15-i ülésén a kérdés már nem került elő, ahogy a szeptember 5-i közgyűlésen sem. 

Vö. uo. 429–431. fol. 
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Az operátumokat véleményező zempléni összbizottság – ugyancsak Dókus László első 

alispán elnökletével – 1832. június 12-étől ülésezett.
1399

 A bizottság a közjogi albizottság 

véleményét – ellentétes előjellel, hol liberális, hol konzervatív-rendi irányban – több ponton is 

módosította. Az országgyűlési követek passzív választójogával kapcsolatban a hangsúlyokat 

például haladó szellemben változtatták meg, amikor kimondták: „valamely nevezetesebb 

birtoknak fogyatkozása a követnek elválasztandó személyére nézve akadályul ne 

szolgálhasson.”
1400

 Az összbizottság véleménye szerint a birtok nagysága tehát nem szabad, 

hogy befolyásolja, vagy akadályozza, korlátozza a választhatók körét: az a nemes, aki 

egzisztenciálisan fenn tudja magát tartani, tisztességes, „lelki tehetségéről ismeretes”, a 

megyében közbizodalomnak örvend, megválasztható országgyűlési követnek attól 

függetlenül, hogy rendelkezik-e birtokkal, vagy sem. A vármegyei tisztviselőknek és a királyi 

hivatalt viselőknek a követválasztásból történő kizárását a szabad választás – különösen a 

választók szemszögéből vélt – megszorítására hivatkozva ugyancsak elvetették. Az 

összbizottsági indoklás szerint ezek a személyek hosszú tapasztalattal rendelkeznek a 

törvényhozás és a közigazgatás („köztárgyak”) terén, ami a megye közbizodalmának 

elnyerésére különösen alkalmassá teszi őket, ráadásul a tapasztalat szerint arra eddig meg is 

feleltek.
1401

 A közjogi albizottságnak a követeket érintő többi határozatát és a 

követválasztásról, illetve a követutasításokról kialakított véleményét az összbizottság 

kiegészítések nélkül elfogadta.
1402

 Az összbizottsági viták során az ellenzék részéről felmerült 

a nemtelenek országgyűlési képviselete is, de a többség azt a „nép pallérozatlanságára” 

hivatkozva elvetette.
1403

 

A zempléni összbizottság 1832. június 15-én tárgyalta a tisztújításokat véleményező 

kisebb deputáció munkálatát. Az összbizottság végül egy ötéves ciklus mellett foglalt állást, s 

hogy tisztújítást csak és kizárólag főispáni elölülés mellett tarthat a megye. Amennyiben a 

főispán betegségére vagy más indokra hivatkozva halasztaná a restauráció megtartását, a 

megye az uralkodóhoz köteles fordulni, s a tisztújítás végrehajtására más főispán kinevezését 

                                                 
1399

 Az összbizottság tagjai Lyachovits János görögegyesült ószertartású főesperes, Tamásy József (a helybeli 

kegyes iskolák igazgatója), Dodó Lajos, Vass Antal, Kelemen Sámuel, Nagy Lázár, Kossuth Lajos, Eperjessy 

József, Balásházy János, Göntzy Sámuel, Kiss Nep. János, Lehótzky László táblabírák, nemes Papp István első 

alügyész, Eperjesy Róbert másod-alügyész, Stepán László tiszteletbeli tiszti alügyész, Kozma Miklós, Pötze 

Károly alszolgabírók, Balásházy József, Dobos János esküdtek, Kossuth András főjegyző, Bodó Tamás első 

aljegyző, Kazintzy András másodaljegyző, Jantó Sándor és Szentiványi Vince tiszteletbeli aljegyzők voltak. 

MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 5. fol.   
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 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 9. fol. 
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 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 9–10. fol. 
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 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 11. fol. 
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 Erdmann 1989. 46. Hasonló törekvések figyelhetők meg Békés, Csongrád, Szatmár, Temes és Zala 

véleményeiben is. Vö. Barta 1966. 124. 47. lábjegyzet.  
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köteles kérni. Fontos hangsúlyozni, hogy a küldöttség leszögezte: az új főispán nem (!) királyi 

biztosi minőségben jönne, hanem csak „mint evégre kinevezett főispán” tartaná meg a 

választást. A zempléni deputáció állásfoglalása szerint ellenkező esetben a tisztújítás 

elmaradásának okát és sérelmét a legközelebbi országgyűlésen kell megvizsgálni.
1404

 A 

megyei tisztválasztásokat érintő választási bíráskodás a zempléni vélemény szerint tehát a 

követválasztásokhoz hasonlóan az országgyűlés hatáskörébe tartozna!
1405

  

A vármegyei tisztviselők passzív választójogával kapcsolatosan a közjogi albizottság 

munkálatának felülvizsgálatát a követválasztásokhoz hasonlóan a jogkiterjesztés (!) elvéből 

kiindulva végezte el az összbizottság, s ez alapján is módosította azt: a deputáció azzal érvelt, 

hogy vannak megyék, ahol a kisszámú nemesség miatt sokszor külmegyei nemest 

kénytelenek a hivatalokra választani. Javasolták ezért, hogy az ellenőrök, orvosok, 

seborvosok, földmérők, biztosok „más igaz lelkű, s alkalmatos nemtelen tagokból is 

választathassanak”, amennyiben nem találnak alkalmas nemest.
1406

 A küldöttség is 

szorgalmazta a mágnások és a köznemesek közötti különbség eltörlését, továbbá hogy 

emeljék meg a tisztviselők fizetését, s ezzel összefüggésben a részrehajlás megelőzése 

érdekében foglalják törvénybe azt is, hogy hivatali személy ajándékot ne fogadhasson el.
1407

 

Erdmann Gyula megállapítása szerint az összbizottsági javaslatok kapcsán figyelhető meg 

plasztikusan a hagyományos nemesi-közjogi frazeológia új dimenziója, kibővülése, azaz a 

tradicionális ellenzékiség és a liberális reformpolitika ötvöződésének a kezdete.
1408

   

Zemplén végleges álláspontja a publico-politicum tárgyában az utolsó „felülvizsgálati 

szerv”, a megye 1832. szeptember 4–5-i közgyűlésén alakult ki. A korábbi munkálatot néhány 

ponton ismét módosító vélemény az 1832. évi közgyűlés 1691. számú határozata lett.
1409

 A 

közgyűlésen az ellenzék szervezetten, nagy számban és felkészülten lépett fel. A tematikus 

vitát megelőzően Lónyay Gábor mondott „programbeszédet” a reformok ügye mellett, 

amelyben a vármegyék képviseletének arányosítása mellett – az érdekegyesítés egyik 

szükséges elemeként – a népképviselet bevezetését is védelmébe vette: „…representáltasson 

minden polgár egyformán, a Haza szükségére adózzon minden tehetségéhez képest, s 

                                                 
1404

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 15. fol. 
1405

 Vö. Ruszoly József, A választási bíráskodás szabályozásának története hazánkban a reformkortól az 1945. 

évi VIII. tc. megalkotásáig. JATE, Szeged, 1979. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae 

Acta Juridica et Politica.) 
1406

 A deputáció megjegyezte azt is, hogy az adófizetést leszámítva ezeket a hivatalt vagy egyéb közszolgálatot 

ellátó nemteleneket mindenben a nemesi rendhez hasonlónak tekintsék. 
1407

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 15–16. fol. 
1408

 Erdmann 1989. 47. 
1409

 Lásd MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 129–138. fol. 
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oltalmazza azt a veszedelem idején egyformán – így fogunk összeolvadni egy testté, egy 

lélekké, így lesz Hazánk mind belső, mind külső képpen erős, gazdag s boldog.”
1410

  

A követválasztással kapcsolatban a közgyűlés is úgy határozott, hogy az ország 

vármegyéit három osztályba sorolják, de a legnagyobb megyék is csak maximum négy 

követet küldhetnének. A követség kritériumait illetően a birtok és az összeférhetetlenség 

kapcsán az összbizottsági javaslatot emelték határozattá, a mágnások jelölhetőségét pedig 

csak a közbizodalom hiányának megmutatkozása esetén nem fogadják el.
1411

 A tisztújítások 

rendezésénél a nemességen belüli különbségek mielőbbi megszűnte érdekében szintén 

kimondták, hogy ezután mágnásokat is jelölhetnek bármilyen (!) hivatalra. Az albizottság által 

javasolt és felvázolt nemesi képviseleti rendszert kiegészítette a zempléni közgyűlés azzal, 

hogy a képviselők mellett minden tehetősebb, vagyonosabb táblabíró is továbbra is szavazati 

joggal bírjon. A közgyűlés a kétosztályzatú választójog bevezetése mellett azzal érvelt, hogy a 

nagyobb birtokosoknak van leginkább szüksége a választandó tisztviselők szakértelmére, 

ügyességére, s ez indokolja direkt, nagyobb befolyásuk megtartását a választásokban.
1412

 A 

közgyűlési álláspont tehát valamennyire tompította az összbizottsági javaslat progresszív 

jellegét a rendies elemek javára, de még így is a leghaladóbb megyei észrevételek közé 

sorolhatjuk. 

A megyei törvényszék rendezésének kérdésében már a zempléni albizottság is 

komoly, előremutató javaslatokat fogalmazott meg. A jogügyi albizottság 1831. június 13–18. 

között ülésezett.
1413

 Állandó megyei törvényszék felállítását, a törvénykezés és a közigazgatás 

szétválasztását szorgalmazták.
1414

 A sedria táblabíráit (egy alkalmas, a főispántól és az 

alispántól különböző személyű állandó elnökkel együtt, akinek helyettese a legidősebb 

szolgabíró) a közgyűlés választaná élethosszig, főispáni jelölés mellett.
1415

 Az albizottsági 

                                                 
1410

 Lónyay beszédét idézi és elemzi: Barta 1966. 130–136., 146., illetve Erdmann 1989. 50–52. Az idézet helye: 

Erdmann 1989. 51.; Barta 1966. 134. 
1411

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 131. fol. 
1412

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. 136. fol. A közgyűlés lefolyásáról a Kancelláriának 

megküldött, 1832. október 5-én született főispáni jelentés részletes ismertetését és elemzését lásd: Barta 1966. 

146–148. 

A kétosztályzatú választójog utótörténetére vö. a ’40-es évek politikai sajtójáról szóló fejezettel, különösen 

Veszpréminek a Századunkban közölt tervezetével (továbbá a század második felének fejleményeivel, a virilis 

rendszerrel). 
1413

 Az albizottság elnöke Szirmay Tamás táblabíró, tagjai Manko Mihály, Bydeskúty Mihály, Kaszner János, 

Matolay Gábor, Bodó Lajos, Gönczy Sámuel táblabírák, Kossuth András főügyész, Stipán László alügyész, 

Viczmándy János és Rhédey László főszolgabírák, Izsépy László, Vásárhelyi László, és Balásházy József 

esküdtek voltak. Lásd: MOL (P 458) Lónyay-család levéltára, Lónyay VIII. Gábor iratai. 8. cs. 9. tétel. 234. fol. 
1414

 Erdmann 1989. 54. 
1415

 MOL (P 458) Lónyay-család levéltára, Lónyay VIII. Gábor iratai. 8. cs. 9. tétel. 237–238. fol. 
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javaslatok összbizottsági vitáját 1832. június 16-án kezdték meg.
1416

 A professzionális és 

független bírói hivatal megteremtése érdekében a bizottság javasolta, hogy a törvényszék 

állandó tagjai „célirányos fizetést” kapjanak (adomány elfogadása esetén viszont nem csak 

hivatalától, hanem általában a bíráskodástól is eltiltották volna a bírókat), továbbá hogy csak 

ügyvédi vizsgával bíró személyeket jelölhessenek. A bíróság működését nyilvánossá akarták 

tenni.
1417

 A bizottsági javaslatokat a megye 1832. október 8-i közgyűlése vitatta meg. A 

rendek az elnökön kívül tíz rendes fizetéses és négy becsületbeli táblabíróban állapították meg 

az ítélőszék létszámát, amelyből legalább hét bíró jelenléte lett volna szükséges az 

ítélethozatalhoz. A közgyűlés megerősítette, hogy az állandó törvényszék bíráit főispáni 

jelölést követően közbizodalommal a rendek válasszák élethosszig, a főispán viszont a 

„választói képviselőkkel” tartott egyeztetés szerint jelöl. Az időközben megüresedett hivatalra 

a tiszteletbeli táblabírák közül választanának utódot.
1418

 A zempléni javaslat tehát a táblabírák 

választása kapcsán is a hagyományos rendi célokat, a főispáni befolyás csökkentését, és a 

jómódú középbirtokos nemesség pozícióőrzését kívánta elérni. A közjogi és a jogügyi 

operátumra született zempléni reflexiók a rendies elemek dominanciájával egyúttal még a 

megyei szint primátusát jelzik az országos szempontokkal szemben.  

Nyitra megye 1831. január 12-én küldte ki Uzovics János első alispán elnöklete alatt a 

közjogi operátumot véleményező megyei subdeputatiót.
1419

 A küldöttség ugyanebben az 

évben, május és december hónapokban ülésezett.
1420

 A bizottsági vélemény az alsótáblai 

szavazatok racionalizálása során alapelvként fektette le a vármegyék elsőségének megtartását. 

Az indoklás szerint – amely Werbőczyt és II. András törvényeit citálja – a törvényhozó 

hatalom az uralkodó és a nép (értsd: a nemesség!) között oszlik meg. Ennek folyománya a 

követküldés, illetve esetenként a nemesség személyes megjelenési joga az országgyűlésen, 

                                                 
1416

 Az összbizottság tagjai ekkor Dókus László első alispán elnöklete mellett Lyachovits János zempléni óhitű 

főesperes és sátoraljaújhelyi plébános, Bodó Lajos, Bydeskúty Mihály, Kelemen Sámuel, Gönczy Sámuel, Képes 

Sámuel, Nagy Lázár, Balásházy Tamás és János, Kiss. Nep. János, Eperjessy József, Lehoczky László 

táblabírák, Papp István alügyész, Kozma Miklós és Gőcze Károly alszolgabírák, valamint Dobos János és Rácz 

János tiszteletbeli esküdtek voltak. Lásd: MOL (P 458) Lónyay-család levéltára, Lónyay VIII. Gábor iratai. 8. cs. 

9. tétel. 243. fol.; Vö. Barta 1966. 112., 127. 
1417

 MOL (P 458) Lónyay-család levéltára, Lónyay VIII. Gábor iratai. 8. cs. 9. tétel. 244–245. fol. 
1418

 MOL (P 458) Lónyay-család levéltára, Lónyay VIII. Gábor iratai. 8. cs. 9. tétel. 253–254. fol. 
1419

 A deputatió tagjai Uzovicson kívül az alábbi személyek voltak: Ocskay Lajos táblabíró, Jánoky Gáspár 

táblabíró, Boronkay Lajos táblabíró, Turtsányi Antal alügyvéd és Sándor Antal alügyész. A bizottság jegyzője 

Kossovich Károly megyei aljegyző volt. 
1420

 A nyomtatott küldöttségi munkálatot lásd: Véleménye tekintetes nemes Nyitra vármegye küldöcségének [!], 

az országos rendszeres munka Köz Igazgatásbéli /Publico-Politica/ tárgyai iránt. Nagy-Szombathban, Jelinek K. 

J. 1832. (A továbbiakban: Véleménye…Nyitra vármegye küldöcségének…Köz Igazgatásbéli /Publico-Politica/ 

tárgyai iránt.) A nyomtatott megyei vélemények bibliográfiai lelőhelyéről lásd: Bibó–Pajkossy 1977. 
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amely jogok biztosítására rendkívüli esetben a rendek óvást is tettek, illetve tesznek.
1421

 

Ugyancsak „kőbe vésett számnak” tekintette a nyitrai küldöttség a vármegyék közötti arányt: 

az 1791:14. és 67. tc.
1422

 alapján a vármegyék területi integritásának sértetlen megtartása 

mellett, azaz bármiféle új – földrajzi alapú – felosztás vagy összekapcsolás, újrarendezés ellen 

foglaltak állást. 

Elvégezhetőnek és elvégzendőnek tartották viszont az arányosítást a vármegyei 

követek számát illetően (a követek száma – ahol külön nem jelezzük − egyúttal a 

szavazatszámot is jelenti!). A „nemzeti képviselés természete” a nyitrai küldöttség javaslata 

szerint úgy módosulna, hogy a szavazatok súlyát és többségét a képviseltek „polgári 

kiterjedéséhez és számához” képest, vagyis az ország védelmében és a közterhekben való 

résztvállalás alapján arányosítják. Az indoklás a Zsigmond, Mátyás és Jagelló-kori királyi 

meghívólevelekre és törvényekre
1423

 alapozza érvelését. Ezek – leszámítva az 1477-ben 

Pozsega megyének előírt két követet – egyike sem határozta meg vagy írta elő a 

vármegyékből küldendő követek számát, a megyéknek hatalmukban állt kiterjedésükhöz és 

nemességük számához képest több vagy kevesebb követet küldeniük a diétára. A nyitraiak ez 

alapján módosítanák az országos bizottság javaslatát úgy, hogy a legkisebb kiterjedésű és 

nemességszámú megyék küldenének a jövőben továbbra is két követet az országgyűlésre. 

Ezzel egyrészt igazodnak a törvényes szokáshoz, másrészt elkerülik a jogszűkítést. A 

népesebb, illetve nagyobb megyék ezután viszont arányosan kettőnél több követet 

küldenének.
1424

 A pontos kulcs megállapításában elsősorban a nemesség számát, másodsorban 

az adópotenciált („adóbeli mennyiséget”) és a népesség számát vennék alapul. A megyéket ez 

alapján országosan három osztályba sorolnák: az első osztályba kerülő megyék négy, a 

másodikba kerülők három, a harmadik osztálybeli megyék pedig kettő követet küldhetnének a 

diétára. A küldöttségi vélemény ismételten kifejtette azt a törekvését, hogy a voksok aránya 

úgy oszoljon meg a három rend között az alsótáblán, hogy a döntés mindig a vármegyék 

kezében legyen. A nyitrai javaslat ezért szorgalmazta, hogy a káptalanok és a prépostok, 

illetve a városok továbbra is testületileg bírjanak csak egy-egy szavazattal.
1425

  

                                                 
1421

 Lásd: 1526:16. tc., 1715:3. tc., 1723:2. tc. 11. paragrafus. Vö.: Véleménye…Nyitra vármegye küldöcségének 

…Köz Igazgatásbéli /Publico-Politica/ tárgyai iránt. 8. 
1422

 Az 1791:14. tc. többek között kimondta: „…a vármegyéknek és az ország összes törvényhatóságainak 

törvényes állapota és hatásköre érintetlenül maradván.” Magyar Törvénytár 1791:14. tc.; A közpolitikai 

bizottság hatáskörét lefektető 1791:67. tc. megerősítette: „…érintetlenül maradván azonban mindenkor ugy az 

országgyüléseknek, mint pedig a vármegyéknek és az ország más törvényhatóságainak alkotmányos jogkörük.” 

Magyar Törvénytár 1791:67. tc. 
1423

 1495:26. tc., 1526:16. tc. 
1424

 Véleménye…Nyitra vármegye küldöcségének …Köz Igazgatásbéli /Publico-Politica/ tárgyai iránt. 9. 
1425

 Véleménye…Nyitra vármegye küldöcségének …Köz Igazgatásbéli /Publico-Politica/ tárgyai iránt. 8., 10. 
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A személyes megjelenés hiányának ellensúlyaként, és a nemesség törvényhozásba 

való befolyásának biztosítékaként a nyitrai deputáció a követutasítások kötelező jellegének a 

megtartása mellett foglalt állást. A megválasztandó követek személyes tulajdonságait illetően 

az 1553:7., 8., az 1556:17., és az 1649:44. törvénycikkek
1426

 előírásait tartották mérvadónak. 

Szintén a követek függetlenségét volt hivatva biztosítani az a kitétel, hogy követnek 

(országos) közhivatalt viselő vagy fizetését a végrehajtó hatalomtól nyerő személyt ne 

lehessen választani, illetve a megválasztott követ az országgyűlés alatt semmifajta 

„kegyelmet” vagy juttatást nem fogadhat attól el; ellenkező esetben követi megbízása 

megszűnik.
1427

  

A tisztújítások megtartásával kapcsolatban a nyitrai vélemény szerint a fő gond az 

1723:56. tc.-ben határozott törvényes idő be nem tartása volt.
1428

 Az országos bizottság által 

javasolt hatéves ciklus bevezetése után a nyitraiak szerint a végrehajtó hatalom a rendeket 

fokozatosan teljesen megfosztaná választási joguk gyakorlásától. A tisztviselők iránti 

közbizodalom szabadesése mellett tér nyílhat ezáltal az önkény kialakulására, valamint a 

hivatalok örökössé válására. A deputáció ezért egyrészt meg akart maradni a hároméves 

rendszer mellett, másrészt lehetővé akarták tenni a hivatalba lépő alkalmas nemes férfiak 

számának, és ezzel párhuzamosan az egyes tisztségeket viselő személyek hivatali rotációjának 

a növelését. A javaslat szerint senki nem szolgálhatna három évnél tovább egy hivatalban, és 

ugyanarra a hivatalra sem lehetne senkit ezután egymás után kétszer megválasztani.  

A nyitrai deputáció a főispáni jogkört is csökkentette volna a rendek javára: ha például 

a három év letelte után a főispán fél évnél tovább halasztaná a restauráció megtartását, a 

rendek maguk is összegyűlhetnének az alispán törvényes elölülése alatt! Az első alispánt 

ekkor szabadon választhatnák, majd az építőszéket az újonnan választott első alispán elölülése 

alatt folytatnák és végeznék be.
1429

 A nyitrai küldöttség a közszolgálat lehetőségét minden 

nemes számára meg akarta nyitni, s az összes megyei hivatalt a rendek szabad választásához 

utalták volna. A főispánok ezután egyedül csak a tiszteletbeli aljegyzőket nevezhetnék ki.  

Az országos javaslat harmadik paragrafusát a fentiek értelmében úgy módosították 

volna, hogy az első alispánt sem lehet másodszor ugyanarra a hivatalra megválasztani. A 

főispáni jogkört a kandidáció során is meg akarták nyirbálni, mert bizonyos személyeket 

szerintük a főispánok önkényesen, személyes érdekből vagy a kormány titkos utasításai miatt 

                                                 
1426

 A felsoroltak közül az első három törvénycikk a követutasításokkal összefüggő joggyakorlatról ad képet, az 

1649:44. tc. pedig a követek ajándékozását, valamint az ügyvédek és harmincadosok követté választását tiltja 

meg. 
1427

 Véleménye…Nyitra vármegye küldöcségének …Köz Igazgatásbéli /Publico-Politica/ tárgyai iránt. 13–15. 
1428

 Véleménye…Nyitra vármegye küldöcségének …Köz Igazgatásbéli /Publico-Politica/ tárgyai iránt. 22. 
1429

 Véleménye…Nyitra vármegye küldöcségének …Köz Igazgatásbéli /Publico-Politica/ tárgyai iránt. 22–23. 
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a jelölésből kihagynak, illetve mellőznek. A rendek bizalmát és támogatását élvező 

személyeket ezután köteles lenne jelölni, ezeknek a személyeknek a megismerésére pedig az 

építőszék előtt köteles lenne értekezletet tartani. A conferentia résztvevőit – minden járásból 

bizonyos számú birtokos nemest – a rendek szabadon választanák. A főispán csak a 

conferentia által előterjesztett személyekből jelölhetne, minden hivatalra kötelezően négy 

személyt. Ha a másodalispánt az értekezlet első alispáni jelöltnek terjeszti fel, akkor a főispán 

köteles őt a tisztújításon előlegesen és első helyen jelölni.
1430

 A választandó személyekre 

nézve egyébiránt az 1559:54. tc.
1431

 rendelését tartják mérvadónak. Az ötödik paragrafusba a 

voksolástól eltiltottakhoz a nyitrai deputáció a tiszti ügyészi fenyítő kereset alatt álló 

személyeket is hozzáfoglalta volna.
1432

 A nemességgel, illetve földesúri joggal nem bíró 

papoknak az országos bizottsághoz hasonlóan a nyitrai küldöttség sem adta meg a szavazati 

jogot, mert se a korábbi törvények, se a megyei jegyzőkönyv nem tartalmazott erre 

precedenst.
1433

  

A küldöttségi véleményt Nyitra megye közgyűlése 1832. augusztus 28–29-én vitatta 

meg.
1434

 A rendek mindössze a tisztújítások kapcsán tettek két módosítást. Az első határozat 

tovább csökkentette a főispán mozgásterét és jogait, sőt, szankciókat helyezett kilátásba vele 

szemben! A tisztújítási határidő lejárta után és a főispán ez irányú mulasztása esetén a rendek 

feladata lesz az építőszék határnapjának kitűzése, és a restaurációt az általuk választott (!) 

elnök segítségével bonyolíthatják le. A törvényes kötelességét elmulasztó főispánt hivatalának 

viselésétől felfüggeszthetnék, fizetését pedig azonnal megszűntethetnék! A tisztviselők és 

különösen az első alispán választásáról szóló rendelkezéseket úgy módosították, hogy csak 

folyamatosan ne lehessen a hivatalokat egymás után kétszer betölteni, de egyébként igen.
1435

  

A törvényszékek rendezésének véleményezésével megbízott nyitrai küldöttséget az 

1831. január 12-i közgyűlés küldte ki, s 1831. december 14-én kezdte meg üléseit.
1436

 A 

deputáció a pedaneus bíróságok megtartása mellett foglalt állást. A vármegyei törvényszékre 

                                                 
1430

 Véleménye…Nyitra vármegye küldöcségének …Köz Igazgatásbéli /Publico-Politica/ tárgyai iránt. 23. 
1431

 Az 1559:54. tc. a közhivatalokat elvállalni vonakodók büntetését írja elő. Lásd: Magyar Törvénytár 1559:54. 

tc. 
1432

 Véleménye…Nyitra vármegye küldöcségének …Köz Igazgatásbéli /Publico-Politica/ tárgyai iránt. 24. 
1433

 Véleménye…Nyitra vármegye küldöcségének …Köz Igazgatásbéli /Publico-Politica/ tárgyai iránt. 35. 
1434

 Tekintetes Nemes Nyitra vármegye határozása a’ megyebéli küldöttség által a’ publico-politicumok 

tárgyában bé-adott vélemény iránt. Nagy-Szombathban, Jelinek K. J.. 1832. 3. (A továbbiakban: Nyitra 

vármegye határozása…a’ publico-politicumok tárgyában.) 
1435

 Nyitra vármegye határozása…a’ publico-politicumok tárgyában. 5–6. 
1436

 A küldöttség tagjai Ocskay Ignác helyettes alispán elnöklete mellett Jezerniczky Antal, Jánossy Gábor 

táblabírók, Brogyányi Bálint főjegyző, Rajcsányi Bálint tiszti ügyész, Emődy János, Thuróczy Thadeus 

szolgabírók, valamint Babóthy Imre és Matyasovszky József esküdtek voltak. Lásd: Reflexiones inclyti 

comitatus Nittriensis deputationis circa operatum juridicum et codicem de delictis atque codicem cambio-

mercantilem depromptae. Tyrnaviae, Typ. Joannis Bapt. Jelinek, Caes. Reg. privil. Typographi. 1832. 1–26. 1., 

26. (A továbbiakban: Reflexiones inclyti comitatus Nittriensis deputationis circa operatum juridicum…) 
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a táblabírákat tisztújításról tisztújításra a rendek választanák (számukat nem határozták meg), 

időközi üresedés esetén pedig az alispán elnöklete alatt a közgyűlés surrogálna.
1437

  

A nyitrai reflexiók a zemplénihez hasonlóan a rendi ellenzékiség talajából 

táplálkoztak, de utóbbival ellentétben a hivatali vérfrissítés intenzitásának növelésén kívül 

semmilyen progresszív, a modernitás irányába mutató vagy liberális tendenciájú észrevételt 

nem fűztek a választások kérdéséhez. A hagyományos vármegyei politizálás, és annak 

irányítói, a jómódú középbirtokos nemesség érdekeit és pozícióit védték minden szinten. A 

vármegyék elsődleges politikaformáló szerepét az országgyűlés rendezése kapcsán explicite is 

többször kimondták, a követség és a központi kinevezések összeférhetetlenségének 

kimondásával pedig a határvonalat is meghúzták. A rendekre hátrányos jogszűkítés 

semmilyen formáját nem tartották elképzelhetőnek, ezért a vármegyék területével 

kapcsolatban az alkotmányos helyzet fenntartásához ragaszkodtak, a megyei követ- és 

szavazatszám újraosztásakor pedig szintén az alkotmányos helyzet fenntartása (megyénként 

két követ) jelentette a kiindulópontot, amelytől csak a nemesség érdekében, és a szabad 

királyi városok illetve a káptalanok hátrányára tértek el az arányosítás felvetésével. A főispán 

kinevezési jogának megszüntetésével, felelőssége vonhatóságának és a restauráció rendi 

elnöklés mellett történő lebonyolíthatóságának kilátásba helyezésével, továbbá a kizárólag 

birtokos nemesekből álló conferentia jelölésre gyakorolt döntő hatásával a megyei 

tisztújítások kimenetele gyakorlatilag teljesen a jómódú középbirtokos nemesség kezébe 

került volna. A jogmegvonás a nyitrai véleményekben csak felfelé működött, a főispáni 

hatalom ellen, a jogkiterjesztés ellenben semelyik irányban nem merült fel a vármegyei 

politikai elit gerincét adó köznemesi réteget leszámítva. A nyitrai munkálat így egyszerre volt 

rendi-konzervatív és lokális szempontokat érvényesítő program, a zemplénihez hasonló 

kitörési pontok nélkül.   

Nógrádban
1438

 az összbizottsági vita időhiány miatt elmaradt, s a fiókküldöttségek 

munkálatai közvetlenül a közgyűlés elé kerültek felülvizsgálatra.
1439

 A Gyurcsányi Gábor
1440

 

                                                 
1437

 Reflexiones inclyti comitatus Nittriensis deputationis circa operatum juridicum…5–6., 9. 
1438

 Az 1830-as évek elejének politikai és közigazgatási viszonyairól Nógrádban részletesebben (és az 

operátumokra tett észrevételekről röviden) lásd: Horváth 1980. 5–34.; Horváth István, A vármegyei közigazgatás 

működése az 1830-as években Nógrád megye alispánjának megítélése alapján. In: A Nógrád megyei Múzeumok 

Évkönyve VII. Salgótarján, 1981. 181–202.; Praznovszky Mihály, Kubinyi Ferenc közéleti tevékenysége. In: A 

Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve VI. Salgótarján, 1980. 35–90.; Sréter János, Nógrád megye beligazgatása 

állapotáról hivatalos jelentés a második alispány által. Pest, 1842. 
1439

 A nógrádi munka megszervezéséről, a bizottságok felállításáról és a munkamódszerről lásd a megye későbbi 

alispánjának utólagos beszámolóját: Sréter 1842. 23–35. Különösen: 24–25.; Sréter János személyéről lásd: 

Horváth István, Sréter János (1806–1842). Pályakép és kutatási program. In: A Nógrád megyei Múzeumok 

Évkönyve III. Salgótarján, 1977. 287–304. 
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első alispán elnöklete alatt működő subdeputatio véleményezte a közjogi operátumot.
1441

 A 

vármegyék politikai képviseletével kapcsolatban a nógrádi deputáció a rendi 

konzervativizmus platformjára helyezkedett: azaz a létező gyakorlatnak megfelelően továbbra 

is két követet küldjenek a megyék, mert a szegényebb nemességű vármegyék már három 

követet is nehezen tudnának fizetni. A képviselet arányosítását ugyancsak időelőttinek tartják: 

bár elismerik, hogy a polgári átalakulás azt szorgalmazza, az insurrectionális és egyéb 

közterhekben való résztvállalás alapján a megyék törvényhozásbeli képviseletét arányosítani 

kéne, szerintük ez politikailag káros meghasonlást szülne a megyék között, s ezért még nem 

aktuális. 

A követek személyét illetően – ugyancsak a rendi előjogok, szempontok kitüntetett 

figyelembevételével – fontosnak tartotta a küldöttség, hogy a „képviselő” birtokos legyen, és 

semmilyen királyi vagy magánhivatalban ne álljon, „sőt semminemű a királyi kegyelemből 

származó megkülönböztetésekkel ne bírjon”, nehogy az ezek elnyerésével egybekötött eskü 

tartalma a törvényhozás munkájában befolyásolja. Külön törvényben fektetnék le ennek 

analógiájára azt is, hogy a követek az országgyűlés végétől számított három évig semmilyen 

(országos, központi, ill. kormány-) hivatalt ne vállalhassanak, leszámítva „a közválasztás által 

nyerhető”, azaz megyei hivatalokat. Az összeférhetetlenség kimondása mellett a követek 

megvesztegetését tiltó 1649:44. tc.
1442

 megerősítését is kérték a nógrádi rendek, s 

kiegészítették azt az országgyűlés jogkörébe utalandó, kötelező verifikációval:
1443

 ha ennek 

során úgy találják, a követ nem rendelkezik a törvény által megkívánt tulajdonságokkal, 

annak visszaküldése mellett az illető törvényhatóságot újabb választásra utasíthatják.
1444

 Az 

uralkodói jogosítványok rovására tehát a nógrádi tervezet jelentősen kiterjesztené, 

meghatározó súlyúvá tenné a rendi intézmények, vagyis az országgyűlés és a nemesi 

vármegyék hatáskörét.
1445

 

                                                                                                                                                         
1440

 1789–1855. Nógrád megye alispánja 1818 és 1832 között, 1825/27-ben és 1830-ban országgyűlési követe, 

1837-től a Királyi Tábla, majd a Hétszemélyes Tábla bírája.  
1441

 A 33 oldalas (nyomtatott) küldöttségi munkálatot lásd MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 

Poson. 1832., 17. cs. 148/1–33. fol.; A közjogi munkálat nógrádi küldöttségi, majd közgyűlési vitájának vázlatos 

ismertetését lásd: Sréter 1842. 209–246. 
1442

 A törvénycikk harmadik paragrafusa kimondta, hogy „ajándékokat pedig az országgyűlési ügyek alkalmából 

se a főpap uraknak vagy báróknak, se más országlakosoknak ne legyen szabad adni vagy elfogadni, és mind az 

ajándékozókat, mind az elfogadókat, a dolog valóságának kiderítése után, becstelenség büntetésében lehessen 

elmarasztalni.” Magyar Törvénytár 1649:44. tc.  
1443

 A nógrádi munkálat azt nem részletezi, hogy az országgyűlésen belül milyen szerv vagy hivatal végezné el a 

hitelesítést, de feltételezhetően egy külön erre a célra kirendelt bizottságra vagy a kerületi ülésekre gondolhattak. 
1444

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 17. cs. 148/4-5. fol. 
1445

 Ezt szolgálta a káptalanok országgyűlési szavazatának módosítása is. Az országos bizottság 21 voksot adott 

volna az országgyűlésen nekik, amit Nógrád ellenzett, mert szerintük így kétszeres képviseletet nyernének: a 

káptalanokat ugyanis – mivel részt vesznek abban a megyében, ahol birtokaik fekszenek, a követválasztásokban, 

ill. a követutasítások kidolgozásában is – a vármegyei követek is képviselik a diétán. Ha mégis kapnak testületi 
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A tisztépítőszékek kapcsán hasonló érvelés figyelhető meg. A nógrádi küldöttség a 

hároméves ciklus megtartása mellett foglalt állást, mert az arra érdemes tisztviselőket a 

„közbizodalom” úgyis újra megerősíti hivatalában, s az „örömmel folytathatja munkáját”. A 

hároméves mandátum a professzionalizálódást is elősegíti a küldöttség szerint: a gyakori 

választások nagyobb és intenzívebb szorgalomra serkentik a tisztviselőt, a „mindenkori új 

erőnek megkívántatását” biztosítják, s emellett talán a túlzott számú részvételt is mérsékelik. 

A három év letelte után az összes választott és kinevezett politikai, illetve bírói hivatal 

kötelező jelleggel megszűnne, s új választásra kerülne sor.  

A kijelölésről határozó harmadik paragrafust a főispáni befolyás visszaszorításának 

céljából több ponton kiegészíteni rendelte a nógrádi deputáció. A főispánnak eszerint nem 

csak az első alispáni, hanem általában minden hivatalra négy alkalmas személyt kellene 

jelölnie a conferentia által előterjesztettek közül. A jelöltekről a közgyűlés által evégre 

kinevezett biztossággal tanácskozni, és ezek tanácsával élni is köteles, de a főispán szabad 

akarata szerint ezeken felül más tagokat is meghívhat a conferentiára. A szavazás módját 

illetően a felkiáltást elvetették, és az adott törvényhatóság által egyénileg megállapított mód 

szerinti voksolást támogattak. A királyi városok mellett viszont a földesúri hatalom alól 

felszabadult, megváltakozott, azaz szabad községeknek a közgyűlésekhez hasonlóan a 

tisztújításokon is szavazati jogot adtak volna!
1446

  

A kihágások megítélését egy külön erre a célra kinevezett biztosság feladatává tennék: 

a testület elnöke a főispán lenne, tagjai viszont a szomszéd megyék küldöttjeiből választandó 

2-2 személy lenne, s az ő feladatuk a tisztválasztás alatt a főispánok és a rendek között 

felmerült nézeteltéréseket megvizsgálni, azokról jelentést tenni. A hetedik paragafust 

kiegészítették azzal, hogy a főispánok iránti kötelesség megszűnik, ha az országgyűlésen 

megállapítandó esküforma letételét megtagadják. A deputáció egyébiránt az első, második, 

negyedik, nyolcadik és kilencedik paragrafusokat elfogadta, azokra észrevételt nem tett.  

Két kiegészítést viszont általában eszközöltek: az elsőben indítványozták, hogy 

amennyiben az állandó törvényszékek felállítása elmaradna, a tisztújításokon válasszanak 30 

törvényszékbeli táblabírát, akiknek a felét minden restauráció alkalmával újból választják és 

pótolják (de minden más táblabíró megjelenése és ítélőképessége fennmarad). A másodikban 

a főispáni helytartó hivatalának megszűnését javasolták, és hogy feladatait, tisztét az 

alispánok teljesítsék, akik tisztválasztáskor a főispánra határozott esküt – a főispán 

                                                                                                                                                         
szavazati jogot, csak négy voksuk legyen: kettő a dunai, kettő a tiszai kerületeknek, a személyes kiváltság 

alapján részt vevő papi méltóságok (pl. a zalavári apát, vagy a csornai prépost) pedig a felsőtáblán foglaljanak 

helyet.   
1446

 Vö. Sréter 1842. 230–236. 
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„hiányában” – szintén letenni kötelesek.
1447

 A katolikus alsópapság szavazati jogával 

kapcsolatban a nógrádi küldöttség nem tett észrevételt, azaz a választójogot megtagadó 

országos javaslatot fogadták el.
1448

 

A nógrádi közgyűlés 1832. május 8-án tárgyalta a küldöttség munkálatát. A 

követválasztásokra tett észrevételeket jóváhagyták, de a tisztújítások esetében néhány 

módosítást eszközöltek. A tisztújításoknak az országos bizottság által javasolt hatéves ciklusát 

a közgyűlés végül elfogadta,
1449

 de kiegészítették ezt azzal, hogy amennyiben a főispán ennek 

nem tesz eleget, a rendeknek joga és hatalma van az alispánok elölülése alatt restaurálni. A 

conferentia esetében ugyancsak további megszorításokról határoztak, amikor kimondták: az 

előleges tanácskozás minden tagját a közgyűlés nevezze ki. A közgyűlés kimondta azt is, 

hogy mivel a közbizodalmon (rendi ellenzékiség retorikája!) alapul, minden (!) hivatal, a 

jegyzői is csak választás útján tölthető be, s ez a választás mindig titkos legyen. A főispáni 

kinevezéseket és a közfelkiáltást tehát teljesen kiiktatták volna a megyei választási eljárásból. 

A táblabírákról szóló pótlást a közgyűlés a jogügyi munkálat vonatkozó részének figyelembe 

vételével a közjogi munkálatban irrelevánsnak tartotta, és kivette azt.
1450

  

Sréter János beszámolója szerint a viták során a visszaélések megfékezésére két 

javaslat merült fel. Az egyik indítvány vagyoni cenzus megállapítását szorgalmazta a 

választójogosultság tekintetében (rendi és nem rendi alapon egyaránt!), mások pedig – egy 

közelebbről meg nem határozott – képviseleti rendszer bevezetésében látták a probléma 

megoldását. A közgyűlés végül mindkét elképzelést leszavazta, miután „meggyőződtek a’ 

rendek arról, hogy a’ választásbeli visszaéléseket egészen elhárítani csaknem lehetetlen, ’s 

óvó-szerek által majd annyi rossz, mint jó okoztatik. […] A’ törvényhozás gondja marad 

azonban olly intézeteket kigondolni, mellyek által ama’ külső kártékony befolyásoknak 

hatalma, a’ mennyire lehet, kisebbíttessék.”
1451

  

Nógrád az országgyűlési rendezés általánosabb, inkább csak iránymutatónak vélt 

jellege mellett a választásokat illetően tehát jól érzékelhetően tágabb teret hagyott volna a 

megyéknek saját, egyéni rendszabásaik kidolgozására, fenntartva ezzel az autonóm, 

decentralizált közigazgatást, azaz a vármegyék meghatározó súlyát a központi intézmények, 

akár az országgyűlés ellenében. Zemplénhez hasonlóan, de Nyitrától eltérően viszont Nógrád 

is túllépett a rendi ellenzéki, szorosan kiváltságőrző kereteken, jóllehet nem egészen azonos 

                                                 
1447

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 17. cs. 148/16–17. fol. 
1448

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 17. cs. 148/23. fol. 
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irányban. A hagyományos rendi-ellenzéki garanciák megteremtése mellett a nógrádi 

határozatok (pl. a kötelező fejenkénti majd titkos szavazás bevezetésével, a tisztújításokon a 

szabad községek képviseletével, vagy a kihágások megvizsgálására bár a főispán elnöklete 

alatt, de külmegyei tagokból álló bizottság felállításával) már határozottan előremutató nem 

liberális, de a professzionalizálódást elősegítő, a rendi tartalmakat modernizálni képes 

elemeket is tartalmaztak, azaz egyfajta rendies reformot jelentettek volna. Sréter hasonlóan 

értékelte a közjogi bizottság munkálatát: „Különböző jegye volt ezen küldöttség’ 

munkálatának a’ honi alkotmányhoz legszorosabb ragaszkodás, nem azon vak ragaszkodás, 

melly csak arra néz, a’ mi közvetetlen érintése körében áll, ’s az élet-erőt fentartva véli, ha a’ 

test’ külső formái nem változtak – de ama tiszta törekvés a’ honi alkotmány’ szellemét a’ 

formák időszerű módosítása által az egész jövendőre fentartani, minden munkálódását oda 

intézvén, hogy a’ honi intézetek hasznos rendeltetését, ’s a’ kor’ szükségeire való 

alkalmaztathatását megmutassa.” Érdemes regisztrálni, hogy Sréter ebbe a külföldi 

intézmények – gyakorlatias – tanulmányozását is beleértette!
1452

 

  Sréter János megállapítása szerint a nógrádi közjogi viták egyik legfontosabb 

jellegzetessége a „mérsékeltség” (itt a rendi szempontok érvényesítésére és a viták hevületére 

is gondolhatunk) mellett a vallások közötti mindenfajta különbség eltörlésének, a vallási 

emancipációnak a következetes érvényre juttatása volt. Ez határozta meg nem csak a jogok 

adását, de azok esetleges megvonását is. Ennek következtében fosztották volna meg a 

káptalanokat külön országgyűlési képviseletüktől, valamint ruházták volna fel a főrendi táblán 

a katolikus püspökökhöz hasonlóan szavazati joggal az evangélikus főigazgatókat.
1453

 A 

katolikus alsópapság megyei választójogát – részben az előbb említett „felekezeti 

egyenlősítés” eszméjével való ellentéte miatt – az országos küldöttséghez hasonlóan a nógrádi 

közgyűlés is elvetette. A vita során három álláspont köré csoportosultak a felek. A papság 

választójogát támogatók a papok műveltségi fokával indokolták a jogkiterjesztést (adott 

esetben felekezeti különbség nélkül), s aggályosnak tartották, hogy „hivatal” alapján zárjanak 

ki egy társadalmi réteget a politikai-polgári jogok gyakorlásából. Ez utóbbi elv segítségével 

szerintük ugyanis akár a nemes születésű papok jogfosztását is ki lehetne mondani. A 

műveletlen rétegekre rendkívül nagy befolyással bíró papság kirekesztése emellett 

visszahatást szülhetne, mert a polgári hatalom ellenségévé tenné őket, s „titkos munkálódásra 

fogná kényszeríteni, melly ellen mindig nehezebb az óvakodás.” Ellenkező esetben viszont az 

egyházi és a polgári hatalom érdekeinek összekapcsolásával a célzott köznyugalom is 
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könnyebben elérhető lenne. Az ellenzők viszont féltek az egyházi és a világi hatalom 

határvonalainak elmosódásától, a funkciók nem kellő mértékű szétválasztásától, azaz a papság 

világi dolgokbeli befolyásának túlzott megnövekedésétől. A papság választásokba történő 

befolyása ráadásul újabb dimenzióját nyitná meg a pártoskodásoknak és a visszaélések 

megjelenésének.  

A két véglet között foglaltak helyet Sréter szerint a liberalizmus hívei. Ők támogatták 

ugyan egy műveltségi cenzus bevezetését, s ezáltal a szavazójogosultak körének bővítését, de 

elvetették annak „hivatali”, „rendi” alapon történő megvalósítását, mert „illy elkülönözés által 

a’ polgári egyenlőségnek új akadályokat látott vetve.”
1454

 A Sréter által adott összefoglalással 

ehelyütt óvatosan kell bánnunk, mert a „vallási emancipációval” összefüggő jogszűkítés és 

jogkiterjesztés problémáját a későbbi nógrádi alispán összemossa a műveltségi cenzus 

általános bevezetésének ismertetett liberális argumentációjával. Sokkal valószínűbb, hogy a 

felekezetiség kérdése itt a liberálisnak vélt iránnyal szemben pontosan „hivatal-specifikus” 

jellege miatt inkább azon rendi automatizmussal függ össze, amely a rendi válaszfalak, 

osztályok, tagoltságok megjelenítését tartja reformnak a jogkiterjesztés során. Nem arról van 

tehát szó, hogy a műveltségi cenzus általánosabb alapelvét alkalmaznák a papságra!      

A nógrádi küldöttség részletes indoklást fűzött a megyei bíróságok és a táblabírák 

választásáról a jogügyi munkálathoz is.
1455

 Ezek megfogalmazásában a mindennapi, 

gyakorlati szempontokból próbáltak kiindulni. Az egyik legfontosabb és a bírák választását is 

érintő módosítást a bíróságok struktúrája, azaz az első paragrafus kapcsán tették: a nógrádi 

küldöttség a pedaneus bíróságok, vagyis az alispáni és szolgabírói székek megtartása mellett 

érvelt.
1456

 Állandó törvényszékek felállítása esetén szerintük a bírák megfelelő képzettségének 

biztosítása ugyanis túl problémás lenne. A jogtudomány művelésének elsajátítására élete nagy 

részét fel kell szentelnie az arra vállalkozónak, de ezt a nógrádiak szerint senki nem fogja 

megtenni azon bizonytalanság és félelem miatt, hogy a hat évvel későbbi tisztválasztáson 

esetleg alulmarad, „s élete nagy részének feláldozásával szerzett tudománya, és alkalmatos 

léte, haszontalanná tevődjék.” Ebből kifolyólag a bírói hivatal rekrutációját, utánpótlását 

várhatóan csak a joggal mellékesen foglalkozó személyek fogják biztosítani. A nógrádiak 

ugyanakkor az életfogytig tartó hivatalviselést sem támogatták, mert az ilyen bíró – 

vármegyei kapcsolatai miatt nagy valószínűséggel – saját érdekei szerint fog eljárni. A 
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 Sréter 1842. 243–246.; Vö.: MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 17. cs. 148/31. 

fol. 
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 A táblabírák választásával foglalkozó paragrafusokra tett nógrádi küldöttségi észrevételeket lásd: MOL (N 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 17. cs. 35/4. o. 
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nógrádi vélemény látókörében a professzionális, modern, szakértői és független bírói minőség 

kialakításának így a hatéves mandátum és a várható fluktuáció alapvetően gátat szab. 

Jellemző módon a tervezet tartalmi részét emiatt inkább retrográd, rendies irányba próbálták 

eltolni a nógrádiak, így végső soron alapvetően még továbbra is a rendi gondolkodásmód és 

annak meghatározó ereje tapintható ki a küldöttségi véleményben.
1457

  

A pedaneus bíróságok megtartása mellett viszont korlátozták és szabályozták volna a 

táblabírák kinevezését: csak a jelölt személyes tulajdonságai alapján, részrehajlásmentesen 

lehetne valakit kinevezni, azaz a főispáni prerogatíva alapvető csorbulást szenvedne. A 

nógrádiak emellett megszüntettek volna minden – juttatásbeli, illetve a választásukat érintő – 

különbséget a táblabírák között. Ez a két tényező ugyanis szerintük hatással lehet a 

gondolkozásmódjukra, ebből kifolyólag az ítélethozatalra is azáltal, hogy differenciál és 

különbségeket generál, ellentéteket szül az egyes személyek között. A bírói függetlenséget a 

fizetéses táblabírák tisztújításokon történő megválasztása egyébként is veszélyezteti. A 

nógrádi küldöttek a harmadik paragrafusba ezért „csak” annyit foglaltak volna, hogy a 

vármegyei törvényszék elnöke az alispán, akadályoztatása esetén pedig a leghosszabb hivatali 

idővel rendelkező szolgabíró legyen. Egyedül a negyedik paragrafus szabályozta volna ezután 

a táblabírák választását. Eszerint kizárólag megyebeli birtokos és törvénytudó személyek 

válhatnának csak táblabíróvá, s a közgyűlés feladata lenne őket egyik törvénykezési 

időszakról a következőre megválasztani,
1458

 létszámukat tekintve legalább hatot; csak az ily 

módon bírói minőséget nyert személyek ítélkezhettek volna ezután. A bíróság létszáma akkor 

lett volna teljes, ha az elnökkel együtt legalább hét ítélő is jelen van.
1459

  

A megyei törvényszékek rendezésénél tehát a visszaélések kiküszöbölésének igénye 

kapta a legnagyobb hangsúlyt. Ennek fontosságát húzta alá Sréter János is 

visszaemlékezéseiben, jóllehet a küldöttség eredményességével kapcsolatban fenntartásainak 

is hangot adott: „A’ megyei törvényszékek’ szerkesztése iránt folyt tanácskozásoknál látszott 

leginkább a’ választásokból eredt ’s káros befolyásokkal a’ törvényszékek’ belsejéig nyomúló 

pártosságok’ félelme. Mivel azonban ezen aggódások csak homályos érzetnél maradtak, ’s az 
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 A jogügyi küldöttségi munkálat egyes részeinek változatos minőségéről Nógrádban, és ebben a 

törvényszékek elrendezésénél megfigyelhető „ősalkotmányi nézetek” uralkodó voltáról lásd: Sréter 1842. 31.; A 

jogügyi munkálat nógrádi bizottsági vitájáról általában: uo. 36–57. 
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 Egy adott törvénykezési időszak a nógrádi javaslat szerint továbbra is minimum két hét lenne (lásd: 7. 

paragrafus).  
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 A vármegyei törvényszéken az ismertetetteken felül minimum egy szolgabírónak és egy esküdtnek, illetve a 

perek előadására egy vagy több jegyzőnek is jelen kellett volna lennie (5. paragrafus). A vonatkozó pontokat 

lásd: MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 17. cs. 35/6–7. o., 40–43. fol. 
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érzett rosz’ kútfejének nyomozgatásába senki sem bocsátkozott, a’ küldöttség által javaslott 

orvosló szerek is csak kis-hasznuak lehettek.”
1460

  

A jogügyi operátumra tett megyei küldöttségi véleményt Nógrád 1832. március 7-én 

kezdődött közgyűlése vitatta meg. A rendek ezen a deputationalis véleménnyel szemben a 

pedaneus bíróságok eltörlése és állandó törvényszék felállítása mellett foglaltak állást.
1461

 

Ennek összetételével kapcsolatban – hogy a bírák szabad választásának „constitutionalis 

principiuma” ne sérüljön – a törvénybe akarták foglalni, hogy a törvényszék bíráit főispáni 

kijelölés, illetve előzetes táblabírói kinevezés nélkül a megye rendei szabadon választhassák a 

tisztújítások alkalmával. A táblabírák közötti minőségbeli különbség eltörlésének gondolatát 

bizonyos fokig a közgyűlés is felkarolta: veszélyesnek látták például a fizetésnélküli 

táblabírák választását, valamint túlzott időszaki alkalmazásukat, mert függő helyzetük révén – 

részrehajló – befolyásuk az elnök és/vagy a pártok által, illetve támogatásukkal aránytalanul 

megnőhet egy adott törvényszéken. A közgyűlés ezért a bíróság létszámát hat fizetéses és 

négy becsületbeli táblabíró megválasztásában határozta meg. A bírákat egyforma 

kötelességgel látnák el, s a törvényszéken minden különbség nélkül kötelezően jelen kellene 

lennie mindegyiküknek. Szükségesnek látták a nógrádi rendek ezt a kitételt belefoglalni 

javaslatukba azért, mert ha a becsületbelieknek állandó kötelessége nincs, a fizetéses 

táblabírák akadályoztatása esetén a törvényszék bíráinak teljes létszáma többször össze sem 

jönne.
1462

 A küldöttségi vélemény strukturális kérdésekben a közgyűlésen tehát a rendi 

alkotmányt védelmezők ellenében módosult, viszont az állandó törvényszék felállításának 

részletkérdéseiben, így a bírák választásában már kompromisszumos megoldás született: a 

rendek befolyásának növelése a főispán rovására kielégítette a rendi ellenzéki igényeket, 

miközben a bíróválasztásban résztvevők körének – jóllehet rendi alapú – bővítése a 

reformelvekkel is – látszólag, felületesen – szinkronba került. 

A küldöttségi-közgyűlési észrevételek változásának eredményeként a közjogi 

operátum kapcsán is a rendies elemek felerősödésének irányába tolódott el Nógrád 

véleménye, jóllehet ahogy említettük, rendies reformok is megjelentek. A megyénkénti két 

követ, a passzív választójog timokratikus jellege, és az országos hivatalokkal, uralkodói 

kinevezéssel való összeférhetetlenség a küldöttségi véleményben mind a rendi-ellenzéki 

vonalat erősítette. A főispánnak azonban megmaradt az a joga, hogy a jelöltek személyére 

javaslatot tévő conferentia tagjai közé maga is hívhat tagokat. Ettől a jogától a közgyűlés 
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megfosztotta, s a hatévre megnövelt tisztújítási ciklus késleltetése esetén a nyitrai közgyűlési-

zempléni albizottsági véleményekhez hasonlóan a rendek kezébe került a kezdeményezés 

joga, így akár az alispán elnökletével is restaurálhattak volna. A politika látószöge 

összességében tehát Nógrádban is még befelé, a vármegyére fókuszált, perspektívája egyelőre 

nem terjedt ki jelentősebben az országos szempontok felé. A visszaélések restrikciójának 

hangsúlyos szerepe kétségtelenül az országos probléma felkarolását jelenthetné, de a nógrádi 

pártharcok 1810-es évektől kezdődő nótórius jellege miatt valószínűbb, hogy ennek a 

kérdésnek az előtérbe emelése is inkább a helyi, megyei politikai élet jelenségeire reflektált.   

Esztergom megyében az operátumokat véleményező küldöttség (összbizottság) a 

közjogi munkálatról 1832. január 16–18-án alakította ki a véleményét
1463

 Héya Imre első 

alispán
1464

 elölülése alatt. A vármegyék országgyűlési befolyásának a megtartását akarták az 

esztergomi rendek is elérni, de mindezt a követek számának növelése nélkül, mert az 

szerintük túl nagy anyagi megterhelést jelentene. Az országos küldöttség munkálatával 

szemben ezért megmaradnának a megyénkénti két követ küldése mellett. Követek egyébiránt 

szerintük is csak a tökéletes kort elért és birtokos nemesek lehetnének.
1465

 A tisztválasztások 

kapcsán csak néhány, de nagy horderejű változást javasolt az esztergomi deputáció. A 

küldöttség a hároméves mandátum mellett érvelt, mondván hat év alatt több alkalom nyílik a 

hivatalbeli visszaélésekre, s gyakrabban lenne szükség ellenőrzésre. A negyedik paragrafust, 

azaz a nemtelenek hivatalképességét nem támogatták, a kilencedik paragrafust pedig úgy 

módosították volna, hogy az első alispánt ne lehessen restauráció nélkül hivatalba emelni.
1466

 

Az esztergomi küldöttség a katolikus alsópapság szavazati jogának megadását nem csak 

támogatta, de ki is bővítette volna: a plébánosok mellett a káplánok is vokssal bírnának ezután 

a tisztújításokon.
1467

 Az 1832. február 15–16-i közgyűlés a küldöttségi munkálaton már nem 

eszközölt módosítást, csak a vármegyei követek számát emelték volna – az országos 

küldöttség javaslatát elfogadva – háromra.
1468

 

A törvénykezési munkálat tárgyalását 1832. április 3-án kezdte meg a megyei 

küldöttség. Az esztergomi vélemény szerint a választott alispáni és szolgabírói ítélőszék 

                                                 
1463

 A közjogi operátumra tett esztergomi észrevételeket lásd: MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 

Poson. 1832., 17. cs. 23-35. fol. A vármegyei javaslatot lásd uo. 27–29. fol. alatt. Az országgyűlés rendezésére 

tett javaslatokat lásd uo. 29-35. fol. 
1464

 1779–1861. Esztergom megye első alispánja és országgyűlési követe 1832/36-ban. 
1465

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 17. cs. 32. fol. 
1466

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 17. cs. 29. fol. 
1467

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 17. cs. 56. fol. 
1468

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 17. cs. 36–38., 59–60. fol. (különösen: 37. 

fol.) 



311 

 

eltörlésével akkor nem csorbulna a nemesség joga, ha a táblabírákat kizárólag a rendek 

választják. A küldöttségi véleményt az 1832. június 4-i közgyűlés elfogadta.
1469

 

Az esztergomi vélemények jól láthatóan a vármegyei, helyi szempontú rendi- és 

klerikális-konzervatív vonalat erősítenék, ahogy az országgyűlési követek számának 

meghatározásakor ezt a vármegyék előtérbe helyezésével ki is mondták. A passzív 

országgyűlési választójog birtokos nemesekre való korlátozása és a tisztújításoknál a 

nemtelenek hivatalképességének teljes elutasítása a hagyományos megyei köznemesi politikai 

elit érdekeit szolgálta. Az első alispáni hivatal surrogatiójának elvetése és a táblabírák 

választásának a rendekhez utalása pedig a főispánnal szemben erősítette a rendi érdekeket. Az 

esztergomi reflexiók másik jellegzetessége, a klerikális vonal előtérbe kerülése a megye 

érseki székhelyi minőségéből fakadt, s ennek fényében korántsem meglepő, hogy a katolikus 

alsópapság szavazójogát nem csak, hogy támogatták, de annak körét ki is bővítették volna az 

országos bizottsági munkálatban felmerültekhez képest a káplánokra is. 

A Bács megyei küldöttség 1832. január 10-én tárgyalta és véleményezte a közjogi 

munkálatot.
1470

 A vármegyei követek kapcsán a nemesek személyes megjelenhetési jogát 

Árpádtól vezeti le a küldöttségi vélemény, de az újkori, azaz a kétkövetes gyakorlat 

megtartása mellett foglaltak végülis állást. A szavazatok számát viszont módosítanák úgy, 

hogy a két követnek együtt legyen egy szavazata, s így egy-egy tárgyat az döntene el, hogy 

ténylegesen hány vármegye áll mellette, vagy éppen ellene. A vármegyék súlyát az alsótáblán 

ugyanakkor meg kívánták őrizni, s a népességi arányokra hivatkozva ezért a városoknak 

továbbra is összesen csak egy szavazatot hagytak volna.
1471

  

A vármegyei törvénytervezetet ugyanekkor tárgyalták.
1472

 A tisztújítások hatéves 

ciklusába Bács – Márkus Pál táblabírónak a hároméves rendszert támogató különvéleménye 

mellett – beleegyezett volna, de kiegészítették ezt azzal a biztosítékkal, hogy ha a főispán nem 

tartja az időpontot, akkor a rendeknek joga, sőt kötelessége a restaurációt nélküle 

végrehajtani.
1473

 Ez a paritás érvényesülne már a kandidációnál is: a főispánoknak kötelező 

lenne a rendekkel egyeztetniük tisztújítás előtt, mert csak így állapítható meg a küldöttség 

szerint, hogy ki bír közbizodalommal a rendek körében. A bácsi vélemény a megye 
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 593. fol.; MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 
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főkormányzója nélkül tartandó restauráció lebonyolításáról is ír: eszerint a fizetéses táblabírák 

és a főbb tisztviselők a rendek közül maguk mellé veendő táblabírákkal
1474

 fogják az újonnan 

választandó tisztviselőket „per scrutinum”
1475

 jelölni, akikből aztán a nemesség egésze 

választ. A második paragrafust ugyancsak ebben a szellemben egészítették ki: ha a rendek 

tartják a tisztépítőszéket, a fent érdeklett küldöttség átmenetileg a közrendre ügyelő bírákat és 

ügyészt nevezzen ki. A harmadik paragrafust úgy módosítanák, hogy azokat, akik egyszer 

már elláttak hivatalt, ne lehessen az 1559:54. tc.
1476

 büntetése mellett további szolgálatra 

kényszeríteni.
1477

 A szavazás módját illetően a kötelező fejenkénti szavazás mellett foglaltak 

állást, amennyiben a felkiáltás nem egyértelmű.
1478

  

A katolikus plébánosok szavazati jogát illetően a bácsi küldöttség az országos 

munkálattal ellentétes álláspontra helyezkedett.
1479

 A deputáció szerint a katolikus 

alsópapokat a magyar törvények és szokásjog a kezdetektől fogva valóságos nemeseknek 

tekintette: nemesi szabadságokkal bírnak (ugyanaz a bíró ítéli el őket, mint a nemeseket, 

mentesek a katonák eltartásától, adót és vámot nem fizetnek), nemesi terheket viselnek (a 

nemesi felkelésben és a szabad felajánlásokban egyaránt részt vesznek), továbbá a főpapok 

által királyi adomány útján nyert dézsma egytizenhatod része is az övék.
1480

 A katolikus 

klérus súlya a püspöki székhelyű megyében magyarázattal szolgál az alsópapság 

választójogával kapcsolatban elfoglalt bácsi álláspontra is. 

A bácsi küldöttség véleményét a megye 1832. május 22-én kezdődött közgyűlése 

tárgyalta.
1481

 A közgyűlés a vármegyei követek számát tekintve az országos bizottság 

javaslatát emelte határozattá, azaz a megyénként három országgyűlési követ küldése mellett 

foglaltak állást. A megyei küldöttség javaslatának megfelelően viszont a három követ bírna 

egy szavazattal.
1482

 A tisztújítások hatéves ciklusát is jóváhagyták azzal az indokkal, hogy sok 

hivatal nem igényli a túl sűrű, azaz a háromévenkénti választást. Lényeges módosulás volt a 

megyei deputáció álláspontjához képest, hogy a közgyűlésen főispáni javaslatra végül 
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 A tervezet szerint őket a tisztviselőkar az egész nemességgel választja. 
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kihagyták a rendek által tartandó tisztújítás elvi és gyakorlati lehetőségét. A közgyűlés által 

elfogadott vélemény szerint a vármegye ebben az esetben nem függetlenítheti magát a 

kormánytól, s a halasztásból fakadó sérelmeket más úton kell elrendezni: például az 

uralkodótól kérjenek orvoslást. A bácsi közgyűlés a katolikus plébánosok szavazati jogának 

megadásáról szóló küldöttségi véleményt nem módosította.
1483

 

Az Almási Antunovits Albert első alispán elnöklete alatt működő bácsi választmány 

1832. február 20-án fogalmazta meg észrevételeit a jogügyi munkálatra. A küldöttség a 

táblabírák addig szokásban volt főispáni kinevezését a törvénykezés komplex átalakítása miatt 

teljesen elvetné. A bácsiak szerint – más nemzetekkel ellentétben – Magyarországon a 

nemesség egyik fontos kiváltsága, hogy joga van szabad választással bírákat választania. Az 

alispáni és a szolgabírói ítélőszékek megszűntetésével ez a jog jelentősen csorbulna, mivel az 

addig kinevezés alá eső táblabírák maradnának csak potencionálisan „játszmában”. Ennek 

korrigálására indítványozták, hogy ezentúl őket is – a főispán jelölése mellett – tisztújítószék 

alkalmával a nemesség választhassa tiszteletbeli táblabíráknak.
1484

 

A bácsi vélemények tehát egy erőteljesen rendi-ellenzéki kiindulópont (vármegyék 

súlyának megőrzése az alsótáblán, főispáni mulasztás esetén a tisztújítások rendek általi 

lebonyolíthatósága és annak részletes szabályozása, a rendek kezdeményezéséhez kötött 

kandidáció) után Esztergommal ellentétben a közgyűlésen végül egy a kormánypártisághoz 

konvergáló, klerikális színnel ellátott rendi-konzervatív irányba tolódtak el a főispáni jogok 

megtartásával (mind a tisztújítás, mind a táblabírák választása kapcsán) és a katolikus 

alsópapság szerepének elismerésével.      

Bihar megyének az operátumokat véleményező küldöttsége szerint a közgyűlés által a 

törvényszékekre kiküldendő táblabírák számát nem szükséges központilag, országosan 

meghatározni. A rendek választására kell bízni, hogy a törvényes lehetőségek szerint az adott 

szükségnek megfelelően hol több, hol kevesebb táblabírát küldjenek ki. A megyei küldöttség 

egyébként az állandó törvényszéket sem támogatta: a sedriák megtartásának idejét az addigi 

szokás szerint ugyancsak a rendek döntésére bíznák, akik az elintézést igénylő tárgyak 

mennyiségéhez képest jelölnék ki a törvénykezési időszakot.
1485

  

Az 1831. december 12-től ülésező bihari közgyűlés néhány ponton további 

észrevételeket tett a vármegyei ítélőszék rendezésének témánkat érintő paragrafusaival 

kapcsolatban. A rendes táblabírák számának módosítását a pedaneus bíróságok megszűnésétől 
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tették függővé: ha azokat eltörlik, akkor a megye szükségesnek látja, hogy ne négy, hanem hat 

fizetéses táblabírát válasszanak, így egy-egy táblabíró lebetegedése esetén is fennakadás 

nélkül működhetne tovább a törvényszék. Az ítélőszékek működőképességéhez a hatodik 

paragrafus szerint ugyanis a táblabírák közül hatnak, de legalább négynek a jelenléte 

szükséges. Ennek az volt a célja, hogy a bírák távollétére hivatkozva ne lehessen a 

törvényszéket elhalasztani.
1486

 

A publico-politicumnak a követválasztással foglalkozó paragrafusát a bihari 

küldöttség 47. ülésén, 1832. január 19-én véleményezték. A vármegyék országgyűlési 

szavazata – és egyben a követküldés – meghatározásának elvi és jogi alapja a deputáció 

állásfoglalása szerint a nemesség és a porták száma lenne, mivel a követeknek az adófizetők 

sorsát és érdekeit is képviselniük kell. A szavazatszámokat eszerint annak alapján kellene 

súlyozni, illetve arányosítani, hogy kinek és hány embernek a nevében szólnak.
1487

 A 

vármegyei törvénytervezetet a küldöttség 50. ülésén, 1832. január 23-án tárgyalták. A 

bihariak a háromévenkénti tisztújítás mellett foglaltak állást, elsősorban praktikus, nevelési, 

morális és szocializációs okok miatt. A gyakoribb tisztújítás a deputáció szerint az ifjúság 

könnyebb tapasztalatszerzését, a társasági életre való felkészítést, ezáltal a „pallérozódást” 

segíti. Indítványozta Bihar is, hogy az aljegyzőket, a számvevőt, a lajstromozót és a 

levéltárnokot ne a főispán nevezze ki, hanem tisztújításkor a szokott módon válasszák őket is. 

A nyolcadik paragrafus előírásait kiterjesztették a jelölésre, azaz a személyes szolgálatot 

ellátó személyeket vármegyei hivatalokra jelölni sem lehetne.
1488

 A bihari küldöttség a 

katolikus alsópapság szavazati jogának megadását támogatta.
1489

 

A bihari deputáció véleményét a megye 1832. április 2-án kezdett közgyűlése 

tárgyalta. A congregatio is magáévá tette azt a javaslatot, hogy az országgyűlési követek 

megyénkénti számának meghatározásakor vezérprincípiumként a törvényhatóságbeli 

nemesség és a porták száma szolgáljon bázisul. Az arányosítást és a konkrét számokat, azaz 

hogy az egyes törvényhatóságokat hány voks illeti, a megye szerint az országgyűlésnek kéne 

kidolgoznia, mert csak így lenne feloldható szerintük az egyes megyék között emiatt kialakuló 

feszültség. A követek minőségét illetően Bihar szerint a hazaszeretet, a törvényekben való 

jártasság, a közjó előmozdításán való szívós igyekezet és az ehhez járuló „tudományos 

értelem” nem feltétlenül függ össze a vagyonnal, ezért a vagyon és a birtok ne legyenek 

elhatározó szempontok a követválasztásnál. A megye mindenekelőtt az alábbi kritériumokat 
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tartaná szem előtt a követséghez megkívánt tulajdonságoknál: a követ hajthatatlan 

egyenességgel szeresse hazáját, a törvényeket értő, előítéletektől mentes, indulatok által nem 

befolyásolható személy, csak megyebeli lakos, s „amennyiben lehetséges” (!) birtokos nemes 

legyen.
1490

  

A bihari közgyűlés a küldöttségi véleménnyel szemben a hatévenkénti tisztújítást 

elfogadta volna, azzal a feltétellel, hogy senkit nem lehet ugyanarra a hivatalra újrajelölni, 

amelyikben hat évig már szolgált (egy későbbi restauráció alkalmával viszont már ismét 

jelölhetnék őket). A közgyűlés a főispán kinevezési jogát is konzerválta volna: a 

főadószedőket és az aladószedőket továbbra is a főispán nevezné ki. Ezekhez az általános 

alapvetésekhez igazodva a többi paragrafusban is módosításokat javasoltak: a harmadik 

paragrafust például úgy változtatnák, hogy az első alispánt se lehessen újrajelölni, és a 

leköszönő tisztviselő helyett egy negyedik jelöltet kelljen állítani. A közgyűlés a kilencedik 

paragrafusba akarta foglalni, hogy az időközben megüresedett hivatalokat mindenkor csak a 

rendek által javasolt személlyel tölthetnék be. A nyolcadik paragrafushoz tett küldöttségi 

megjegyzést a személyes szolgálatot ellátó egyének jelölhetőségének megvonásáról a 

közgyűlés elhagyta.
1491

 A katolikus plébánosok szavazati jogát az erkölcsiség terjesztésében 

vitt szerepük miatt a rendek is támogatták. A közgyűlésen egy – elintézést végül nem nyert – 

olyan indítvány is született (1613. sz.), amely hasonló okból a protestáns felekezetek 

prédikátorainak is megadta volna a választójogot.
1492

 

A bihari reflexiókról összességében elmondható, hogy az 1830-as évek általános 

ellenzéki stratégiájához hasonlóan a rendi keretek között és a rendi retorika alkalmazásával 

indítottak kísérletet a rendszer megreformálására. Ez a reform alapvetően még rendi volt, de 

számos olyan dolgot megfogalmaztak, vagy érvként előhoztak, ami a későbbiekben egyre 

hangsúlyosabb szerepet kap majd. A követküldés arányosításában a nem-nemes lakosság 

számának és képviseletének a figyelembevétele például egy ilyen elem. A bihari vélemény 

másik jellegzetessége a választások modernizálását, professzionalizálódását elősegítő 

javaslatok nagy száma volt (a követi passzív választójog birtoktól, vagyontól való 

függetlenítése, a megyei hivataloknál az összeférhetetlenség eseteinek meghatározása, a 

hivatali rotációt elősegítő, a hivatalok örökössé válásának elkerülése érdekében az 

újraválasztást megtiltó passzus stb.). A bihari tervezet ugyanakkor rendkívül ügyesen navigált 

a főispáni és rendi érdekek között, amikor a főispánnak is engedményt tett: az adószedők 
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kinevezésével a főispán nem vesztette volna el teljesen korábbi jogait, mégis, egy politikailag 

jelentéktelen, inkább szakértelmet kívánó hivatalról volt szó, ami a rendek érdekeit nem 

fenyegette. A katolikus alsópapság szavazatjogának támogatása a megye egyházpolitikai 

szerepe miatt nem meglepő, de mindenképp hangsúlyozandó, hogy Esztergommal és Báccsal 

szemben itt a közgyűlésen már hivatalos indítványként merült fel – még ha többséget nem is 

nyert − az engedmény protestánsokra történő kiterjesztése is.   

A közjogi operátum vitája Borsod megye 1832. június 1–2-i, illetve június 4–5-i 

közgyűlésén kezdődött. A közgyűlés szerint a nemesség és a vármegyék jogai már eddig is 

jelentősen csorbultak az évszázadok során a megyénként kettőre csökkenő követszámmal, a 

jövőben pedig csorbulni fognak a kisebb vármegyék egyesítésének tervével. A legfontosabb 

szempont tehát a vármegyék eldöntő súlyának megtartása a törvényhozásban, ezért a megye a 

status quo, azaz a kétkövetes gyakorlat megtartása mellett határozott. A közgyűlés szerint 

nem a létszám és az írott törvény, hanem a „nemzeti character” és az „álhatatosság” 

biztosítják az ország szabadságát.
1493

 A borsodi rendek elképzelése szerint a vármegyei 

követek kétharmadának támogatását bíró javaslatok a többi szavazat mérlegelése nélkül 

emelkedhetnének az alsótáblán határozattá!
1494

 

A borsodi rendek a vármegyei tisztújításokról szóló törvénytervezetet több helyen 

kiegészítették, néhol felpuhították a megyei küldöttség véleményéhez képest.
1495

 A deputáció 

állásfoglalásával szemben például a közhivatalokra történő jelölés jogát a főispánnak továbbra 

is fenntartanák. A conferentia esetleges fékszerepéről homályos javaslat bontakozik ki: a 

főispán köteles a tisztújítás előtt „nem túl nagy számban” a közbizalmat bíró személyeket 

jólismerő előkelőbb nemesekkel tanácskozni, de ezen az értekezleten szigorúan csak a 

meghívottak vehetnének részt. A kandidáció módját viszont kiegészítették azzal, hogy a 

főispán az 1790:26. tc.-nek
1496

 megfelelően vallási megkülönböztetés nélkül köteles jelölni.  

A nemtelenek szükség szerinti jelölését, megválasztását majd kinevezését a közgyűlés 

jóváhagyta. A voksolás módját illetően a deputáció a fejenkénti szavazás kötelezővé tételét 

javasolta, de a közgyűlés a szokásjogra hivatkozva a felkiáltás megtartása mellett foglalt 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 685. fol. 
1494

 Völgyesi 2002. 160. 
1495

 A küldöttségi véleményt a közgyűlési utalások alapján tudjuk részeiben rekonstruálni, s ezáltal visszautalni 

rá. 
1496

 A tizenhét paragrafusból álló törvénycikk bár megőrizte a katolicizmus államvallás jellegét, közel 

egyenjogúvá tette vele a két protestáns (református, evangélikus) egyházat (pl. nyilvános, szabad 

vallásgyakorlatot nyertek, oktatási intézményeket állíthatnak fel minden szinten), s többek között a közhivatalok 

betöltésére is jogot szereztek ezeknek a felekezeteknek a hívei (8. paragrafus): „Úgy a nagyobb, mint a kisebb 

közhivatalokra nézve határoztatik, hogy azok a magyar állam iránt érdemesült és a törvény által megkívánt 

minősítéssel bíró honfiaknak valláskülönbségre való tekintet nélkül adományoztassanak.”  A törvény hatálya 

Horvátországra egyébként nem terjedt ki. Magyar Törvénytár 1790:26. tc. 
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állást. Két kiegészítést fűztek ehhez hozzá: egyrészt annak érdekében, hogy a nem-nemeseket 

tökéletesen kizárják a felkiáltással történő szavazásból, törvénybe kívánták foglalni, hogy a 

tisztújítás helyszínétől távol kell őket tartani. Másrészt a választásra jogosultak körét a 

vármegyében birtokos nemesek mellett a megyében lakó, de máshol birtokos nemesekre is 

kiterjesztették volna.  

Az időközi üresedésről intézkedő kilencedik paragrafust a megye szintén kiegészítette 

és egyúttal differenciálta is: törvénybe foglaltatták volna azt a technikai részletet is, hogy az 

alispáni hivatal üresedését pótolni hivatott közgyűlést kötelező jelleggel rendesen és előre ki 

kell hirdetni a megyében. Ha pedig a rendek három egymást követő rendes közgyűlésen úgy 

nyilatkoznak, hogy a hatéves általános, rendes tisztújításon akarják pótolni a tisztséget, arról a 

főispánt hivatalosan értesíteniük kell, s ő a megye ebbéli kívánságát köteles tiszteletben 

tartani.
1497

 A katolikus alsópapság szavazati jogáról november 8-án az országos tervezethez 

hasonlóan elutasító határozatot hoztak.
1498

 A borsodi közgyűlés 1832. november 21-én a 

törvénykezési munkálat táblabírók választásáról szóló két paragrafusát nem módosította, a 

megyei küldöttség véleményét fogadták el.
1499

 

A borsodi vélemény ezzel a vármegyék abszolút elsőbbségét és a rendies-ellenzéki 

szempontokat képviseli. A vármegyék dominanciáját nem hogy nem csorbítani, de növelni 

akarja, amikor kimondja, hogy egy alsótáblai javaslat a vármegyék kétharmadának 

támogatásával a többi szavazat (városok, káptalanok, szabad kerületek stb.) ponderálása 

nélkül is határozattá válhatna. A reform tehát csak a rendi-ellenzéki keretek mellett jelenik 

meg (nemtelenek hivatalképessége), alig lépve túl az országos bizottság véleményén.  

A csanádi küldöttség a táblabírák választása kapcsán azt szorgalmazta, hogy a vagyon 

helyett a személyes érdem és a tehetség legyenek a legfontosabb kritériumok, ennek 

érdekében pedig, hogy a birtoknélküli nemesek is elnyerhessék a tisztséget. Javaslatukat az 

1832. április 30-i közgyűlés végül jóvá is hagyta.
1500

 A közjogi munkálatra tett észrevételeket 

az 1832. április 18-án kezdett közgyűlésen terjesztették elő: az országos bizottság tervezetét 

nagyrészt elfogadták, így a megyénként három országgyűlési követ küldését előíró rendszert 

is.
1501

 A tisztújítási törvénytervezet ötödik paragrafusát egészítették volna ki azzal, hogy a 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 693–694. fol. 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 703. fol. 
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 A küldöttségi vélemény az Országos Levéltárban sajnos nem maradt fenn. Lásd: MOL (N 22) József nádor 

titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 657. fol. 
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 536., 540. fol.; MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad 

Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 745. fol. 
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 551. fol.; MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 

Poson. 1832., 16. cs. 761. fol. 
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szavazásból a valamikori elítélteket is ki kell zárni, mert a korábbi ítélet és egy esetleges 

bosszú befolyásolhatja a döntésüket.  

A csanádi rendek a vármegyei törvénytervezetbe szükségesnek láttak volna 

beilleszteni egy külön törvénycikket az országgyűlési követválasztásról is: az érvényes 

joggyakorlat kodifikálásával ezt tetszőleges számú jelölttel, mindenfajta kandidáció nélkül 

kellene lebonyolítani. A választáson személyesen vagy képviselő útján mindenki részt vehet, 

aki a tisztújításokon is. A nemes képviselőnek az országos javaslatban szereplő (összegzett) 

egy szavazata
1502

 helyett viszont a csanádiak meghagyták volna a saját és a képviselt személy 

szavazatát is. Egy nemes viszont legfeljebb két szavazattal bírna, mert a javaslatot 

kiegészítették azzal a megszorítással, hogy egy személy csak egy nemest képviselhet.  

Csanád szerint külön törvényben kellene rendezni és egységesíteni azt is, hogy mely 

és hány tagú hivatalokból álljon a megyei tisztikar. A megye két alispánt, egy aladószedőt és a 

megye viszonyaihoz képest megállapított számú fizetéses táblabírát mindenképpen 

szükségesnek tart, az esetleges „szaporításról” pedig mindig az országgyűlésnek kéne 

határoznia. A hivatali fizetéseket is országosan egységesíttetnék, s − konkrétumok felvázolása 

nélkül − a nemesség hozzájárulását is szorgalmazták. A fizetéseket megemelték volna, hogy a 

tisztviselő ne szoruljon egyéb munkára, elfoglaltságra, s csak saját hivatalával foglalkozzon. 

A katolikus alsópapság szavazati jogának megadását nem támogatták. A csanádi küldöttség 

észrevételeit a megye 1832. április 30-i közgyűlése is elfogadta.
1503

 

Csanád tehát az országos bizottság javaslatát nem bolygatta különösebben, csak 

néhány technikai, a szakszerűséget elősegítő és pontosító hozzászólást lett, mint amilyen 

például a táblabírák választásánál az érdemek és a képzettség vagyoni szempontok elé történő 

helyezése, vagy a megyei tisztikar összetételének és fizetésének a meghatározása volt. Fontos 

viszont, hogy felhívta a figyelmet a követválasztások külön törvényi szabályozásának a 

szükségességére.  

A győri választmány 1832. február 13-i első ülésén dolgozta ki a vármegyei 

bíróságokat rendező törvénytervezetre tett észrevételeit és módosító javaslatait.
1504

 A 

deputáció a rendes táblabírák számát eszerint a perek nagy száma és fontossága miatt az 
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 A vármegyei tervezet első törvénycikkének nyolcadik paragrafusa határozza meg a nemes képviselők 

szavazatát. 
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 556–557., 561. fol.; MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad 

Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 766–767., 770. fol. A közgyűlési határozatot lásd: MOL (N 22) József nádor titkos lt. 

Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 772. fol.; MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 563. fol. 
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 A jogügyi küldöttség elnöke Siklósi Szabó Péter másodalispán, tagjai Bay Sándor, Beke Farkas, Kucsera 

Márián táblabírák, Argay Mihály főszolgabíró, Balogh Kornél és Hunkár Zsigmond aljegyzők, Torkos Imre 

választmányi jegyző, Szabó Pál és Kmety András királyi oktatók, valamint Eöry Ádám és Beke Kálmán 

esküdtek voltak. Lásd: MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 807/1. o. 
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országos bizottság által javasolt négy helyett hatra emelné. A létszám mellett a bírói 

függetlenség megvalósítása és érvényesülése volt a másik kardinális kérdés. A deputáció a 

jelöltek legfontosabb kritériumaként a jogban való jártasságot nevezte meg. A választást 

illetően a győri küldöttek a törvényszéki táblabíróságra történő főispáni jelölést megtartották 

volna, a jelöltek közül pedig a rendek választanának a közgyűlésen. A megválasztott 

táblabírákat ezután csak a törvényben meghatározott esetekben mozdíthatnák el a bírói 

hivatalból, nem esnének a tisztújítások érvénye alá, tehát gyakorlatilag életfogytig tartó 

kinevezéssel bírnának! A hat rendes táblabíró mellé ugyancsak a rendek választanának a 

törvénytudó nemesek közül a fent ismertetettel megegyező módon további kilenc (nem 

fizetéses) táblabírót. Ezeken felül a főispán továbbra is kinevezhetne tiszteletbeli táblabírákat, 

de kizárólag „érdemes, törvénytudó, birtokos nemes embereket.” Az érdemesség 

megállapításának módjáról a tervezet viszont már nem szólt.
1505

 A jogügyi véleményt a 

megye 1832. május 15-i közgyűlésén tárgyalták, ahol a rendek a vármegyei törvényszékek 

rendezésének kérdéséhez további észrevételeket már nem fűztek, s a küldöttségi véleményt 

fogadták el.
1506

 

A győri küldöttek Siklósi Szabó Péter másodalispán
1507

 elölülése alatt 1831. május 2-

án véglegesítették a közjogi munkálatra tett észrevételeiket. A vármegyei követek országos 

bizottság által javasolt létszámát és alsótáblai súlyát a deputáció aránytalannak ítélte meg 

nemcsak a városok és a káptalanok képviseletéhez, hanem a megyék nemességének számához 

képest is. Győr ezért az egyes vármegyék között fennálló különbségeket, differenciáltságot is 

kifejezésre akarta juttatni egy rendezés, arányosítás során, a helyi nemesség létszámának 

függvényében (ennek részleteit nem állapították meg).
1508

  

A megye a tisztújítások kapcsán az 1723:56. tc. bázisára helyezkedve megtartotta 

volna a hároméves mandátumot, s ennek betartására kötelezték volna a főispánokat is. 

Amennyiben a három év letelte után fél éven belül a főispán – országgyűlés, háború vagy 

felkelés eseteit leszámítva – elmulasztaná a restaurációt megtartani, a hivatalviselők „tiszti 

tehetsége” magától megszűnik. A győri küldöttek a számvevői hivatalt is választással 

juttattatnák hivatalába, sőt, a tiszteletbeli jegyzőket, ügyészeket és esküdteket is mind újra 

kellene nevezni a tisztújítások alkalmával, s ezeken kívül más becsületbeli tisztviselőt nem 
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 Egyben a megye első országgyűlési követe az 1832/36-os országgyűlésen.  
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vármegyék összevonását is csak úgy tartotta elképzelhetőnek, hogy a vármegyék összesített szavazata az 
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nevezhetnének ki. A kandidációval kapcsolatban a győriek indítványozták, hogy az első 

alispán mellett a többi hivatalra is kötelező jelleggel jelöljenek három másik személyt a 

leköszönő tisztviselő mellett. A jelölés során különös tekintettel kell lenni a választás előtt 

kötelező jelleggel tartandó conferentián a rendek által javasolt személyekre.  

A győri küldöttség a kötelező fejenkénti szavazásról határozott, s a voksok 

beszedésére egy előre megesketett küldöttség kirendelését írta elő. A felkiáltás szerintük több 

okból kifolyólag is elvetendő: a jelenlévők tényleges akaratának megállapítására nem 

alkalmas, egyedül a felkiáltás alkalmával történhetnek erőszakos megnyilvánulások, de a 

felkiáltással történő szavazáson olyanok – például nem-nemesek – is részt vehetnek, akik 

egyébként nem szavazhatnának. A vesztegetőkre kiszabott büntetést a győriek kiterjesztenék a 

voksaikat áruba bocsátókra, azaz a passzív vesztegetést folytatókra is. Győr is hangot adott 

annak a kívánságának, hogy az országgyűlési követek választásáról külön törvényt kellene 

alkotni, amelyben a vármegyék – főispáni jelölés nélküli – választási szabadságát fektetnék 

le.
1509

 A katolikus alsópapság szavazatának kérdésében a győri küldöttség – a püspöki 

székhelyi mínőségből kifolyólag nem meglepően − az országos bizottság vitája során 

benyújtott votum separatum álláspontjára helyezkedve a választójog megadása mellett foglalt 

állást.
1510

 

A közjogi véleményt az 1832. május 12-i közgyűlésen vitatták meg a győri rendek. A 

közgyűlés a vármegyék egyenlő követszámának a fenntartása mellett foglalt állást, a városok 

viszont ezután népességük arányában küldhetnének követeket. A pontos számok 

megállapítása során azonban a közgyűlés szerint is kiemelten ügyelni kell arra, hogy a 

vármegyei rendek szavazata összességében jóval haladja meg a királyi városok, a káptalanok 

és a szabad kerületek szavazatát. A tisztújítási törvénytervezet ötödik paragrafusát pedig 

kiegészítették azzal, hogy a római katolikus papok mellett „minden törvényesen bevett vallás 

egyházi személyei” is vokssal bírjanak!
1511

 

A győri észrevételek a rendi-ellenzéki és a vármegye politikai túlsúlyát biztosító 

garanciák megjelenítése mellett így több ponton is a rendi kereteken belüli innováció és 

modernizálás irányába mutató javaslatokat tettek. A vármegyék arányosítását bár a közgyűlés 

elvetette, de a kötelező fejenkénti szavazás bevezetése és a passzív vesztegetés büntetése a 

korszakban később is megjelenő reformtörekvések közé tartoznak. A papság szavazójogánál 
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szintén a rendi mechanizmusokból kifolyólag jelenhetett meg a protestánsok bevonásának 

célja.                                 

Baranya megyében az 1832. október 30-i közgyűlés küldte ki a közjogi operátumot 

véleményező megyei küldöttséget.
1512

 A közgyűlés a megyei subdeputatiók feladatául 

egyébként csak általános elvek készítését írta elő.
1513

 A küldöttség irányelvként fogalmazta 

meg, hogy a választási kihágások korlátozására is szükséges törvényt alkotni. Ezt követően 

részletesebben a követválasztásról és a vármegyék országgyűlési képviseletéről fogalmazott 

meg javaslatot. Ennek alapelve egyfelől a kisebb törvényhatóságok tehermentesítése volt a 

több követ eltartása alól, másfelől hogy az országgyűlési „vitatásokban szükséges ellensúly 

[azaz a vármegyék dominanciája – D. Á.] fenn tartasson”. Baranya ezért – a részletek 

megvilágítása nélkül – azt javasolta, hogy az egyes vármegyék a térség [azaz terület – D. Á.] 

nagyságából, valamint a nemesség, a népesség és a porták számából képezett kulcs szerint 

küldjenek követeket.
1514

 A törvénykezési munkálat kapcsán az 1832. november 17-i 

választmányi ülésen
1515

 egy olyan a közigazgatástól elválasztandó, állandóan, azaz 

törvényszünet nélkül folyamatosan ülésező törvényszék felállítását javasolták, amely közben 

az elvárt pontosság és függetlenség követelményének is tökéletesen megfelel. Az állandó 

törvényszék tagjainak választása a tisztújítások módjához és idejéhez alkalmazkodna. Az 

állandó bírói hivatal elláthatóságának és függetlenségének biztosítása érdekében a küldöttség 

„arányos fizetéssel” látná el az ily módon megválasztott bírákat.
1516

 A baranyai reflexiók így 

szintén a rendi és helyi szempontok megjelenítésére törekedtek, s a vármegyi követek 

arányosítását is csak ennek figyelembevétele mellett tartották elképzelhetőnek. 

Szatmár vármegye küldöttsége 1831. december 1-től tárgyalta a közjogi munkálatot. A 

megyei vélemény megfogalmazása Kölcsey Ferenc nevéhez kötődik. Az operátumhoz általa 

írt – később azonban törölt – elvi bevezetésben a népképviselet (és a közteherviselés) eszméje 

jelenik meg. Kölcsey fejtegetései szerint nincs tiszta képviseleti rendszer az alsótáblán, mert a 

nemesség és a polgárság személyes képviselettel bír, a paraszt viszont csak az általa adót 

                                                 
1512

 A közjogi deputatio elnöke Répás Leopold másodalispán, tagjai Juranics László pécsi kanonok, Nunkovics 

Ignác, Sauska Lajos, Strázsay János, Berzevitzy Ferenc, Szalay Antal táblabírák, Barthos József főszolgabíró, 

Kajdácsy Antal szolgabíró, Furthinyi József és Spiesz Imre esküdtek, valamint Spiesz János pécsi városi 

tanácsos voltak. Lásd: MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 425. fol. 
1513

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 433. fol. 
1514

 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 10/32. fol. A tisztújítószékek reformjáról konkrét javaslatot ez a 

vélemény nem tartalmaz. Lásd: MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 10/33. fol.  
1515

 A jogügyi küldöttség elnöke Répás Leopold másodalispán, tagjai Juranics László pécsi kanonok, Nunkovics 

Ignác táblabíró, Kajdácsy Antal szolgabíró, Furthinyi József és Spiesz Imre esküdtek, valamint Spiesz János 

pécsi városi tanácsos voltak. MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 425. fol. 
1516

 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 10/39–40. fol.,; MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad 

Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 428–429. fol. 
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fizető fundus révén van képviselve.
1517

 A vármegyék törvényhozási képviseletét illetően a 

szatmári munkálat kiindulópontja tehát az alsótáblai szavazatok (és így a képviselet) 

aránytalansága volt: a képviselők személyes többsége nem egyenlő a valóságos, azaz a 

képviseltek (helyesebben a képviselendők) többségével. A megyei javaslat szerint „ezen 

táblánál ugyanis mind a nemesség számának, mind a polgári és adózó fundus mennyiségének 

bizonyos idom szerént kellene előterjesztetni, s a képviselők vagy számának vagy szavazati 

nyomóságának ezen idomhoz alkalmaztatni”.
1518

 A szatmári vélemény tehát a képviselet 

kiterjesztésének irányába történő elmozdulást tartaná hatékony megoldásnak: a 

szavazásoknak „annak részére kell eldőlni, aki az ország rendszerében számra és 

mennyiségre a másiknál több”.
1519

 Az országos tervezetet is emiatt kritizálják, mert abban 

szerintük nemcsak a vármegye, illetve a városok és a káptalanok nem kerülnek egymással 

arányba, de a vármegye-vármegye, valamint a város-város sem.
1520

 A képviseleti rendszer 

„biztosabb alapra” helyezésének legjobb kulcsa a megye szerint a porta lenne, amely 

Zsigmond regnálása óta a katonaadás, az adó és a nemesi felkelés meghatározásának alapja. 

De portánként terjesztik elő a polgárság és az adózó nép számát, a polgári vagyont és az adó 

alatti fundust, és porták szerint vetik ki minden törvényhatóságra az országos teherviselést is; 

Szatmár szerint ezért ez a legáltalánosabb és legigazságosabb kulcs a képviseleti rendszer és a 

szavazati jog aránytalanságainak átalakításához: „szavazatszedés alkalmával nem a 

képviselőség, hanem az egész ország többsége fogna láthatóvá lenni.”
1521

  

A konkrét számadatokat tekintve a megye célszerűnek és hasznosnak látta volna, ha a 

követek számát az országos javaslatnak megfelelően vármegyénként háromra emelik, de a 

szavazatszedésnél „mindenik megye követei olly sok vagy olly kevés szavat adnának, amennyi 

mindeniket a portakivetésnél fogva illetné”. Szatmár az országos javaslathoz képest a 

vármegyei követek számát tehát nem, de a nekik adott szavazatszámot módosította volna! A 

megyék újfajta beosztását, az országnak a portális teher, a szavazójog és a földrajzi fekvés 

hármas szempontjából történő újraosztását négy, a kerületekhez igazodó és az országgyűlés 

által kinevezendő küldöttség hajtaná végre.
1522

 Szatmár szerint a portális tervezet életbe 

léptetésével például a megyék számát csökkenteni kívánó országos javaslatnak az 

                                                 
1517

 Barta 1959. 293–294. 
1518

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 263. fol. 
1519

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 264. fol. 
1520

 A szatmáriak több példát is felhoztak ennek alátámasztására: pl. miért kapjon az apró Torna és Ugocsa 

ugyanannyi szavazatot, mint Pest vagy Bihar, illetve a városok közül Nagybánya és Ruszt annyit, mint Debrecen 

vagy Pest. De Modor, Bazin és Szentgyörgy sem lehetne szerintük egyenlő erejű Pest, Bihar vagy Nyitra 

vármegyékkel.  
1521

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 264. fol. 
1522

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 266. fol. 
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országgyűlési szavazatszámot hátrányosan érintő következményeit is kiküszöbölhetnék.
1523

 A 

kisebb megyék ugyancsak jól járnának, mert az országgyűlési terhek szintén arányosabban 

oszlanának meg az egyes törvényhatóságok között.
1524

 A követutasítások kötelező jellege 

viszont megmaradt volna.
1525

 

A tisztújítási törvénytervezethez Szatmár hét észrevételt fűzött. Indítványozták, hogy a 

törvénycikkely elé egy a főispáni hivatalról általában rendelkező passzust kéne beilleszteni: 

ebben kikötötték volna, hogy a főispánok kizárólag a magyarul tudó és az országban lakó 

személyek közül kerülhetnének ki.
1526

 A harmadik paragrafusból a hivatalt elvállalni nem 

akarók büntetését előíró 1559:54. tc. idézését – annak elavultsága s a korabeli gyakorlat által 

biztosított „fedezet”, vagyis a jelöltek számának megszaporodása miatt – kihagyták volna. Az 

aljegyzői, számvevői és levéltárnoki hivatalok főispáni kinevezését Szatmár is elutasította. 

Különösen a jegyzői hivatal fontosságát emelik ki, mert az ő szaktudásukra és 

megbízhatóságukra a köz- és magánügyekben hozott végzések megírásában egyaránt szükség 

van, vagyis egy politikailag és szakmailag is rendkívül fontos tisztségről volt szó.
1527

 A 

főjegyzők választás alá bocsátása éppen ezért a megye szerint nem kompenzálja teljesen azt, 

hogy a tervezet az aljegyzőket törvényileg venné ki a szabad választás alól. Egyrészt a megyei 

gyakorlat eddig vegyes volt, de többségében mégis inkább választották az aljegyzőket. 

Másrészt a főjegyzőségre alkalmas személyek a rendes előmenetel folytán is előbb-utóbb az 

aljegyzőkből lesznek, ráadásul a tervezet szerint a főjegyzői hivatalra jelölt személyeket is a 

főispán nevezheti meg. Azaz – ahogy a szatmári deputáció az országos küldöttség konzervatív 

törekvéseinek rejtett céljára jó érzékkel rámutat – végső soron az egész jegyzői hivatal a 

főispántól függene! A levéltárnok és a számvevő szabad választását emellett ugyancsak az 

általuk viselt hivatal felelősségteljes és bizalmas volta miatt tartják szükségesnek.
1528

 

Az ötödik paragrafust a szatmári küldöttség úgy módosította, hogy a büntető kereset 

alatt álló személy addig szavazóképes maradhatna, amíg ténylegesen be nem bizonyosodik a 

bűnössége.
1529

 A hetedik paragrafushoz hozzáadták, hogy az összes tisztviselő köteles a hazai 

                                                 
1523

 A megyék arányosítása, azaz összevonása az országos javaslat szerint nyolccal csökkentette volna a 

törvényhatóságok számát az alábbi összekapcsolások által: Moson-Győr, Komárom-Esztergom, Turóc-Zólyom, 

Árva-Liptó, Bereg-Ugocsa, Torna-Abaúj, Csanád-Csongrád-Békés. A törvényhatósághoz kötött azonos 

szavazatszám esetén ez a megyék alsótáblai súlyának csökkenését eredményezte volna, a szatmári javaslat 

viszont a portális számítás révén megtartotta az esetlegesen „beolvadó” megyék szavazatát is. Lásd MOL (N 22) 

József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 265. fol. 
1524

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 255. fol. 
1525

 Barta 1959. 294.  
1526

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 288. fol. 
1527

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 289. fol. 
1528

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 290. fol. 
1529

 A Tripartitum értelmében jogerős bírói ítéletig nemesi jogaitól nem lehet senkit megfosztani. 
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törvények megtartására esküt tenni. A kilencedik paragrafust úgy változtatták meg, hogy 

minden (!) hivatalra − vallási különbség nélkül − legalább négy jelöltet kellene állítani, 

időközbeni üresedés esetén pedig a rendek ajánljanak négy személyt, akik közül aztán a 

főispán választ. Ha az alispáni hivatal üresedik meg, a főispán kandidációja után a rendek 

válasszanak egy az erre a célra hirdetett rendkívüli gyűlésen. A jelöltek személyétől 

megkívánt tulajdonságokról külön törvény rendelkezhetne, hogy a rendek mindig alkalmas 

személyekből tudjanak választani. A törvénynek emellett ki kéne térnie a conferentia 

összetételére és hatáskörére is, mert a szatmáriak szerint ezekkel a tanácskozásokkal lehet a 

legjobban elejét venni annak, hogy a rendek a jelöléssel elégedetlenek legyenek.
1530

 A 

katolikus alsópapság szavazati jogával kapcsolatban a szatmári küldöttség nem tett 

észrevételt.
1531

 

A jogügyi operátumon belül a vármegyei törvényszékek elrendezésével kapcsolatban a 

szatmári küldöttség 1831. június 3-án alakította ki álláspontját, amelynek szövege Kölcsey és 

Nagy Károly főügyész munkája.
1532

 Az országos javaslat nagy részét elfogadták, és csak 

kisebb módosításokat javasoltak, részben a táblabírák választásának szabályozásánál. A 

szatmári küldöttség így a becsületbeli táblabírák számát nem határozta volna meg 

központilag, hanem az egyes megyékre, pontosabban a megyei rendekre bízta volna azok 

szükséges létszámban történő kinevezését.
1533

   

Szatmár vármegye 1832. május 7-én kezdődött közgyűlésén általában a munkálatok 

haladó pontjai elbuktak, valamint törölték a véleményekhez Kölcsey által írt elvi bevezetést 

is.
1534

 A törvénykezési munkálat vármegyei törvényszékeket elrendező cikkelyét módosítás 

nélkül hagyta helyben a szatmári közgyűlés,
1535

 és május 11-én a követválasztásról szóló 

megyei véleményt is elfogadták.
1536

 A tisztújítási törvénytervezetnél viszont a kilencedik 

paragrafust módosították a megyei javaslathoz képest: a hivatalokra jelölendő személyek 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 290–291. fol. 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 297. fol.; Később a közgyűlés is 

elfogadta az országos javaslatnak ezt a pontját: lásd uo. 426. fol. 
1532

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 17. cs. 243/61–69. fol.; Vö. Barta 1959. 

296. 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 17. cs. 243/68–69. fol. 
1534

 A közgyűlésen ugyanis kisebbségbe kerültek a reformerek: Wesselényi párbajban szerzett sérülése miatt 

Pesten feküdt, Nagy Károly első főügyész betegségre hivatkozva nem jelent meg, de Károlyi György sem vett 

részt a közgyűlésen. Lásd: Barta 1959. 284. 
1535

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 337. fol. 
1536

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 395-399. fol.; Kölcsey közjogi 

referátumát május 10-én délután a fontosabb operátumokhoz hasonlóan előzetes conferentián is megtárgyalták, 

hogy annak élét tompíthassák, s a közgyűlésen ne szítson hangulatot. Vö. Barta 1959. 294. 27. lábjegyzet. 
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minimális számát három főben határozták meg, üresedés esetén pedig a rendek jelölnének 

három személyt, akik közül azután a főispán választ.
1537

  

Barta István összegzése szerint országos viszonylatban a Kölcsey-féle referátumok – 

tartalmilag, de nem formailag! – csak közepes színvonalat képviseltek, amit a közgyűlés 

ráadásul még tovább puhított.
1538

 Tény, hogy a választások rendezése kapcsán is a rendies 

ellenzéki elemek és a helyi szempontok domináltak (a főispán kinevezési jogának szűkítése, a 

rendek jelölési jogának előtérbe helyezése stb.), és igazán előremutató, újító javaslatok nem 

születtek. A szatmáriak többnyire az országos munkálat egyes paragrafusainak a részletezőbb 

kifejtésére és/vagy pontosítására törekedtek. A követválasztásoknál a képviselet 

aránytalanságait sem liberális irányban próbálták korrigálni: bár kétségtelen, hogy a szatmári 

javaslat ellépett a tisztán rendi jellegtől, de nem liberális, hanem timokratikus irányban, mert a 

politikai súlyt a tehervállaláshoz kívánták szabni. 

Temes vármegyében az 1832. január 30-i közgyűlés 198. számú végzése küldte ki az 

operátumokat véleményező megyei összbizottságot.
1539

 A küldöttség 1832. február 13-tól 

ülésezett borosjenői Muslay László alispán és királyi tanácsos elölülése alatt.
1540

 Összesített 

véleményük inkább elveket, mint részletes tervezetet takar. A deputáció által lefektetett 

„haladó” alapelvek között a nemtelenek általános hivatalképessége is szerepelt.
1541

  

A követválasztás és a megyei képviselet, illetve a tisztválasztások rendezésével a 

deputáció munkálatának „A törvényhozó, és végrehajtó hatalom, valamint a képviselési igaz 

rendsorára” című része foglalkozik. Ennek tizedik pontja szerint a képviselet arányosításának 

igazságos kulcsa a népesség és az egyes törvényhatóságokra kivetett közterhek mennyisége 

lenne. A vármegyéket népességük és a rájuk vetett „közadó-porták” mennyiségének 

egybevetett aránya alapján az országgyűlés osztaná három osztályba: az egyes osztályok 2-3-4 

követet küldenének.
1542

 A kilencedik pont szerint vármegyei követté egyházi személyt is 

választhatnának, de a káptalanok ettől kezdve külön nem küldhetnének követet a diétára. Az 

arányosítás egyik pozitív eredménye a vármegye szerint is a kisebb törvényhatóságok 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 418-420. fol. 
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 Barta 1959. 300. 
1539

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 12. fol. 
1540

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 4., 20. fol. 
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 Lásd a munkálat „Ami a minden rendű polgárok személyes igazát érdekli” című fejezetének „e.)” pontját. 

MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 4., 20. fol. 
1542

 A szabad királyi városokat a temesi munkálat két osztályba soroltatná be, s ezek az osztályuktól függően egy 

vagy két követet küldhetnének, azaz a vármegyék politikai véleménye maradna továbbra is a diétán 

meghatározó. 
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tehermentesítése lenne azáltal, hogy a megemelt számú követséggel járó többletköltségtől 

ezek a megyék nem szenvednének.
1543

 

A tisztújításokkal foglalkozó 15. pont általában beszél a főispáni önkény „célirányos 

határok” közé szorításának, valamint a túlságosan nagyszámú választónemesség által 

elkövetett kicsapongások megfékezésének a szükségességéről. Ennek egyik módja a tervezet 

szerint az „arányos választottsági úton” történő választás lehetne, de az elképzelés részleteiről 

már nem szólnak. A nemesi egység fikciójának megerősítésére a 17. pont ugyanakkor 

kimondja, hogy a munkálatban birtokos és birtoktalan nemes között semmiféle különbséget 

ne tegyenek.
1544

 

A megyei törvényszék elrendezésével és a táblabírák választásának problematikájával 

a temesi deputáció munkálatának „A belső bátorság, s evvel szorosan egybekapcsolt polgári 

rend, s igazságkiszolgáltatás” című fejezete foglalkozik. Az ötödik szakasz 5. pontja 

kimondja, hogy a polgári igazgatást és a kétágazatú igazságszolgáltatást, azaz a végrehajtó 

hatalmat az igazságszolgáltatástól szükséges lenne elválasztani, hogy az utóbbi gyorsabban és 

elfogulatlanul tudjon eljárni.
1545

 A törvényszék bírái „csak első kineveztetésök alkalmával a 

Megye Rendei által választhatók, különben pedig csak valamely bebizonyítandó vád esetében 

a törvény útján ebbéli hivataljoktól elmozdítandhatók légyenek.” Azaz a bírákat a rendek 

választásához kötnék, s – a hivatali visszaélés esetét leszámítva – ezt a tisztséget életfogytig 

viselhetnék. Ugyanezen szakasz 6. pontja a bírói függetlenség kívánata érdekében „elegendő 

fizetés” megállapítását írja elő az így megválasztott bíráknak.
1546

 

A temesi munkálat egészét a megye 1832. április 9-i közgyűlésének 672. számú 

végzése „közönséges tetszéssel és megelégedéssel” helyben hagyta.
1547

 Összességében a 

temesi reflexiók sem léptek túl a rendi kereteken, bár azokon belül némi szintemelésre 

kísérletet tettek a nemtelenek hivatalképességének, a vármegyék népesség és porta-alapú 

arányosításának és a birtokos-birtoktalan nemesek közötti különbség eltörlésének a 

felkarolásával. A javaslatok többsége (például a táblabírák választása) azonban egyoldalúan a 

köznemesek érdekeit szolgálta. 

Az operátumokat Bereg megyében a Vay Ábrahám főispáni helytartó
1548

 elölülése 

alatt tartott 1832. november 8-i közgyűlésen tárgyalták.
1549

 A publico-politicum 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 6., 25. fol. 
1544

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 6., 26–27. fol. 
1545

 A tervezet szerint a bíróság állandóan, törvényszünet tartása nélkül ülésezne. 
1546

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 10–11., 38. fol. 
1547

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 18. cs. 13–14. fol. 
1548

 Személyéről lásd a tolnai esettanulmányt. 
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követválasztásokat érintő törvényjavaslatához a beregi rendek nem fűztek külön véleményt. 

Ennek egyik magyarázata lehet, hogy a relatíve kisebb népességű megye az országos 

munkálatban foglaltakat előnyösnek érezte a népesebb vármegyék „arányosításra” törekvő 

tendenciát mutató javaslataival szemben. Annál részletesebben – és kifejezetten ellenzéki 

szellemben – foglalkozott viszont Bereg a tisztújítószékek reformjával.  

A megye a háromévenként tartandó tisztújítások mellett foglalt állást. A jegyzői 

hivatal minden (!) tagját és a számvevőt is – a főispán által kandidált személyekből – a rendek 

választásához kötötték volna, sőt elképzelésük szerint a lajstromozó kinevezéséhez is a rendek 

jóváhagyása lett volna az előfeltétel.
1550

 A megye a conferentia összetételét is pontosítani 

kívánta, s az első és második paragrafusok közé iktatták, hogy a főispán a tisztújítások előtt az 

„előkelőbb földesurakkal és tapasztaltabb tanácsos férfiakkal” köteles legyen értekezletet 

tartani. A főispán feladata itt természetesen a hivatalokra alkalmas és „közbizodalmat” is 

élvező személyek kitudakolása lenne, illetve ezek „rendes jegyzeménybe”, azaz 

jegyzőkönyvbe foglalása. Elvben mégse lett volna köteles ezekből a személyekből jelölni, 

hiszen a megyei vélemény csak azt foglalta magában, hogy a kandidáció során rájuk 

„megkülönböztetett tekintettel” legyenek. A harmadik paragrafusban foglaltakat a jelölést 

érintően a beregi rendek vallási megfontolások
1551

 alapján módosították volna az alábbiak 

szerint: az első alispáni hivatalra – legalábbis amennyire lehetséges – kötelező lenne minden 

törvényesen bevett vallási felekezetből egy alkalmas személyt jelölni (első helyen a volt 

alispánt), a másodalispáni hivatalra viszont már csak azon vallású személyekből jelölnének, 

akiknek az első alispánság elnyerése nem sikerült.
1552

 A megye célja ezzel nyilvánvalóan a 

vallási paritás és munkamegosztás rendies, merev, mesterséges megoldásának az érvényre 

juttatása volt. 

A szavazás módját tekintve a visszaélések megelőzésére a beregi közgyűlés az ötödik 

paragrafust úgy módosította volna, hogy minden egyes választás kötelezően az „egyes 

votumok golyóbisok által leendő felszámlálása által” menjen végbe a felkiáltás helyett. A 

szavazatszedő választmány elnökét a főispán nevezné ki, de minden egyes jelölt delegálhatna 

mellé a maga részéről egy-egy biztost. A külön szobába távozott küldöttséghez a szavazókat 

                                                                                                                                                         
1549

 A közgyűlés a megyei küldöttségi véleményeket is figyelembe véve hozta meg a határozatait, a küldöttségi 

vélemények azonban a Regnikoláris levéltár vonatkozó tételeiben sajnos nem szerepelnek. 
1550

 Az első paragrafust kiegészítették volna azzal is, hogy a tisztválasztás előtt az összes tisztviselő köteles 

legyen hivatalos irományait lajstrommal és pecsét alatt a főispánnak átadni, amelyeket a főispán a restauráció 

után egy küldöttség jelenlétében a lajstrommal összevetve az újonnan választott tisztviselőnek (vagy ha a 

levéltárat illeti, a lajstromozónak) átad. Lásd: MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 114. fol. 
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 Minden „vallásbeli tekintet elmellőztetése” végett. 
1552

 Kivételt jelent ez alól, ha a conferentián a rendek egyhangúlag úgy nyilatkoznak, hogy egy-egy felekezetből 

nem volt alkalmas személy az alispáni hivatal viselésére.  
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egyenként bocsátanák be, ahol voksukat úgy kellene leadniuk, hogy a szavazatszedő küldöttek 

se tudják, melyik ládába helyezik a golyót. A távollevő nemesek képviselők általi szavazását a 

beregiek nem támogatták, a mindenkori jelenlévők végzése kötelező erejű lenne. A hatodik 

paragrafust kiegészítették volna azzal, hogy minden ártani kívánó személy a büntető-

törvénykönyv szerinti büntetés alá esik.  

Az alispáni hivatal időközbeni pótlásáról a közgyűlésen a megyei küldöttség 

javaslatával szemben az országos küldöttség véleményét fogadták el. A többi hivatal esetében 

a korábbi gyakorlathoz igazodva azt javasolták, hogy az új tisztviselőt a rendek által 

előterjesztett személyek közül a főispán nevezze ki. A beregi rendek emellett törvénybe 

kívánták foglaltatni a fentebb már megnyilvánulni látott vallási paritás értelmében azt is, hogy 

a katolikus és a „kétrendű evangélikus” (sic!) papság is szavazójoggal bírjon.
1553

 A jogügyi 

munkálat táblabírákat érintő pontjait nagyrészt észrevétel nélkül hagyták a beregi rendek: a 

megye az alispáni és a szolgabírói ítélőszék fenntartása mellett foglalást, a táblabírákat pedig 

a megyei küldöttség által javasolt végrehajtási jogtól fosztották volna meg.
1554

  

A rendszeres bizottsági munkálatok választásokat érintő paragrafusaira született beregi 

reflexiók a rendi ellenzékiség talán legtisztább megnyilvánulását példázzák ebben a 

forráscsoportban. A főispáni jogok, mindekelőtt a kinevezések megszorítása, a conferentia 

összetételének elitista jellege mind a megye jómódú középbirtokos nemességének a politikai 

erejét és kiváltságait próbálta megszilárdítani a főispán és a társadalom egyéb rétegei 

ellenében. A szűkmarkú jogkiterjesztés során alkalmazott vallási paritás rendi automatizmusa 

ugyancsak a mentalitásbeli rendi keretek szilárd és meghatározó erejét példázza. A rendi 

keretek között megvalósítható, és adott esetben modernizáló jellegű reform azonban 

keresztülmehetett, és keresztül is ment: így került bele a javaslatba a kötelező titkos szavazás 

bevezetésének igénye.  

Békés megyében az 1831. január 27-i közgyűlésen küldték ki, s 1832. június 25-e és 

július 4-e között ülésezett a közjogi operátumot véleményező megyei bizottság.
1555

 A békési 

küldöttség Győrhöz, Szatnárhoz, Baranyához és Temeshez hasonlóan szintén „bizonyos 

idomzat”, „proportio” bevezetését látta szükségesnek a vármegyei és szabad királyi városi 
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 115. fol. 
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 123. fol. 
1555

 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 189–191., 412–414. fol.; A fiókküldöttség tagjai voltak: Vidovich 

György első alispán mint elnök, gróf Almássy Alajos, Kornéli Ambrus táblabírák, Lábos János endrődi alesperes 

és plébános, Beliczay József főadószedő, Lengyel Márton főügyész, Lehoczky Lajos főszolgabíró, Thomka Pál 

esküdt, Novák Antal főjegyző és Kiss János másodaljegyző. Lásd: Völgyesi 2002. 155. 
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követek számának meghatározásában.
1556

 Az arányosítás alapjait a vármegyéket illetően az 

alábbi tényezőkben fektették le: a megyében lakó nemesség száma, a nemességnek az 

insurrectionalis és subsidionalis terhekben való részvétele, az adózó népesség száma, a 

vármegye földrajzi kiterjedése, „s egyátaljában a vármegyéknek egymástól felette különböző 

minden körülményei”. Az országgyűlés dolgozná ki ezek alapján az osztályozást 

(classificatio), de a békési vélemény szerint öt követnél többet, illetve kettőnél kevesebbet egy 

vármegye se küldhetne.
1557

  

A követválasztás módját illetően a békési deputáció a kötelező fejenkénti szavazást 

rendelte volna el. A birtokos és birtoktalan nemesek közötti különbségtételt teljesen eltörölték 

volna, s kimondták, hogy birtoktalan nemes is lehessen követ. A küldöttség óvatos 

kezdeményezést tett a nem nemesek képviseletének vármegyei megjelenítésére is. A 

„kölcsönös bizodalom, s országos bátorság biztosítására” javasolták, hogy bár az adófizetők 

ötödik renddé emelése, s ebből kifolyólag közvetlen törvényhozási képviselete a kort 

meghaladó lépésnek tűnik, legalább a vármegyei követválasztásban – az országgyűlésen 

meghatározandó módon – „befolyást és részvételt” nem csak lehetne, de kellene is engedni 

nekik.
1558

 Csepcsányi Tamás
1559

 táblabíró különvéleményében ennél is tovább ment, amikor a 

nem nemesek országos, közvetlen képviseletét is felvetette. Csepcsányi szerint az adózó népet 

összesen nyolc (kerületenként kettő) követ képviselhetné a diétán, legalább konzultatív 

joggal. A békési ügyvéd érvelése szerint ez a lépés megalapozhatná a kölcsönös bizalmat, 

mégse lenne ártalmas a másik fél számára sem.
1560

 Megemlíthető még, hogy Bessenyei 

Károly ügyvéd és táblabíró különvéleményében a békési határozattal ellentétben a felsőtáblán 

is a képviseleti rendszer bevezetését szorgalmazta, valamint egyes megyék összekapcsolását 

is felvetette.
1561

  

A békési deputáció ötödik ülésén, 1832. június 30-án véleményezték a vármegyei 

tisztújítási tervezetet. A megyei vélemény szerint a főispánnak semmilyen hivatalra nem lehet 

kinevezési joga, mert a kandidáció intézménye biztosítja a főispán és a rendek közötti 

munkamegosztást. A levéltáros, lajstromozó, adószedői és számvevői hivatalokra választott 

                                                 
1556

 A szabad királyi városok követeinek számát a porták alapján határozták volna meg: minden 25 porta után 

küldhettek volna egy követet, s ezáltal a vármegyék súlya is megmaradt volna. Lásd MOL (A 96) Kanc. lt. 

Diaetalia II., 10. cs. 191., 414. fol. 
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 189., 412. fol. 
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 190., 413. fol. 
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 Ügyvéd, az 1832/36-os országgyűlésen 1833. februártól Békés vármegye követe. Völgyesi 2002. 224.; 

Völgyesi 2000. 257. 
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 171–172. fol.; Csepcsányi különvéleményét egész tartalmára 

nézve részletesen ismerteti és elemzi: Völgyesi 2002. 175–177. 
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 Bessenyei különvéleményét ismerteti és elemzi: Völgyesi 2002. 177–179. 
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(!) személyek viszont az újraválasztás helyett életfogytig tartó kinevezést nyernének. A 

tisztválasztásokat a deputáció véleménye szerint kivétel nélkül fejenkénti szavazás által kell 

lebonyolítani. A harmadik paragrafusból a békési küldöttség is kihúzná az 1559:54. tc.-re tett 

hivatkozást, két okból: a kényszerített tisztviselésnek üdvös következménye nem lehet, de a 

küldöttek szerint nem is valószínű, hogy ilyen személyeket választanának meg. A távollevők 

képviselők általi szavazását megengedték volna azzal a megszorítással, hogy senki nem lehet 

egynél több személy meghatalmazottja vagy képviselője. Az időközben megüresedett 

hivatalok betöltését illetően a békési küldöttség az alispánokat leszámítva a főispáni 

surrogatio intézményét elfogadta volna azzal a megkötéssel, hogy a főispán köteles a rendek 

propositióját bevárni, s csak az általuk javasoltak közül surrogálhat.
1562

 A békési küldöttség 

1832. július 4-én a katolikus alsópapság szavazati jogának elutasítása mellett foglalt állást.
1563

 

A küldöttségi véleményt Békés megye közgyűlése 1832. szeptember 13-án tárgyalta. 

A közgyűlés a minket érintő pontokban nem eszközölt módosítást, mindössze a jelölés 

kapcsán egészítették ki a megyei javaslatot azzal, hogy az 1723:56. tc. előírásait kell minden 

hivatalra alkalmazni, azaz a főispán mindig köteles a leköszönő tisztviselőt újrajelölni, nem 

csak az alispáni hivatalnál.
1564

  

A törvénykezési munkálatot véleményező békési küldöttség 1832. február 6-tól 

március 21-ig ülésezett, a vármegyei törvényszék reformját február 7-én tárgyalták.
1565

 A 

deputáció az országos javaslattal szemben a polgári igazgatás és az igazságszolgáltatás 

szétválasztását szorgalmazta, viszont támogatta az alispáni és szolgabírói ítélőszékek 

megszűntetését.
1566

 A vármegyei törvényszék elnökének a főispán, illetve az alispánok helyett 

egy meghatározott időre választott megyebeli bírót tennének meg. A táblabírák kinevezésének 

korábbi gyakorlatával kapcsolatban a küldöttek rossz tapasztalataiknak adtak hangot, 

amennyiben szerintük se törvényes, se intellektuális tekintetben nem kvalifikált táblabírákat is 
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 203–205., 427–428. fol. 
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 214. fol. 
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 219–220., 455. fol. 
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 A küldöttség elnöke Vidovich György volt, tagjai Kornéli Ambrus, Lengyel Márton, Karassiay István, 

Molnár János és Novák Antal voltak Lásd: Völgyesi 2002. 136.; Az ezt megelőző fiókküldöttség vitáiról lásd: 

uo. 131–133. A szakaszküldöttség összetételét nem ismerjük. Támogatták az alispáni és a szolgabírói ítélőszékek 

megszűntetését, valamint szorgalmazták a megyei közigazgatás és igazságszolgáltatás szétválasztását. A sedria 
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jegyzőből, továbbá két ügyészből, egy iktatóból, egy kiadóból és néhány írnokból állna. A törvényszék elnöke 

ezen felül meghívhat két megyebeli táblabírót is napidíj mellett az ítélkezéshez. A választást főispáni jelölés 

mellett a rendekhez utalták, s mindegyik tisztség élethosszig szólna (üresedés esetén a főispán surrogálhatna a 

rendek által megnevezett három személy közül egyet). A bírói és tiszti ügyészi hivatalok betölthetőségét jogi 

végzettséghez kötötték.  
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 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 258. fol. 



331 

 

kineveztek. A táblabírák kinevezése ezért ezek után javaslatuk szerint „nagyobb választással 

essen meg”, ahol csak alkalmas személyek jöhetnének számításba, birtokos és birtoktalan 

nemes közötti különbségtétel nélkül.
1567

 A negyedik paragrafusra nem tettek észrevételt, az 

ötödik paragrafust viszont úgy módosították volna, hogy a szolgabíró és az esküdt helyett is 

még két táblabírát adnának a törvényszékhez. Érvelésük szerint a szolgabíró és az esküdt 

alapvetően járási tisztségviselők, s helyükre célszerűbb állandó bírákkal ellátni a 

törvényszéket. A törvényszék egy szintén a rendek által választott állandó jegyzővel és egy 

pennavivővel (actuarius) egészülne ki.
1568

 A küldöttségi véleményt a kilencedik paragrafus 

kapcsán a megye 1832. szeptember 12-i közgyűlése azzal a nem jelentéktelen hozzáadással 

egészítette ki, hogy az arra intellektuális tekintetben érdemes, de nemesi prerogatívákkal nem 

bíró személyeket is kinevezhetnek táblabíráknak!
1569

 

Összességében elmondható, hogy a zempléni mellett a békési észrevételek azok, 

amelyekben hangsúlyosabban megjelennek már liberális szempontok is, így a nemtelenek 

országgyűlési képviselete és befolyása a vármegyei követválasztásokba, vagy hogy 

táblabírákat a jövőben közülük is kinevezhetnének. Ez utóbbi egyben a szakszerűség, a 

képzettség szempontjainak az előtérbe kerülését is példázza. A professzionalizálódás, 

modernizálás és racionalizálás – liberális szempontoktól független − lehetőségét több más 

békési javaslat is magában foglalta: ilyen volt a kötelező fejenkénti szavazás bevezetése, vagy 

a vármegyei követek számának komplex szempontok szerinti arányosítása. A megyei 

vélemény a rendi ellenzék törekvéseit is megjelenítette azzal, hogy a főispán kinevezési 

jogának a megszüntetését szorgalmazták. A vármegyék többszempontú arányosításának és a 

nemtelenek képviseletének felvetésével másfelől a helyi szempontok mellett a békési 

véleményekben plasztikusabban megjelent az országos dimenzió is.    

Az 1832. október 16-án kezdett közgyűlésen Fejér megye az országos javaslat 

konzervatív-reformer tendenciájához illeszkedő, sőt azokat konzervatív-kormánypárti 

irányban „továbbfejlsztő" végzéseket hozott. A vármegyei törvényszék és az országgyűlési 

követválasztás kapcsán nem tettek észrevételt,
1570

 a tisztújítási törvényt pedig a főispáni jogok 

kiterjesztésével módosították volna, s ezután a főispán hatalmában állna nemcsak az 

aljegyzők, de az egész jegyzői hivatal, azaz a főjegyző kinevezése is.
1571
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Krassó vármegyében az 1831. január 24-i közgyűlésen küldték ki az operátumokat 

véleményező megyei küldöttséget, majd az 1832. április 24-i közgyűlés tárgyalta annak 

munkáját. A krassói vélemény szerint „a tudomány és az emberi ész a világi javakkal nem 

mindenkor egy úton jár”, s ezért javasolták, hogy a szegényebb sorsúak útját se zárják el az 

előmeneteltől, azaz birtokkal nem rendelkező nemest is lehessen az országgyűlésre vármegyei 

követnek küldeni, ha a törvényhatóságok beléjük bizalmukat helyezik.
1572

 

A tisztújítások hatéves ciklusát a küldöttség elfogadta, viszont minden vármegyei 

hivatalt a nemesek szabad választásához kötöttek volna. A szavazás technikai lebonyolítását 

illetően a krassói deputáció javaslata az volt, hogy a jelölteket ne küldjék ki a gyűlés terméből 

a választás idején, mert az egy „illetlen” gesztus. Kötelező fejenkénti szavazást rendeltek 

volna el akkor, ha a felkiáltás eredményét a főispán vagy a rendek közül csak egy személy is 

kétségbe vonja. A voksolást az eskütételre kötelezett szavazatszedő vlasztmány nem írásbeli 

feljegyzésekkel, hanem golyókkal bonyolítaná le. A tisztválasztásokon szavazati jogot kaptak 

volna a deputáció javaslata szerint a nemesi özvegyek, a megyében birtokos, de nem ott lakó 

nemesek, sőt a „törvényesen” akadályozott nemesek megbízólevéllel szintén leadhatnák 

voksukat. Ez utóbbihoz azt a megszorítást fűzték, hogy credentionalist csak nemes 

személynek lehetne adni, s egy képviselőnek csak egy megbízólevele (azaz két szavazata) 

lehet. A harmadik paragrafust úgy kívánták módosítani, hogy az első alispáni hivatalra 

jelölendők közé a másodalispán is mindig kerüljön be, mert korábbi hivatalából kifolyólag 

„nyilván” a rendek bizalmát élvezi. A kilencedik paragrafushoz pedig hozzátették volna, hogy 

a tisztújítás napját kötelező legyen mindig legalább négy héttel előre kihirdetni.
1573

 

A közgyűlés a restaurációval kapcsolatban két paragrafusban eszközölt módosítást a 

megyei deputáció véleményéhez képest. A harmadik paragrafus kapcsán azt határozták, hogy 

a másodalispánhoz hasonlóan minden tisztviselőt kötelezően jelöljenek a sajátja mellett a 

rangban eggyel magasabb hivatalra is, azzal az indoklással, hogy „az előremenetel minden 

szolgálatnak lelke és fő indító oka”. Az ötödik paragrafusnál a fejenkénti szavazás 

elrendelésének kritériumát enyhítették: csak a többség, vagy a harmadrész kívánsága esetén 

lenne kötelező a voksolás. A megbízatással történő szavazást ugyancsak módosították: egy 

plenipotentiariusnak legfeljebb két megbízólevele, azaz összesen három szavazata lehetne.
1574

 

A krassói deputáció az invesztitúrát nyert plébánosok mellett a nemesi jószágot nem bíró, de 

plébániát vagy parókiát igazgató szerzetesekre is kiterjesztette volna a választójogot 

                                                 
1572

 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 722. fol. 
1573

 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 726–727. fol. 
1574

 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II., 10. cs. 727. fol. 



333 

 

(pontosabban csak az elöljáró gvárdián, a prior, a vikárius vagy a rektor kaphatott volna 

szavazatot).
1575

 A megyei végzés szerint a vármegyei törvényszék ideális létszáma négy 

fizetéses és hat becsületbeli táblabíró lenne.
1576

 

A krassói reflexiók mindezzel az egyik legtisztábban rendi-ellenzéki és helyi 

szempontú véleményt példázzák. Az egyetlen, ráadásul rendi szinten megrekedő 

reformkezdeményezés a passzív követi választójognak a birtoktalan nemesekre történő 

kiterjesztése volt az alkalmassági szempontokra való hivatkozással. A többi krassói javaslat 

mind a főispáni hatalom korlátozására és/vagy a megyei köznemesi elit politikai 

monopóliumának a fenntartására irányult. A főispáni jogok megszorítását jelentette az, hogy 

tisztújításokon csak szabad választással lehetne ezután megyei hivatalt elnyerni, azaz a 

főispáni kinevezés lehetősége megszűnne. A megbízólevelek útján történő szavazás a 

nemesség súlyát növelte tovább a választásokon, míg a leköszönő tisztviselők kettős, a 

korábbi és az eggyel magasabb rangú hivatalra való kötelező újrajelölése pedig a megyei 

hivatalok belterjessé válását, elitizálódását és bürokratizálódását segítette volna elő. A rendi 

keretek szintemelését jelentette volna a kötelező titkos szavazás feltételeinek küldöttségi 

formában történő elfogadása, de ahogy láttuk, a közgyűlés ezt végül felpuhította. 

A rendszeres bizottsági munkálatokat felülvizsgáló soproni küldöttséget a megye 

1831. január 24-i közgyűlése nevezte ki. A deputáció véleménye szerint a rendes táblabírákat 

az 1791-es munkálat javaslatához igazodva megválasztásuk után többé nem bocsátanák 

tisztújítás alá. A táblabírák számát egyébiránt négyről hatra látták szükségesnek 

megemelni.
1577

 Az országgyűlés alsó táblájának elrendezésénél a vármegyék súlyát próbálták 

megtartani: a megyei deputáció véleménye szerint az országos javaslatban szereplő arány (a 

vármegyék és az egyéb alsótáblai követek szavazatainak megoszlása) a kormánypárti 

hegemónia könnyű kialakulásának kedvez. A tervezetet ezért akképp módosítanák, hogy bár a 

megyék a javaslatnak megfelelően három országgyűlési követet küldhetnének, az alsótábla 

„maradék” követeinek a számát 55-re csökkentenék.
1578

 

A soproni küldöttség véleménye szerint tisztújítások alkalmával az összes fizetéses 

hivatalt a rendek választásához kellene kötni,
1579

 jóllehet a levéltárnok, a számvevő és a 

lajstromozó megválasztásuk után hivatalukban maradhatnának addig, amíg eltávolításukra 

okot nem szolgáltatnak. Az alispáni hivatal időközi üresedésekor követett eljárást (a rendek 
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választanak három jelöltből) a többi hivatalra is kiterjeszteni javasolták.
1580

 A soproni 

reflexiók tehát szintén a rendi-ellenzéki és helyi szempontú javaslatok sorába illeszkednek, 

hiszen a vármegyi követek alsótáblai súlyának megőrzésekor nyíltan a kormánypárti 

hegemónia kialakulása ellen érveltek, a megyei tisztújításokon pedig a főispáni kinevezési jog 

teljes megszüntetését szorgalmazták. A rendi bástyák bebetonozása mellett viszont még a 

rendies reform gondolata sem merült fel.  

A jogügyi operátumot véleményező pozsonyi küldöttség a megye 1832. július 9-i 

közgyűlésén terjesztette javaslatait a rendek elé.
1581

 Pozsony a pedaneus bíróságok megtartása 

mellett foglalt állást.
1582

 A vármegyei törvényszék tagjainak megválasztásában a javaslat 

szerint a közgyűlés játszana döntő szerepet, akár a főispáni jogok rovására is. A bírákat 

eszerint nem a tisztújításon, hanem kijelölés nélkül (!), „elégséges számban” egyik 

törvénykezési időszakról a másikra a közgyűlésen választanák. Fizetést az ily módon 

megválasztott táblabírák csak ott kapnának, ahol nem áll rendelkezésre elégséges számban 

alkalmas napidíjas bíró. A bíróság javasolt minimális létszámát kitevő hét főbe a szolgabírót 

és az esküdteket a pozsonyiak nem számolnák bele, mert jelenlétüket egyébként is kötelezővé 

tennék.
1583

 A pozsonyi küldöttségi javaslat tehát lényegében a rendi ellenzékiség 

„színvonalán” rekedt meg: a reformok és a főispáni hatalom rovására a rendek jogait erősítette 

volna meg, illetve növelte volna például a bírák választásában. 

Tolna megye közgyűlése az 1832. augusztus 18-i közgyűlésén tárgyalta a jogügyi 

munkálatot. A gyűlés az alispáni és szolgabírói ítélőszékek meghagyása mellett foglalt 

állást.
1584

 A táblabírák választását a megyei tisztikar választásának mintájára képzelték el: 

minden táblabírót a rendek választanának, főispáni kandidáció után. A táblabírák számát 

Tolna szerint minden megyének a saját viszonyaihoz mérten kell megállapítania. Ezek rendes 

fizetést nem kapnának, s a közgyűlés rendelne közülük mindig négyet-négyet a polgári, ill. a 

büntető-törvényszékre. A nyolc táblabíró napibért kapna, de napibér nélkül a többiek is jelen 

lehetnek a törvényszéken. A törvényszék elnöke kéri fel valamelyiküket a napibéres bíró 

helyettesítésére, ha az utóbbi akadályoztatva lenne.
1585

 

Az 1832. október 26-i tolnai közgyűlés a közjogi operátum megyei vitája során 

javasolta, hogy a vármegyék közötti „aránytalan képviselőség” megszűntetésére a népesség, a 
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terület és az adó nagysága alapján határozzák meg megyénként az országgyűlési követek 

számát. A káptalanok követküldési jogát ezzel párhuzamosan megvonták volna, a szabad 

királyi városok és a szabad kerületek viszont ugyancsak az arányosítás alapján küldhetnének 

követeket. Minden követ egyenlő értékű szavazattal bírna, a felvázolt rendszer mégis 

biztosítaná a vármegyék túlsúlyát. A követutasítások kötelező érvényét viszont fenntartották 

volna.
1586

  

A tolnai rendek tehát több helyütt korlátozni kívánták a főispánok vármegyei jogkörét 

a rendek javára. Az országgyűlési követeket továbbra is főispáni jelölés nélkül választhatta 

volna a közgyűlés. A tolnai közgyűlés liberális reformok irányába mutató – és a zemplénihez 

hasonló −, országos érdekeket is megjelenítő javaslata volt, hogy a 10 ezer főnél népesebb, 

földesuruktól megváltakozott, s a megyei törvényszékhez fellebbezési joggal bíró községek 

képviselők által tanácskozási és szavazati jogot nyerjenek a megyegyűléseken.
1587

  

Torontál vármegyének a közjogi tárgy véleményezésével megbízott választmányát a 

megye 1831. május 16-i közgyűlése küldte ki. A küldöttség Gyertyánffy Dávid másodalispán 

elnökletével 1832. július 16-án ült össze.
1588

 Az alsótáblai szavazatok racionalizálása itt is a 

vármegyék eldöntő súlyának megszilárdítását és kibővítését jelentette. A káptalanok 

követküldési jogát így például megszűntették volna, mivel szerintük a nemesek által ők is 

képviseltetve vannak. A vármegyei követek hármas számának megállapítását ugyanakkor 

önkényesnek ítélték, ezért a megyék képviseletének módosítására a torontáli küldöttség is 

kidolgozott egyfajta arányosítást. Ezt – elméleti síkon – kétféle módon is kivitelezhetőnek 

látták. Az egyik – rendies − elképzelés szerint a megyékben a nemesség egy meghatározott 

bázis-száma után kellene egy-egy követet választani. A másik javaslat – Szatmárhoz 

hasonlóan timokratikus jelleggel − ezzel szemben a palatinális porták számát venné 

zsinórmértékül. Eszerint a 60 portánál kevesebbel bíró megyék küldenének továbbra is két 

követet, a 60–120 portával rendelkező megyék viszont három követet, a 120–150 portás 

megyék négy követet, a 150 porta felettiek pedig öt követet küldenének a diétára. A 

küldöttség ez utóbbi rendszert preferálta, mert a népesség szerinti számítás gyakori 

változással járna, a porták viszont állandó alapot jelentenek a képviselet célirányos és 

egyszerű megállapításához. A kisebb megyéket ráadásul arányosan kevesebb kiadás sújtaná 
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ennek a rendszernek a bevezetésével, vagyis a terhek igazságosabb elosztása is megoldódna. 

A küldöttség szorgalmazta azt is, hogy a követek választásánál birtokos és birtoktalan nemes 

között ne tegyenek különbséget, azaz a passzív választójognál csak a személyes 

tulajdonságokat vegyék figyelembe nemes és nemes között! A követutasítások kötelező 

jellegét viszont a torontáli javaslat is megtartotta volna.
1589

 

A torontáli deputáció „minden önkény és kellemetlen következés”, valamint „a hely 

szentségét sértő botránkozás” elkerülésére tisztújításoknál a kötelező fejenkénti szavazás 

bevezetését és a felkiáltás megszűntetését támogatta. A szavazás technikai oldalának 

„modernizálása” mellett a javaslat többi része alapvetően a főispáni jogkör korlátozásáról 

szól, természetesen a rendek javára. Az időközben megüresedett hivataloknál a surrogatio 

intézményét például teljesen eltörölnék, s az alispánsághoz hasonlóan minden ilyen tisztséget 

időközi választás útján kellene a jövőben pótolni. A küldöttség érvelése szerint ugyanis se 

nem törvényes, se nem igazságos a választójoggal bíró nemest egy a többség támogatását és 

bizalmát nem élvező tisztviselő elfogadására kényszeríteni. Ennek másik következménye a 

deputációnak azon módosító javaslata, hogy az országos bizottság tervezetével szemben az 

aljegyzői, a számvevői és a lajstromozó hivatalok is kötelezően választás alá esnének. Az 

alispáni hivatal kivételével ráadásul – a követválasztáshoz hasonlóan – a tisztújítások 

alkalmával is megszűntetnének mindenféle különbséget birtokos és birtoktalan nemes között 

az egyes tisztségek betölthetőségénél.
1590

 A küldöttség a katolikus alsópapság szavazatának 

kérdéséhez nem fűzött észrevételt.
1591

 

A megyei küldöttség véleményét Torontál 1832. augusztus 28-i közgyűlése vitatta 

meg. A vármegyék országgyűlési képviseletének arányosítását a közgyűlés retrográd irányban 

módosította: a megyék a fennálló szokásnál megmaradva továbbra is két követet küldenének, 

a városok összesen kapnának négy voksot, a káptalanok pedig elesnének követküldési 

joguktól, ellenben tagjaik választhatók lennének vármegyei követnek.
1592

 A közgyűlés a 

tisztújításokkal kapcsolatban további észrevételeket tett, például hogy a hároméves ciklust 

tartsák meg, s ennek főispáni elmulasztása esetén, a törvényes határidő lejárta után hat héttel a 

rendeknek szabadságában álljon főispáni hozzájárulás nélkül is építőszéket tartani. A 

kandidáció intézményét ugyancsak a rendek nagyobb befolyásának elősegítésére módosították 

volna: a jelölés elkészítését a jövőben előzetesen egy „számosabb tagból álló küldöttségre” 
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bíznák, amely javaslatát a közgyűlés elé terjesztené jóváhagyás végett.
1593

 A közgyűlés a 

római katolikus plébánosoknak és „a templomok kormányzóinak” az országos bizottság 

véleményéhez csatolt votum separatum elfogadásával és a megye saját korábbi határozatainak 

figyelembevételével megadta a megyegyűlési szavazatjogot.
1594

  

A torontáli észrevételek összességében a rendi-ellenzéki keretek közötti szintemelést 

valósítanák meg. Bár a vármegyei követek számának timokratikus alapú arányosítását a 

közgyűlés elvetette, a nemesi egyenlőség birtoktól független realizálása nem csak a követ-, de 

a tisztválasztási passzív választójognál, valamint a kötelező fejenkénti szavazás bevezetése 

egy fokkal túllépett az országos munkálat konzervatív reformjain. Hangsúlyosabb volt 

ugyanakkor természetesen a rendi-ellenzéki motívum és a helyi szempontok, a rendi 

kiváltságok körülsáncolása és a rendek megyei politikai hatalmának a kibővítése. Ennek 

eszközéül a főispáni jogok redukciója szolgált: az időközi surrogatio minden formájának az 

eltörlése, a főispáni kinevezéssel betöltött hivatalok szabad választáshoz utalása, a 

kandidációra gyakorolt rendi befolyás megnövelése, valamint a rendek azon joga, hogy 

főispáni mulasztás esetén hat héten belül maguk restauráljanak.  

A Marczibányi Lajos táblabíró elnöksége alatt kiküldött és a jogügyi operátum 

véleményezésével megbízott Torontál megyei küldöttség
1595

 a vármegyei törvényszékek 

reformja kapcsán az alispáni és szolgabírói ítélőszékek megszűntetését támogatta, illetve ezzel 

párhuzamosan állandó vármegyei törvényszékek felállítását szorgalmazta. Fontos mozzanata 

a torontáli javaslatnak, hogy az ily módon létrehívott törvényszék a jobbágyok és nemesek 

mindenféle (!) pereiben fizetés nélkül (!) ítélne, tagjaiul pedig „a megye mivoltához szabott 

számú” táblabírákat vennének fel. Ezek megválasztásának módjáról ugyanakkor a tervezet 

részletesebben nem szól, tehát feltételezhetően az országos javaslat szolgálna irányelvül 

ennek lebonyolításában.
1596

 Az 1832. november 12-i közgyűlés megerősítette azt a javaslatot, 

hogy ezentúl minden per a vármegye törvényszéke előtt kezdődjön, s a Királyi Tábla egyedül 

a feljebbvitt perek fóruma legyen.
1597

 A torontáli vélemény tehát egyértelműen a vármegye 
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 Torontál vármegye…véleménye a’ köz igazgatási tárgyban. 18. 
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 A küldöttség további tagjai az alábbi személyek voltak: Endrődy József táblabíró, Trifunácz János táblabíró 
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 Az országos rendszeres munkáknak megfontolására tekintetes Torontál vármegye által kirendelt 
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határozásaival együtt. Szeged, Grünn O. örök. 1832. 6., 31. (A továbbiakban: Torontál vármegye…véleménye a 

törvényes tárgyban.) 
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 A Királyi Tábla a javaslat szerint a több vármegyében fekvő jószágokat érintő perekben funkcionálna még 

elsőfokú bíróságként. Lásd: Torontál vármegye…véleménye a törvényes tárgyban. 32. 
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irányába tolta el a jogszolgáltatási funkciók kiszolgálását is a különböző regionális, illetve 

központi bírósági fórumok rovására. A vármegyei jogszolgáltatás alanyait (értsd: nemesek és 

jobbágyok), valamint az ügyvitelt egységesítő, központosító tendencia ellenére a bírósági 

szervezet „személyzeti” és működési oldalát nézve ez a javaslat még az alapvetően rendies, 

hagyományos struktúra megerősítését jelentette a vármegyei törvényhatóság szintjén.  

Somogy a törvényszékek reformjáról szóló megyei választmányi véleményt az 

operátumokkal foglalkozó utolsó, 1832. december 5-i közgyűlésén fogadta el.
1598

 A javaslat 

egy teljesen saját kebelből választott, megnövelt hatáskörű megyei törvényszéket vázolt fel. 

Ez a törvényszék venné át a megszűnő alispáni és szolgabírói ítélőszékek funkcióját, de a 

korábban első fokon a királyi, kerületi és horvát ítélőtáblákhoz, valamint az ugyancsak 

eltörlésre kerülő úriszékhez tartozó ügyeket is hozzá utalnák. A bírósági fórumok feudális 

széttagoltságának csökkentése mellett a vármegyei törvényszék személyi összetételét is 

megreformálták volna: ezentúl járásonként választanának a rendek egy-egy táblabírót, 

szolgabírót és esküdtet, s ők alkotnák az alispán elnöksége alatt a törvényszéket. Az állandó 

törvényszék felállítása helyett ugyanakkor még három törvénykezési időszakot állapítottak 

meg (karácsony és húsvét napjai, illetve a farsang utolsó hete).
1599

  

A közjogi operátumot véleményező somogyi javaslat törekvéseinek lényege három 

pontban foglalható össze: a megyék szerepének növelése a kormányzat rovására, a nemesség 

irányító szerepének biztosítása, illetve szűkmarkúság a nemtelenek érdekeinek 

képviseletében. Ebbe a rendi-ellenzéki tendenciába illeszkedett például a főispáni jogok 

szándékolt korlátozása azzal, hogy megszűntették volna a kinevezési jogát (a jegyzőt és az 

aljegyzőket sem nevezhetné ezután ki), továbbá a jövőben egyetlen hivatalra sem 

kandidálhatna! Megszűntették volna az élethosszig tartó főispánságot is, s személyüket a 

vármegye jelöléséhez akarták kötni, az uralkodónak csak a megerősítés jogát fenntartva. 

Visszalépést jelentett viszont az országos javaslathoz képest, hogy tisztújításkor a somogyiak 

nem engedték volna a nemteleneket semmilyen hivatalhoz jutni, mert a nemesség számának 

ezt szükségessé tevő arányú fogyatkozása szerintük nem elképzelhető.
1600

  

Az országgyűlésre a somogyi tervezet szerint sem egyenlő számban, hanem 

nagyságuk és lakosságuk arányában küldhetnék a megyék a jövőben követeiket. 

Szükségesnek tartották kijelenteni azt is, hogy a követek megválasztására a főispánnak 

semmilyen befolyása nem lehet, mivel őt a kormány nevezte ki, és annak az érdekeit 
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 A megyei véleményt részletesen ismerteti és elemzi: Jutai 2005.; Jutai 2006. 591–608. 
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 Jutai 2006. 597., 599. 
1600

 Jutai 2006. 603., 608. 
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képviseli. Az országgyűlési követ a diéta berekesztése utáni három esztendőben ugyancsak 

emiatt királyi hivatalt vagy dignitást nem viselhetne, s ilyen típusú tisztséget viselő személy 

nem is válhatna követté.
1601

 

Komárom megyében sem a véleményezéssel megbízott küldöttség, sem az azt 

felülvizsgáló közgyűlés nem módosította sok helyen az országos bizottságnak a vármegyei 

képviseletet és a követválasztásokat érintő tervezetét. A prépostok, apátok és káptalanok 

külön országgyűlési szavazatát vették volna el, mert az alsótáblán a vármegyei követek 

szerintük az egyházi rendet is kielégítően képviselik, a megyéspüspökök pedig a főrendek 

között vannak jelen. A vármegyei követek tervezett létszámára nem tettek a megyében 

módosító javaslatot, viszont a komáromiak is a követutasítások kötelező érvényének 

fenntartása mellett foglaltak állást.
1602

 A vármegyék arányosítását semmilyen formában nem 

támogatták, mert szerintük azzal a „voksolásbeli arányosság az Ország Gyűlésén 

megzavarodna.”
1603

 

A tisztújítások hároméves ciklusának megtartása mellett a komáromi rendek azt is a 

törvénybe foglaltatták volna, hogy a három év letelte után a tisztikar köteles azonnal a 

legközelebbi közgyűlésen lemondani, a főispán pedig a választás határnapját kitűzni. A 

leköszönő tisztikar a választásig csak ideiglenesen („provisorie”), azt követően pedig 

egyáltalán nem láthatná el hivatalát. A főispán kandidációja mellett a rendek szabadon 

választhatnák az adószedőket, a fizetéses jegyzőket és a számvevőt, míg a főispán a jövőben 

csak a tiszteletbeli aljegyzőket nevezhetné ki. A komáromi javaslat törvényben kötelezte 

volna továbbá a főispánokat a tisztválasztás előtti conferentia megtartására, sőt, csak a rendek 

által az értekezleten javasolt személyekből jelölhettek volna a tisztségekre. A küldöttség 

érvelése szerint ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy több vármegyében a főispáni 

kandidációból származtak a „restaurációs illetlenségek”, ti. hogy a főispánok olyan 

személyeket jelöltek, akik a nemesség bizalmát nem élvezték, s ez általában a 

„közszolgálatot” is rombolja. A főispánok ugyanis szándékuk keresztülvitelének érdekében 
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 Jutai 2006. 605. 
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 A küldöttségi munkálatot és a közgyűlési végzéseket lásd: Folyó 1832-dik Esztendei Szent Mihály Hava 11-

dik és utánna következett napjain tartott Köz-Gyülés alkalmatosságával…elöl adatván a Kiküldöttségnek 
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Rendtartás Tárgyában) 
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 Komárom Vármegyének…a Megyebeli Kiküldöttség jelentése…[7.] A’ Köz Polgári Rendtartás Tárgyában. 

12. (60.) 
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gyakran alkalmatlan jelölteket állítanak saját támogatottjukkal szemben, a rendek pedig 

kényszerűségből inkább az előbbieket választják meg tisztviselőnek.  

Az ötödik paragrafusba a voksolás elrendelését feltételesen foglalnák bele, arra az 

esetre, ha a többség főispáni kijelentését kérdőjeleznék meg a rendek. A komáromiak a 

hetedik paragrafus kapcsán a tiszti ügyészt is eskütételre kötelezték volna, az esküforma 

szövegébe pedig a magyar alkotmány iránti hűséget is bele akarták foglaltatni. A kilencedik 

paragrafushoz hozzáadták, hogy a főispánok afelől is kötelesek előre tudósítani a vármegyét, 

„melly gyűlésben az időközben megüresedett alispáni hivatalra új választást eszközölni 

szándékoznak.”
1604

 

Lényeges módosítás volt a komáromi küldöttség oldaláról az országos tervezethez 

képest, és egyben visszatérést jelentett az 1791-ben kiküldött bizottság javaslatához az az 

indítvány, hogy a főispáni hivatalról külön törvénycikkben is határozzanak. Ennek váza is az 

1791/3-as bizottság törvénytervezete lett volna, azaz például részletesen felsorolnák a 

főispánoktól megkövetelt tulajdonságokat, hivatali idejük megkezdését pedig egy az 

országgyűlésen kidolgozandó esküszöveg letételéhez kötnék. Kimondták volna azt is, hogy a 

főispán köteles az általa kormányzott vármegyében lakni. A komáromi javaslat – a korábbi 

országos tervezethez hasonlóan – radikálisan megreformálta volna a főispáni hivatal 

üresedése esetén követett pótló eljárást is: üresedés esetén ugyanis a vármegyék 

javasolhatnának alkalmas személyeket a Helytartótanácsnak a főispáni hivatal betöltésére! A 

törvény szövegéből ugyanakkor az „adminisztrátor” fogalmát mint a magyar jogban 

ismeretlen terminust kivették volna.
1605

  

A komáromi küldöttség – egyházföldrajzi helyzetéből kifolyólag nem meglepően − a 

katolikus alsópapság közgyűlési szavazójoga kapcsán azt feltétel nélkül támogatva hozta meg 

döntését. A választmány a plébánosokat „rectores ecclesiarium”-nak nevező 1504:12. tc.-

el,
1606

 és az 1647:57. tc. hasonlóan is magyarázható passzusaival
1607

 indokolta döntését.
1608

 A 

rendek a választmányi javaslatot tárgyaló közgyűlésen a vizsgált pontokra nem tettek már 
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további észrevételt.
1609

 A vármegyei törvényszékek elrendezését tárgyaló országos tervezetet 

ezzel szemben az azt véleményező komáromi küldöttség teljesen elvetette, mert a deputatusok 

az alispáni és szolgabírói ítélőszékek megtartása mellett foglaltak állást, s ezt később a 

közgyűlés is helyben hagyta.
1610

 

A komáromi reflexiók így összességében az országos munkálat konzervatív-reformer 

jellegén csak rendi-ellenzéki konzervatív irányban tértek el (ilyen volt a főispáni kinevezés 

megszorítása, vagy a conferentia súlyának és szavának meghatározó jellegűvé emelére a 

kandidáció folyamán), a további reform lehetősége nem fogalmazódott meg. 

Zala megye az operátumokat véleményező megyei választmányt az 1831. január 17-i 

közgyűlésen küldte ki. A deputáció a koleraveszély elmúltával, 1831. december 12-én ült 

össze Zalaegerszegen, s hosszabb-rövidebb megszakításokkal 1832 nyaráig ülésezett. A 

bizottsági munka alapjául a Deák Antal és Deák Ferenc által előre kidolgozott tervezetek 

szolgáltak. Az 1832. augusztus 6-i közgyűlés a választmány által beterjesztett szövegen 

lényeges változtatásokat nem eszközölt, a minket érdeklő pontokra pedig egyáltalán nem 

készült módosítás.
1611

 

A jogügyi operátum vármegyei törvényszékeket rendező paragrafusaira tett zalai 

észrevétel hosszan érvelt az alispáni és szolgabírói ítélőszékek megtartása mellett. Eltörlésük 

ugyanis állandó megyei törvényszék felállítását tenné szükségessé a megnövekedett 

ügyforgalom miatt, amit a bírósági struktúra átalakítása okoz. Kivihetetlen lenne szerintük ez 

azért is, mert a törvényszék potenciális elnökeiként szolgáló alispánok és szolgabírók egyéb 

hivatali elfoglaltságaik miatt nem tudnák ezt a feladatot is ellátni. Az adózó nép súlyosabb 
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megterhelése nélkül folyamatosan együtt ülésező, kellő számú fizetéses táblabírát sem lehetne 

találni, legkevésbé a Zalához hasonló nagyobb megyékben. Az ilyen táblabírák nagy 

valószínűséggel a közvélemény bizalmát sem élveznék majd, mert vagy eleve nincsenek 

ingatlanaik, vagy gazdaságaikat elhagyva bérért és fizetésért szánják magukat a „terhes és 

unalmas életmódra”. Ha ráadásul tisztújításkor választják meg a táblabírákat, gyakran 

előfordulhatna az is, hogy kellő számú alkalmas és a közvélemény által érdemesnek tartott 

jelölt hiányában olyanok nyerik el a bírói hivatalt, akik egyébként alkalmatlanok, és az általuk 

hozott ítéleteket emiatt a perlekedők sem feltétlenül fogják elfogadni. A vármegyei 

törvényszék egy ilyen átalakítás után a jövőben gyakorlatilag nélkülözné a „törvénytudó 

érdemes tagokat”, különösen a tavaszi-nyári hónapokban, amikor még kevésbé várható, hogy 

a nemes otthagyja gazdaságát a bírói hivatal ellátásáért.
1612

  

A zalai küldöttség tehát a pedaneus bíróságok megtartása mellett a megnövekedett 

működési költségeket fedező forráshiányra hivatkozva az állandó fizetéses táblabírói hivatal 

megszűntetéséről is határozott, mert az adózó nép további megterhelését nem akarták vállalni. 

A zalaiak javaslata szerint a főispánok vagy az alispánok helyett az adott törvénykezési 

időszakra ezután mindig a közgyűlés nevezne ki táblabírákat, olyan létszámban, amelyet a 

felveendő perek mennyiségéhez képest szükségesnek tartanak. Ezek a táblabírák a korábbi 

szokásnak megfelelően napibért kapnának a házi pénztárból. A közgyűlés köteles lenne 

mindig „igazságszerető, törvénytudó jelesebb férfiakat” kinevezni. Mellettük ugyanakkor 

szabadságában lett volna minden megyebeli birtokos táblabírónak is megjelennie a 

törvényszékeken, napibér nélkül, sőt, ők – hacsak a perben nem érintettek – szintén 

szavazhattak is volna az ítélethozatal során! Ezzel a lehetőséggel a zalai küldöttség a bírói 

részrehajlás és egyéb visszaélések kivédésének egy újabb biztosítékát kívánta megteremteni. 

A nem kinevezett táblabírák szabad megjelenése és szavazati joga miatt a peres felek ugyanis 

soha nem tudnák előre, hogy kik fognak ítéletet hozni az ügyükben, azaz hogy kiket kell 

megvesztegetniük. Az állandó törvényszék felállításának elvetésével nem kellene tartani attól 

sem, hogy a kinevezendő bírák nem jelennek meg, mert egy-két hétre feltételezhetően 

mindenki elfogadná a kinevezést. Ha pedig valaki mégsem tudna vagy akarna megjelenni, 

annak hiányát a szabadon megjelenő táblabírák pótolják. A közgyűlés feladata lett volna 

ugyancsak elegendő számú tiszteletbeli esküdt kinevezése is, akik szintén vokssal bírnának és 
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napibért is kapnának. Fontos kiemelnünk, hogy a fizetéses táblabírói minőséget a zalai 

küldöttség egyébként általános érvénnyel, az egész országban eltörölte volna.
1613

  

A zalai küldöttség az országgyűlés alsótáblájának rendezése kapcsán ugyancsak 

hosszú történeti érveléssel próbálta bizonyítani, hogy Magyarország „valóságos moralis 

erejét” a kezdetektől a nemesi rend alkotta, s a törvényhozásban eldöntő súllyal végig ők 

vettek részt. Jogot formálhat ennek következtében a nemesség szerintük arra, hogy ez 

továbbra is így maradjon. Alapvetően aránytalannak és igazságtalannak tartják ezért az 

országos javaslatot, amely lehetővé tenné, hogy miközben többezer „nemzetség” választ a 

megyében képviselőket, egy-egy 12 személyből álló káptalan (akik nem mellesleg a 

vármegyék gyűlésein is befolyással, ebből kifolyólag országgyűlési képviselettel bírnak), 

vagy egy nemtelen lakosokból álló, mindössze egy nemes személlyel „egyenértékű” királyi 

város is válasszon hasonló súllyal követeket. A zalaiaknak egy az országos bizottsághoz 

benyújtott votum separatumhoz hasonló belső számítása szerint ugyanis, ha 39 vármegye, 

azaz a megyék többsége egyhangúan is szavaz, elég lenne 10 megye ellenszavazata a királyi 

tábla, a királyi városok és a többi törvényhatóság voksaival ennek a 39 megye 

megállapodásának a leszavazására, „és így az ország hajdani gyökeres repraesentásainak 

legnagyobb részét” a törvényhozásban akadályozni. A zalai vélemény a városokat ebben a 

kontextusban egyenesen olyan „gyarmatoknak” nevezte, amelyek a nemesség jogait próbálják 

„megdönteni”. A küldöttség az országgyűlési szavazás gyakorlatának jellegzetességeit is a 

fenti dogma megtámogatására idézi fel, amikor a vármegyéket megillető „votum decisivum”-

ot (eldöntő szavazat) a többi törvényhatóságot megillető „votum informativum”-mal 

(véleményt nyilvánító szavazat) állítja szembe (az utóbbiakat ti. nem számították, csak 

meghallgatták).
1614

  

A zalai választmány ezért kidolgozott egy olyan megyei képviseleti rendszert, amely 

akkor is biztosítaná a vármegyék döntő súlyát a diétán, ha az országgyűlés úgy dönt, hogy 

votum decisivumot kap minden törvényhatóság. A megyéket nemességük száma alapján 

csoportosítanák három „rendbe”. Mindegyik „rend” két követet küldhetne a diétára, de 

szavazatuk nem lenne azonos. Az első rendbe tartozó, vagyis a legtöbb nemességet bíró 

megyék tíz vokssal rendelkeznének, a második rendbe tartozó megyék hat, a harmadik rendbe 

tartozók pedig négy szavazatot adhatnának le a szavazásokon. Az alsótáblai hegemónia 

megőrzése mellett ez a rendszer már a vármegyék bizonyos szintű arányosítását is 
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megjelenítené. A követszám emelését anyagi okok miatt mellőzték. Változást jelentett 

viszont, hogy a horvátországi megyék szintén külön küldenének két-két követet az 

országgyűlésre. A zalai elképzelés szerint a követválasztásban és a követutasítás készítésében 

való részvételre – amennyiben megyei birtokosok – ezután a mágnások is jogot nyernének 
1615

  

A tisztújítási törvénytervezetet véleményező zalai javaslat az ország „ősi törvényei” és 

a „több század óta fennálló szokás” által kialakult hároméves gyakorlat fenntartása mellett 

foglalt állást. Bár elismerték, hogy a pontos hivatali munkát nehezíti a tisztviselők gyakori 

változása, mert a közigazgatás olyannyira differenciálódott és szakszerűsödött, hogy a 

szükséges tulajdonságokat a közhivatalt ellátók csak hosszabb idő alatt szerezhetik meg, a 

tapasztalat szerintük azt mutatja, hogy a közjó előmozdítására alkalmas, „közönségesen 

kedvelt tisztviselőt” több ciklusra is megválasztják a választók. Szükséges ugyanakkor, hogy 

az alkalmatlan, rosszlelkű vagy nem kedvelt tisztviselőt hivatalából minél előbb el lehessen 

távolítani, „s az egész közönséget kelletlen ön magával tovább ne gyötörje.”  

A zalai tervezet csak a tiszteletbeli és a fizetés nélküli aljegyzőket, alügyészeket és 

esküdteket hagyná meg „a főispáni hivatal nagyobb tekéntetének és díszének fenntartása” 

céljából kinevezés alá eső hivatalokként. A rendes aljegyzőket és számvevőket – mivel ezek 

olyan tárgyakkal foglalkoznak, amelyek egyrészről a nemesség, másrészről az adózók „javát 

és boldogságát veszik arányul” – az országos bizottság tervezetével szemben tehát a rendek 

szabad választásához kötnék. A közjogi operátum vonatkozó paragrafusa szerintük egyébként 

is ellentmondásos, mert az ugyanolyan típusú hivatalhoz tartozó tisztviselők között ok nélkül 

különbséget tesz hivatalba kerülésüket illetően (főjegyző–aljegyzők, számvevők–

adószedők).
1616

 

A zalai küldöttség a nemtelenek hivatalba emelésének nehezítésére módosításokat 

eszközölt a restaurációs törvénytervezet negyedik paragrafusában. A megye törvénybe 

foglaltatta volna, hogy az alkalmas nemes jelöltek létének vagy nem létének megítélése 

kizárólag a rendektől függjön. El akarták kerülni ezzel, hogy a főispán önkényesen gátolja az 

alkalmas nemesek hivatalba jutását egy nemtelen előtérbe helyezésével. Az időközben 

megüresedett hivatalok betöltését ezért nemtelen jelöltek esetén is kötelezően a rendek 

választásához kötötték volna. A választás technikai lebonyolítása kapcsán a zalai vélemény a 

megbízólevelek hatálya és a közfelkiáltás közötti ellentmondásra hívta fel a figyelmet. 

Felkiáltás esetén ugyanis szavazatvesztés fordulhat elő, ha egy jelen nem lévő nemesnek a 

megbízottja is nemes, mivel ő „csak egy voksolási hanggal jelentheti ki szándékát”, holott két 
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személy nevében szavaz. Az országos tervezetben csak helyettesítő (substitutum) funkcióval 

ellátott fejenkénti szavazás tehát gyakorlatilag kiterjesztené a választójogot, mert 

hatékonyabban reprezentálja a tényleges szavazatszámot. Előállhat így olyan eset, hogy a 

második körben egy adott jelöltre eső voksok száma hirtelen megnövekedne, ami a választás 

rendjének megzavarodásához vezethet. A zalai vélemény szerint a sok meghatalmazás tehát 

csak újabb zavarokra és pártoskodásra ad alkalmat, célirányosnak ezért azt tartják, hogy 

tisztválasztáskor kizárólag a személyesen jelen lévők szavazhassanak (akár felkiáltás, akár 

voksolás útján), hogy „ne legyen a voksok által választandó tisztviselőnek több számból álló 

választója, mint a felkiáltás által elválasztottnak.”
1617

 A katolikus alsópapság szavazójogával 

kapcsolatban a zalai küldöttség nem tett észrevételt.
1618

  

Összességében Molnár András megállapításaival értünk egyet, aki szerint a közjogi 

tárgyú zalai észrevételek jóval mérsékeltebbek voltak, illetve kevesebbet követeltek, mint a 

leghaladóbbnak tartott megyék reformjavaslatai.
1619

 A zalai reflexiók bár megrekedtek a rendi 

ellenzék érdekeinek a megjelenítésén, a Deákék által kidolgozott történeti-jogi érvelés 

színvonala, koherenciája és részletessége mindenképp kiemeli őket a többi munkálat közül. 

Árva megye 1832. június 4-i közgyűlése nagyrészt jóváhagyta a megyei küldöttség 

véleményét.
1620

 A deputáció az alsótáblán továbbra is biztosítani akarta a megyék túlsúlyát, 

mivel az ország anyagi és népességi erejének túlnyomó részét ők adják, amit a porták 

eloszlása is alátámaszt.
1621

 A tisztújításokat illetően a hároméves gyakorlatnál maradtak volna 

meg, az országos munkálat által főispáni kinevezés alá utalt hivatalok (aljegyző, számvevő, 

regestrátor) betöltését pedig a rendek választásához kötötték.
1622

 A vármegyei törvényszékek 

rendezése kapcsán az árvaiak a pedaneus bíróságok megtartása mellett foglaltak állást, a 

sedriára kinevezendő táblabírákkal kapcsolatban pedig úgy határoztak, hogy azok kivétel 

nélkül „viri probati” és egyúttal jogtudó személyek legyenek.
1623

 Csongrád megye 

közgyűlésén Klauzál Gábor és Kárász Benjámin terjesztett elő olyan javaslatot, amely a 

parasztoknak is befolyást engedett volna a követválasztásokban.
1624

 A jogügyi operátummal 

                                                 
1617

 Zala vármegyének az országos kiküldöttségnek rendszeres munkáira tett észrevételei. 226. 
1618

 Zala vármegyének az országos kiküldöttségnek rendszeres munkáira tett észrevételei. 231–235. 
1619

 Molnár 2000. 269. 
1620

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 198. fol. 
1621

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 193–194. fol. 
1622

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 195. fol. 
1623

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. Poson. 1832., 16. cs. 180–181. fol. 
1624

 A csongrádi közjogi vélemény, illetve a közgyűlés vitájának iratai az Országos Levéltárban sajnos nem 

maradtak fenn, de a megyei ellenzék népképviselet irányába mutató kezdeményezéseit regisztrálja: Barta 1966. 

159. 



346 

 

kapcsolatban a megye 1832. március 28-án az alispáni és a szolgabírói szék megtartása 

mellett foglalt állást.
1625

 

A trencséni közgyűlés 1832. március 12-én Borcsiczky István alispán elnökletével 

vitatta meg a megyei küldöttségi munkálatokat. Az alsótáblán Trencsén is a vármegyék 

túlsúlyát akarta fenntartani: a káptalanok országgyűlési szavazatát a kettős képviselet miatt 

megszűntették volna, helyette a megyei követválasztásokon bírtak volna csak a 

szavazójoggal. A városok szavazatszámát sem növelték volna addig, amíg azok nem kerülnek 

ki a Kamara fennhatósága alól.
1626

 A tisztújításoknál a megye a hároméves ciklus fenntartása 

mellett foglalt állást. A felkiáltással történő szavazást meghagyták, az alsóbb hivatalokra 

pedig alkalmas nemes jelölt hiánya esetén a nemtelenek megválasztását is elfogadták. A 

katolikus alsópapság választójogát viszont a trencséni rendek sem támogatták.
1627

 A 

törvényszékek reformja kapcsán a megye a pedaneus bíróságok eltörlése mellett foglalt állást. 

A táblabírákat (négyet) a rendek választanák tisztújításkor, és ez a bírói hivatal élethosszig 

tartó kinevezést jelentene.
1628

 A verőcei deputáció hasonlóan a táblabírák restaurációkon 

történő választását támogatta, illetve a vármegyék alsótáblai súlyának fenntartását 

szorgalmazta. A tisztújítási tervezetre nem tettek észrevételt.
1629

  

Moson vármegye 1832. február 20-án kezdett közgyűlésén hozta meg végzéseit az 

operátumokról, amelynek során a küldöttségi véleményeket gyakorlatilag teljes egészében 

elfogadták.
1630

 A megye állást foglalt az alsótábla régi szerkezetének a fenntartása mellett. A 

tisztújítások során a főispáni jogkör korlátozását szerették volna elérni, ezért nem támogatták 

az aljegyzők stb. főispáni kinevezését. Érvelésük szerint a főispán alkalmatlan ennek a 

funkciónak a betöltésére, mert nem lakik a megyében, s nem ismeri az alkalmas jelölteket. A 

tisztválasztás és a kandidáció előtt hasonló okból köteleznék a conferentia megtartására is, sőt 

csak a rendek által támogatott személyekből jelölhetne a hivatalokra.
1631

 

A hevesi közgyűlés 1832 tavaszán a publico-politicum tárgyában a tisztújítások 

háromévenkénti lebonyolítása mellett foglalt állást, a megüresedett hivatalok betöltésére 

pedig fenntartotta a főispáni surrogatiót. Az érsek-főispán személye miatt erősen katolikus 
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megye ugyanakkor javaslatai közé foglalta, hogy a tisztújításokon ne csak a katolikus, hanem 

az összes bevett felekezet lelkészei bírjanak szavazati joggal!
1632

  

 

IV. 2) Az operátumok összefoglaló értékelése 

 

A magyarországi reformellenzék születésének időpontjában a közjogi és a 

törvénykezési munkálatok megyei választásokkal kapcsolatos pontjai még nem sok 

lehetőséget adtak liberális vagy liberális jellegű reformok megfogalmazására. Az eszmei 

keretek formálódását és letisztulását a jogi keretek átalakítása csak bizonyos fáziskéséssel 

követhette. Az általunk vizsgált kérdések 1830–32-ben sokkal inkább csak a rendi 

ellenzékiség célkitűzéseinek megfogalmazására, valamint a rendek és a főispán közötti 

hatalmi viszonyok átrajzolásának kísérletére adtak lehetőséget, és a megyék többsége – ahogy 

láttuk – a főispáni jogok korlátozásán keresztül élt is ezzel a lehetőséggel. Az intézmények 

korszerűsítése, a modernitás irányába történő elmozdulás is ezért gyakorlatilag csak ott és úgy 

jelentkezhetett, ahol az a rendi törekvésekkel átfedésbe került, vagy ha a rendiséget tekintve 

semleges – például eljárásjogi vagy inkább technikai – síkon fogalmazódott meg a „reform”.  

A választások rendezésének kérdése másfelől egy olyan komplex alkotmányos, a vármegyei 

és az országos reformokkal szorosan összefüggő kihívás volt, amelynek liberális 

megválaszolása az adott keretek között és az 1830-as évek elejének politikai-társadalmi 

klímájában gyakorlatilag lehetetlen volt. Ez is magyarázhatja a látott reformkezdeményezések 

sporadikus és óvatos jellegét, a néhány egyéb országos tárggyal összehasonlítva kisebb 

lépésekben történő haladást. A tagadhatatlanul megnyilvánuló rendies reformok és az azokat 

kísérő érvelés jelentőségét sem hanyagolhatjuk azonban el, s ebben a tekintetben az általunk 

regisztrált jelenség egy általánosabb, az 1830-as évekre jellemző fenomént erősít meg.  Az 

1830-as években a nemzetvédő, sérelmi, alkotmányos függetlenség retorikájával lehetett a 

rendi és liberális ellenzék között hidat verni, valamint egységfrontot képezni a kormánnyal 

szemben. Ennek keretében lehetett megjeleníteni a politikai diskurzus „másodlagos” 

jelentéstartalmaként a liberális ellenzék programjának egyes elemeit is (ennek kezdetleges 

formájára lásd a zempléni, békési és tolnai példákat). Csak az 1840-es évekre lett nyilvánvaló, 

hogy a liberális reformok keresztülvitelére ez a taktika alkalmatlan és eredménytelen (a 

főispánok büntethetősége viszont például egy olyan „sérelmi” elem lehetett, ahol a rendi és 

liberális ellenzék nemzeti retorikája találkozhatott és egységes állásfoglalást teremtett). 

                                                 
1632

 A megyének a törvénykezési tárgyban született észrevételeit Borovszkyék sajnos nem ismertetik. Vö. 

Borovszky, Magyarország vármegyéi, 8. kötet. Heves vármegye. Bp., 1909. 603. 
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A fentiekben vázolt rendies tendenciába illeszkedik számos olyan törekvés, amelyet a 

megyék többsége valamilyen formában megfogalmazott. Az alsótábla összetételének 

újrarendezése például szembetűnően sok helyen összekötődött a vármegyék közötti arányos 

képviselet – területi, népességi és/vagy adózási mutatók figyelembevételével történő – 

megteremtésének rendi-nemesi szempontú kísérletével is (például a zempléni albizottság, a 

baranyai, győri, nyitrai, torontáli küldöttség, a békési, bihari, szatmári, temesi és zempléni 

küldöttség és közgyűlés, a somogyi és tolnai közgyűlés fogalmazott meg ilyen véleményt). 

Rendi keretek között mozgó, de technikai oldalról előremutató és a professzionalizálódást 

segítő javaslat volt például a zempléni albizottságnak, összbizottságnak és közgyűlésnek, 

valamint a temesi küldöttségnek és közgyűlésnek a képviseleti rendszer, pontosabban az 

indirekt szavazás megvalósítására tett törekvései. Ugyancsak szavazástechnikai, praktikus 

okokból volt előrelépés a tisztújítás közigazgatási egységenként történő lebonyolításának 

zempléni albizottsági javaslata, valamint a kötelező fejenkénti szavazás (lásd a nógrádi 

albizottság, a borsodi küldöttség, a békési, győri, torontáli küldöttség és közgyűlés, a beregi 

közgyűlés határozatait) bevezetése.  

A visszaélések korlátozására több lehetőséget biztosító titkos szavazás kötelező 

elrendelésére ekkor még csak a zempléni albizottság, valamint a beregi és nógrádi 

közgyűlések véleményeiben találtunk törekvéseket. A visszaélések és kihágások 

megítélésének egy a központi hatóságoktól „független” (azaz királyi biztosi vizsgálatot 

nélkülöző) bizottság/választmány/bíróság hatáskörébe utalása több megyénél felmerült: a 

nógrádi albizottság egy külön erre a célra létrehozott alkalmi megyei bizottság felállítását 

javasolta a tisztújítási kihágások megvizsgálására, a követválasztásokkal kapcsolatos 

választási bíráskodást pedig a zempléni összbizottság véleményéhez hasonlóan az 

országgyűlési alsótábla feladatai közé sorolták.  

A tisztújításoknál a főispáni kinevezések teljes vagy majdnem teljes (csak az alsóbb 

vagy politikailag semleges megyei hivatalokra fenntartott) eltörlése és a conferentia 

hatáskörének megnövelése volt a megyei hatalmi súlypont rendekhez kötésének egyik 

általános eszköze (lásd a zempléni albizottság, a bihari, nyitrai, soproni, szatmári küldöttség, 

az árvai, békési, komáromi, krassói, mosoni, torontáli, zalai küldöttség és közgyűlés, a beregi, 

nógrádi, somogyi közgyűlés határozatait), de a restaurációknak főispáni mulasztás esetén 

alispáni vagy választott elnök melletti lebonyolíthatóságáról is több megye határozott (például 

a zempléni albizottság, a bácsi és nyitrai küldöttség, valamint a nógrádi közgyűlés). A nyitrai 

közgyűlés véleménye a hivatali mulasztást elkövető főispán büntethetőségét is kimondta! 

Hasonló nemesi-érdekvédelmi megfontolásból zárt össze lefelé is a politikai hatalmat 
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monopolizáló köznemesi réteg, s saját rendi érdeki és előjogai védelme miatt ellenezte – 

például a zempléni összbizottság, a borsodi, valamint temesi küldöttség és közgyűlés – a 

nemtelenek kisebb megyei hivatalokra történő hivatalképességének megszavazását, illetve 

szorgalmazta a nemesi egyenlőség elvével aszinkronitásban a választásoknál valamilyen (a 

zempléni albizottság műveltségi, a nógrádi közgyűlés vagyoni) választójogi cenzus 

bevezetését.  

Az új típusú ellenzék retorikájába (is) távolról illeszkedő javaslat az országgyűlési 

követek passzív választójogának bővítése volt, azaz hogy a jövőben birtoktalan nemest is 

választhatnának erre a hivatalra (lásd a zempléni összbizottság és közgyűlés, a békési, krassói, 

temesi, torontáli küldöttség és közgyűlések, valamint a bihari közgyűlés javaslatait). Több 

megye felvetette a nemtelenek országgyűlési és vármegyei képviseletét is, de ez többnyire 

még csak közvetett módon merült fel: a tisztújításokon és/vagy a követválasztásokon 

vehetnének részt tanácskozó és választási joggal képviselők útján (például a zempléni 

összbizottság és közgyűlés, a nógrádi és szatmári albizottság, a békési küldöttség és 

közgyűlés, továbbá a csongrádi és tolnai közgyűlés tett erre irányuló javaslatokat). 

A katolikus alsópapság vármegyei szavazatának megadását – a püspöki székhelyű 

megyék túlsúlyával − a vizsgált körből a bácsi, bihari, esztergomi, komáromi küldöttség és 

közgyűlés támogatta, a beregi, valamint győri küldöttség és közgyűlés pedig a javaslatnak a 

protestánsokra, a zempléni albizottság és a hevesi közgyűlés pedig minden bevett felekezet 

papjaira történő kiterjesztéséről is határozott. A megyei bírósági szervezet reformjából a 

közigazgatás és az igazságszolgáltatás szétválasztásának igénye (vö. a zempléni albizottság, 

összbizottság és közgyűlés, a baranyai küldöttség, a békési, temesi, torontáli küldöttség és 

közgyűlés javaslataival), valamint ezzel összefüggésben az állandó megyei törvényszék 

létrehozása emelhető ki (lásd a zempléni albizottság, összbizottság és közgyűlés) a baranyai 

küldöttség és a nógrádi közgyűlés határozatait). A bírói függetlenség és szakszerűség 

kívánalmának próbált megfelelni több megye, amikor a jogászi végzettséget szabták a 

választhatóság feltételének (például a zempléni albizottság, valamint a győri küldöttség és 

közgyűlés), illetve amikor élethosszig tartó kinevezést javasoltak (lásd a győri, valamint a 

temesi küldöttség és közgyűlés határozatait).  

A rendies, ellenzéki, kormánypárti, liberális, klerikális, konzervatív, helyi és országos 

szempontok egyes megyék tervezeteiben megfigyelhető keveredésének, felmerülésének 

szemléltetésére az alábbi összefoglaló táblázatot rajzolhatjuk (k=kormánypárti, 

kon.=konzervatív, r-e.=rendi-ellenzéki, r. r.= rendies reform, lib.=liberális, kl-kon.=klerikális-

konzervatív, kl-prog.=klerikális progresszív): 



350 

 

 

 korm. kon. r-e. r r. lib. helyi országos kl-

kon. 

kl-

prog. 

Árva  X X   X    

Baranya  X    X    

Bács X X    X  X  

Bereg   X X  X    

Békés   X X X X X   

Bihar   X X  X  X  

Borsod  X X   X    

Csanád  X    X    

Csongrád   X  X X X   

Esztergom  X X   X  X  

Fejér X X    X    

Győr   X X  X    

Heves  X X   X   X 

Komárom  X X   X  X  

Krassó  X X   X    

Moson  X X   X    

Nógrád  X X X  X    

Nyitra  X X   X    

Pozsony  X X   X    

Somogy  X X   X    

Sopron  X X   X    

Szatmár   X X  X    

Temes   X X  X    

Tolna  X X  X X    

Torontál   X X  X    

Trencsén  X X   X    

Zala  X X   X    

Zemplén  X X  X X X  X 

Verőce  X X   X    
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IV. 3) Az 1830-as évek elejének közjogi röpiratirodalma 

 

IV. 3.a) Dessewffy Aurél hozzászólása a rendszeres bizottsági munkálatok vitájához 

 

Nemcsak a törvényhatóságok közgyűléseire, hanem általában a politikai közélet 

diskurzusaira is serkentőleg hatott az operátumok kinyomtatása és „társadalmi vitára” 

bocsátása. A későbbi újkonzervatív politikus, Dessewffy Aurél 1833 augusztusában és 

szeptemberében terjedelmes kéziratban véleményezte az országos bizottság munkálatának az 

országgyűlés rendezéséről szóló javaslatait, amely munka Dessewffy Emil gondozásában csak 

1843-ban, posztumusz jelent meg nyomtatásban.
1633

 A fiatal gróf politikai útkeresésének, 

ekkor még tisztázatlan nézetrendszerének alakulására szolgál például az elemzett vélemény is.  

Dessewffy Aurél szerint a diéta rendezését az országgyűlési szavazatok kérdésének 

érintésétől függetlenül nem lehet végrehajtani, a „coordinatio” és a „tagok kölcsönös jogainak 

elhatározása” tehát elválaszthatatlan egymástól. A két tábla közötti, és az egyes táblákon 

belüli erőviszonyok megváltoztatása ugyanakkor az egész országgyűlés „erkölcsi erejének” 

átalakulását, s egy alapvetően új rendszer létrejöttét eredményezi, ami bizonyos alapelvek 

előleges kimondását is szükségessé teszi.
1634

 Melyek voltak ezek az alapelvek Dessewffy 

elképzelése szerint? Az első és legfontosabb tétel a jogkorlátozás, illetve a jogszűkítés elvi 

lehetőségének a kizárása volt. Dessewffy a történeti alkotmány fenntartására hivatkozott, azaz 

hogy „senki is azon igazaiban, mellyeknek tettleg és valósággal gyakorlásában vagyon, a’ 

legvilágosabb szükség nélkül ne háborgattassék.” Az ideális tervezet szerinte ugyanakkor 

csak lefelé zárt, felfelé viszont már nyitott: egy „a’ tökéletesedés magvát magában viselő, 

engesztelő és a’ felekezetek ellenkező szenvedelmeit kisimitó előmenetel, a’ század szelidebb 

gondolkozásához való közelítés legyen, nem pedig visszalépés, melly a’ jövő kifejlést 

gátolhatná”. Éppen emiatt a kuriális rendezés összes formája szerinte elfogadhatatlan; az 

ország rendeit a diétán a valóságban meglévő, s a törvény és a szokások által kialakított 

arányoknak megfelelően kell képviselettel ellátni.  

A két tábla közötti összeütközéseknek az országgyűlés munkáját fékező 

következményei miatt a főrendi tábla funkcióját az „ellenzés” helyett a „mérséklésben” 

határozta meg, amelynek alapja a valós, és ne a látszategyeztetés legyen. Dessewffy a 

szavazatok mérlegelését is kiiktatta volna a mechanizmusból, s helyette a táblánként külön-

                                                 
1633

 Dessewffy Aurél, Észrevételek az országgyülés rendezését illető ujabb küldöttségi javaslatra. Toldalékul: 

Tanácskozási szabályozat fővonásai. In: Néhány nevezetesebb darab gróf Dessewffy Aurélnek hátrahagyott 

eredeti magyar munkáiból és országgyülési beszédeiből. Összeszedte gróf Dessewffy Emil. Landerer és 

Heckenast, Pest, 1843. 33–146. (A továbbiakban: Dessewffy Aurél, Észrevételek…) 
1634

 Dessewffy Aurél, Észrevételek…37–38. 
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külön azonos értékű szavazatok mellett foglalt állást, mert ebben látott eszközt arra, hogy a 

tekintély helyett a tényleges többség akarata érvényesülhessen a döntésekben. Szükséges 

továbbá véleménye szerint, hogy a tervezet a duális hatalmi pólusok kölcsönösségének 

tiszteletén és feltételezett interakcióján alapuljon, azaz hogy a változtatások elfogadhatóak 

legyenek mind a kormány, mind a rendek számára.
1635

 Dessewffy e két pólus – az 

államigazgatás szempontjából − hatékony párbeszédének kialakulására egy olyan rendezés 

keretei között lát lehetőséget, ahol „a’ képviselés említett czélirányosságát és pontosságát 

[…] nem metaphysicai ábrándozások szerint, hanem helyheztetésünk [értsd: jogi, társadalmi 

stb. viszonyaink] és intézeteink szellemében kell practicus szempontokból felfogni és érteni, és 

főképpen az azokkal való harmoniában keresni fel.” 
1636

 Azaz egy az ország valós szükségeit 

képviselő törvényhozó testtől sem a kormánynak, sem a nemzetnek nem lehet félnivalója, 

mert a politikai alapállása egy ilyen szervnek a nemzeti függetlenség felett őrködő 

konstruktív, de nem vak ellenzékiség lenne.  

Az alsótáblai követek számának meghatározásában a törvények és a törvényes szokás 

alapján az operátumokra született megyei reflexiókhoz hasonlóan Dessewffy is a vármegyék 

eldöntő súlyának megtartását tartotta vitán felül álló kiindulópontnak, de a rendi tábla 

létszámát hatékonysági és költségtakarékossági megfontolásokból nem javasolta túlzott 

mértékben megnövelni. Számszerűen kimutatja, hogy az országos bizottság tervezete alapján 

a vármegyék korábbi befolyása és az alsótábla függetlensége megszűnne, a képviselet 

aránytalansága pedig tovább polarizálódna. A királyi tábla ugyanis három, a 28 káptalan 

kilenc, a 49 szabad királyi város tizenhat vármegyei szavazatnak megfelelő vokssal 

rendelkezne, vagyis matematikailag (megyénként 170 ezres átlaglakossággal számolva) a 28 

káptalan elméletileg 1 593 000, a városok pedig 2 720 000 főt képviselnének, amely számok a 

valós viszonyokhoz képest nyilvánvalóan irreálisak. A vármegyék anyagi erejét portaszám 

alapján figyelembevévő számítások szerinte hasonló aránytalanságot fednek fel. Az alsótáblai 

tanácskozások során ráadásul az abszolút többséget jelentő 124 szavazatot a javaslat 

életbelépése után akár már 40 (!) vármegye ellenzése mellett is el lehetne érni.
1637

  

A Dessewffy Aurél által javasolt új képviseleti rendszer emiatt a népesség, az adóalap 

(portaszám) és művelődési szempontok együttes figyelembevétele alapján épülne fel. A 

vármegyék, illetve a városok népességének és portaszámának összevont 2:29-es arányát a 

városok kereskedelmi erejével és műveltségi viszonyaival korrigálva így a két pólus között 

                                                 
1635

 Dessewffy Aurél, Észrevételek…38–39. 
1636

 Dessewffy Aurél, Észrevételek…40. 
1637

 Dessewffy Aurél, Észrevételek…68–72. 
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1:4-es arányt állapít meg reálisnak.
1638

 Dessewfy szerint a népesség címkéje alatt csak a 

nemesség számával kalkulálva is nagyobb súlyt képviselnek a vármegyék a városoknál, mivel 

az utóbbiakban maximum 100 polgár választ egy-egy követet, ami az összes városra kivetítve 

4900 fő képviselt személyt jelent, szemben a több százezer nemes családdal.
1639

 

A vármegyei követek számának megemelése ugyanakkor a vármegyék közötti 

differenciálás végrehajtásával párhuzamosan történne. A megyéket három kategóriába akarta 

rendezni, s a besorolástól függően egy vármegye 2–4 követet küldhetne a diétára. Dessewffy 

célja ezzel a kisebb megyék tehermentesítése lett volna, úgy, hogy közben jogszűkítésre se 

kerüljön sor. A besorolás alapja egy a népességszám, a kiterjedés, a portaszám és az 

inszurrekciós képesség alapján képzett komplex mutató lenne. A fiatal politikus szerint a 

felsorolt tényezők külön-külön ugyanis nem, csak együtt alkalmasak a vármegyék egymáshoz 

viszonyított súlyának a számszerűsítésére. Dessewffy a megyékhez ezután mindegyik faktor 

alapján külön is hozzárendel egy követszámot, s az így kapott négy szám összegének – a 

faktorok számának megfelelően – néggyel elosztott hányadosa adja egész számra kerekítve a 

végleges követszámot.
1640

 A szlavón és horvát megyékkel együtt így 160 követ képviselné a 

megyéket az alsótáblán, szemben a városok által − portaszám és népesség alapján − küldött 

42 követtel. Az egyes törvényhatóságok arányos képviselete Dessewffy szerint így a rájuk eső 

költségek túlzott megnövekedése nélkül valósulhatna meg. A káptalanok összesen 

küldhetnének − közel öt vármegye súlyával azonosan − 14 követet, tehát a felét az országos 

javaslatban szereplő számnak.
1641

  

Dessewffy a városok belső szerkezetének demokratizálásával párhuzamosan a 

vármegyékben az adózó nép választásokba történő közvetlen befolyását is időszerűnek látta, 

mert a választó nemesek szerinte sokszor műveletlenebbek és rendetlenebbek, mint némely 

paraszt. Desewffy javaslata egyfajta előremenekülési reakció is volt, mert a vármegyék 

többségében ez a nemesség hegemón szerepének megmaradását jelenthette egy esetleges 

teljesen különálló paraszti képviselet megteremtésével szemben, amely utóbbi ráadásul új 

dimenziót és új alanyokat biztosítana a korteskedésnek is. Desewffy elképzelése szerint így 

minden helység két választott paraszt képviselőt küldhetne szavazati joggal a vármegyei 

                                                 
1638

 Dessewffy Aurél, Észrevételek…73–74. 
1639

 Dessewffy Aurél, Észrevételek…82. 
1640

 A népességszám alapján a 150 000 fő feletti megyék küldhetnének négy, a 80 000–150 000 közöttiek három, 

a 80 000 alattiak pedig két követet. A kiterjedés alapján a 80 négyzetmérföld feletti megyék négy, a 40–80 

négyzetmérföld közöttiek három, a 40 négyzetmérföld alattiak két követet küldenének. A portaszám kapcsán a 

80 és 150 porta jelentette hasonló rendszer szerint a határokat, a nemesi felkelésben történő résztvállalás alapján 

pedig a 200, illetve a 450 legény kiállítása.      
1641

 Dessewffy Aurél, Észrevételek…76–79., 89–91. 
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követválasztásra.
1642

 Érdemes rámutatni, hogy a fiatal gróf által itt javasolt paraszti képviselet 

Wesselényi és Békés korabeli koncepciójával mutatott rokonságot, azaz egy az országgyűlési 

rendi keretek megújítása (tehát egy külön országgyűlési paraszti „rend”) helyett a községek 

vármegyei képviseletével inkább a liberális népképviselet irányába nyitott rendszert jelentene! 

Fontos hangsúlyozni, hogy Dessewffy a vármegyei követválasztások rendezését 

általában is szorosan az országgyűlés coordinatiójához tartozó kérdésként kezelte, így ennek 

kapcsán is megfogalmazta a javaslatait. Választójoggal bírna eszerint az adózók említett 

képviselői mellett minden a megyében birtokos vagy állandó lakhellyel rendelkező nagykorú 

nemes személy, a főrendi tábla napibért is fizető tagjaival együtt. A vármegyében állandó 

lakhellyel bíró, s a nemesi felkelésben résztvevő honoráciorok ugyancsak választójogot 

kapnának.
1643

 A választás maga továbbra is a közgyűlésen és a „rendes elölülő” (azaz az 

alispán) elnöklete alatt történne. Fejenkénti szavazásra csak akkor kerülne sor, ha az elnök 

nem tudja megállapítani a többséget a felkiáltásból, vagy ha az eredményt legalább 100 

választó megkérdőjelezi.
1644

  

Dessewffy Aurél a kötelező követutasítások létében a követválasztásokon a 

műveletlen és megvesztegetett kisnemesi tömeg túlzott befolyását „neutralizáló”, de 

legalábbis mérséklő eszközt látott, mert az instrukciók elkészítésében csak „a vármegye 

józanabb és értelmesebb része” szokott résztvenni. A követutasítások eltörlése esetén a 

követek személyétől és egyéni tulajdonságaitól függne az országgyűlésen minden, ami a 

választások tétjének növekedését, ezzel összefüggésben pedig a választógyűlések 

lefolyásának további kiéleződését és hevességük eszkalálódását vonná maga után. Mindez a 

sajtószabadság és a közvélemény fékező erejének hiánya miatt hosszútávon a követek erkölcsi 

tulajdonságainak az erodálását, valamint politikai szabadságuk és hatalmuk túlzott 

növekedését eredményezné, ami Dessewffy szerint egyben a vármegyei közélet lassú 

halálának a kezdetét is jelentené.
1645

 

Ha a Dessewffy által 1833-ban papírra vetetteket összevetjük a későbbi újkonzervatív 

programmal, az 1839-i memorandummal és a Világ lapjain közölt cikkekkel,
1646

 akkor a 

hasonlóságok mellett néhány jelentős különbséget is regisztrálhatunk. Az 1833-i vélemény 

meglátásunk szerint egy még sokkal kiforratlanabb, kezdetlegesebb, sőt némileg eltérő irányú 

                                                 
1642

 Dessewffy Aurél, Észrevételek…83–85. 
1643

 A szavazásra jogosultak listáját a járásbeli szolgabírák készítik el, amely listát a választás előtt egy külön 

erre a célra kinevezett küldöttség vizsgálna meg. A honorácior-kérdésről vö. Dessewffynek a Világban 

megjelent, alább ismertetésre kerülő cikkével (Törvényhozás és megyei hatóság viszonya. Világ, 1841. 

szeptember 8.). 
1644

 Dessewffy Aurél, Észrevételek…86. 
1645

 Dessewffy Aurél, Észrevételek…113–115. 
1646

 Ezek elemzését lásd alább. 
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koncepciót takar. Az 1830-as évek végétől kezdve Dessewffy Aurél a vármegyékkel 

szembeni kormánybefolyás növelése, a vármegyék és a választások országgyűlési és 

uralkodói körökben történő rendezése, valamint a vagyoni és műveltségi cenzus bevezetésével 

a hagyományos megyei politikai elit hatalmának és befolyásának a konzerválása, átmentése 

mellett tört lándzsát. Ahogy látni fogjuk, és ahogy a memorandumban maga Dessewffy is utal 

rá, az 1832/36-os országgyűlési vita céltalansága és eredménytelensége (többek között éppen 

a táblabírák választása kapcsán) jelentette a fordulópontot számára, s a hagyományos rendies 

politizálással való szembefordulást. Ekkor, 1833-ban úgy tűnik még ő is bízik a hagyományos 

rendi keretek és érdekérvényesítés sikerességében, hiszen a röpiratban még a vármegyék 

hegemón helyzetének a fenntartása mellett, a rendi politizálás eszközeivel érvel. Láttuk, 

hosszú számításokkal támasztja alá és finomítja az országgyűlés alsótábláin résztvevők 

szavazatszámának arányosítását a vármegyék erejének konzerválásával.  

A vármegyei potenciál mellett viszont a gondolatmenetben hangsúlyos szerepet kap 

egy másik motívum is, ami az újkonzervatív koncepció sarokpilléreit is jelenteni fogja: az 

anyagi és műveltségi „képességek” megjelenítésének az igénye. Mivel a jogszűkítés 

lehetőségét Dessewffy elveti, ez a két szempont nyilvánvalóan a jómódú középbirtokos 

nemesség, azaz a hagyományos politikai elit monopolhelyzetének a megőrzését kívánja 

elősegíteni, s nem egy liberális jellegű jogkiterjesztést vagy cenzust. A különbség annyi, hogy 

1833-ban még egy alapvetően rendies irányú elzárkózást láthatunk (ebbe illeszkedett a 

vármegyei paraszti képviselet, a jogkiterjesztés rendi jellegű megvalósítása is, vagy a 

honoráciorok országgyűlésileg jóváhagyott szavazójoga), míg később a kormánnyal való 

szövetség zárta el az utat a liberális reformerekkel való közös platform megtalálásához. A 

Dessewffy-féle tervezetet mégsem vonhatjuk közös nevezőre a vármegyei reflexiók során 

látott rendi-ellenzéki túlsúllyal, mivel bár a röpirat nem volt explicite kormánypárti, a 

kormány ellenében sem fogalmazott meg lépéseket, sőt, inkább a párbeszéd lehetőségét 

kereste.  

 

IV. 3.b) A Hitel és a Taglalat; Balítéletekről; Kállay Ferenc: A’ Nemzeti Képviseletnek 

Tudománnya 

 

A politikai irodalom 1830 körül ugyancsak megfogalmazta az intézményrendszer 

hiányosságait. A politikai jogok jobbágyokra történő kiterjesztését a jobbágyfelszabadítás 

pozitív (liberálisok), illetve negatív (konzervatívok) következményeként írták le. A politikai 

jogkiterjesztéssel egyetértő Széchenyi István a Hitelben és a Stádiumban egyaránt a 
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változtatandó hibák közé sorolta, hogy a jobbágyok nem bírnak képviselettel az 

országgyűlésen – részletesebb javaslatot/tervezetet taktikai okokból ezzel kapcsolatban 

azonban nem fogalmazott meg.
1647

 A Széchenyivel a Taglalat című munkával vitába keveredő 

Dessewffy József szerint viszont a jobbágyok országgyűlési képviselete már megvalósul. A 

rendi-ellenzéki argumentáció szerint a jobbágyok – a földesurukkal való „haszonbérleti 

szerződés” (értsd: feudális függőség) révén – földesuruk által képviseltetve vannak: „Még a’ 

nemzeti nevelés jobb karba nem tétetik, ez a’ kép-viselés türhető.”
1648

 Nem zárkózott el 

teljesen ugyanakkor attól, hogy a nemesség hegemóniájának biztosításával minden „kerület” 

jobbágysága egy-egy képviselőt küldhessen az országgyűlésre: „nem ellenzeném a’ Gróf által 

emlitett kihalgatás végett, ha minden kerületnek, de még most a’ jobban elrendelendő köz-

nevelés’ következései előtt csak egygy-egy szónokja lenne a’ diétán, külömben elébb-utóbb az 

a’ szerencsés vegyület constitutiónkban az aristocrátia és democrátia, az-az: a’ birtokos, és 

birtoktalan nemesség között, melly utolsónak kivált az utolsó ország-gyülés olta már most 

csaknem egygy az interesséje a’ föld-népeivel, felforgattatnék.”
1649

 Dessewffy szorgalmazta 

továbbá, hogy a nemtelenek is „talentomai és érdeme szerint” vállalhassanak közhivatalt, s 

minden közhivatal személyes nemességet adjon!
1650

 A politikai jogkiterjesztés gondolata 

természetesen a reformellenzék első vezérének, Wesselényinek a Balítéletekről című 

röpiratában is megjelent. A báró szerint az alkotmány bázisának kiterjesztése ugyanis az 

alkotmány erősödéséhez vezetne.
1651

 Wesselényi Dessewffyvel ellentétben a parasztság külön 

országgyűlési képviseletét az érdekegyesítés programja miatt nem támogatta, az ugyanis a 

népképviselet távlati céljával szemben csak egy a rendi keretek között megvalósuló 

szabadságot és repraesentatiót jelentett volna. A megyegyűlések kaotikus jellegének további 

terhelését is megelőzve ezért első lépcsőként a községek megyei képviselete mellett érvelt, 

azaz a községek választott képviselőik vagy bírájuk útján nyernének befolyást a vármegyei 

követválasztásokba.
1652
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 Gróf Széchenyi István, Hitel. Trattner-Károlyi, Pest, 1830. In: Gróf Széchenyi István: Hitel. A Taglalat és a 

Hitellel foglalkozó kisebb iratok. Szerk.: Iványi-Grünwald Béla. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1930. 

(Magyarország újabbkori történetének forrásai. Széchenyi István összes munkái II.) 265−493. 472−473.; Vö. 

Dobszay 2006. 22−23. 
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 Gróf Dessewffy József: A’ „Hitel” czímü munka’ taglalatja. Kassán, 1831. In: Gróf Széchenyi István: Hitel. 

A Taglalat és a Hitellel foglalkozó kisebb iratok. Szerk.: Iványi-Grünwald Béla. Magyar Történelmi Társulat, 
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 Gróf Dessewffy József, Taglalat. 632.; Vö. Dobszay 2006. 23. 
1650

 Gróf Dessewffy József, Taglalat. 640. 
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 Dobszay 2006. 22. 
1652

 Dobszay 2006. 26., 30.; Wesselényi Miklós, Balítéletekről. Reprint. KJK, Budapest, 1986. 232−233. 

Dobszay Tamás az 1830-as évek elején felmerült paraszti képviseleti formák három nagyobb típusát 

különböztette meg: ezek a külön országgyűlési képviselet (Dessewffy József), a nagyobb felszabadult községek 
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A képviseleti rendszert szaktudományos igénnyel kívánta megközelíteni az az 1830 

nyara és 1831 márciusa között született kéziratos, Völgyesi Orsolya által bemutatott és 

elemzett munka, amelyet Kállay Ferenc írt A’ Nemzeti Képviseletnek Tudománnya 

címmel.
1653

 Kállay az 1810-es években Kölcsey Ferenc barátja volt, majd Döbrentei Gáborral 

került jó kapcsolatba. A dolgozat a szerző történeti, jogi, államismereti és filozófiai ismereteit 

próbálja rendszerbe foglalni, valamint egy új empirikus tudomány hazai megteremtésére tesz 

kísérletet.
1654

 Kállay alkotmánytipológiája szerint három féle államberendezkedés létezik: 

feudális, autokrata és nemzeti képviseleti. Ez utóbbit tartja a polgári alkotmányok alapjának, 

mivel közvetlenül reprezentálja a társadalmat képviselők útján. Kállay tézise szerint a nemzeti 

képviseletnek az adott ország történeti adottságaiból kell kifejlődnie, bevezetésének időpontja 

a nemzetek belső állapotától (érettségétől) függ. Másképp: a „belső cultura”-ból fokozatosan 

fejlődik ki, az ember erkölcsi és szellemi felemelése párhuzamosan kell, hogy történjen a 

politikai jogok kiterjesztésével.
1655

  

Kállay az alkotmányos modell elméleti kereteinek meghatározása után annak 

gyakorlati megvalósítását is vázolta. A születési arisztokrácia minden kiváltságát és 

különleges jogait fel akarta számolni, s egykamarás parlamentet javasolt, ahol a születési és 

vagyoni kiváltságok helyett az érdem és az értelem túlsúlya érvényesülhetne. A parlament 

tagjait elektori rendszer alapján választanák. Származásától és vagyoni helyzetétől függetlenül 

minden 30. életévét betöltött férfipolgár választható lenne. Összefoglalóan tehát Kállay 

szerint az ideális államberendezkedés egy a monarchikus rendszer keretein belül megvalósuló, 

általános választójogon alapuló képviseleti szisztéma lenne (ennek megvalósulását 

értelemszerűen csak a távoli jövőben tudta elképzelni).
1656

 Érdekes és érdemes megemlíteni 

Kállay politikai pálfordulását: az ekkor még liberális-parlamentáris elveket valló 

szaktudományos igényességgel író szerző az 1840-es években a Nemzeti Ujság egyik 

konzervatív vezérpublicistájává vált!
1657

 

 

                                                                                                                                                         
királyi városi mintára történő követküldése (például Zemplén) és a községi vármegyei képviselet (Wesselényi) 

voltak. Lásd: Dobszay 2006. 26−27. 
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IV. 3.c) Nyitra-Zerdahely Lőrinc röpiratai 

 

Az 1830-as évek elején a költő Nyitra-Zerdahely Lőrinc mind a tisztújításokról, mind 

az országgyűlési követi állásról külön röpiratban értekezett. A nagytapolcsányi táblabíró 

közétette saját restaurációs tervezetét is. Célja egy olyan javaslat előterjesztése volt, amely 

alkalmas arra, hogy a legegyszerűbb és a legbiztosabb módon érje el a választások módjának 

javítását. Ennek életbeléptetése nélkül lehetetlennek tartja a visszaélések elfojtását, sőt, 

további szaporodásukat vizionálja: „Most midőn saját tehetőségünkben áll a’ dolgon józanul 

segiteni, ’s azt régi egyszerü de okos elemeire visszavonva a’ körülmények jelen állásához 

alkalmazni, status életi szemesség javasolja, azt más kezekre nem bizni, halasztani, melly 

talán inyünk ellen fogna az ügyhöz ’s utána ex analogia más hasonlókhoz: hanem iránta eleve 

’s idején intézkedni.” Nyitra-Zerdahely tehát a rendi-ellenzék argumentációjához hasonlóan a 

régi formák visszaállításában, illetve jelenhez alkalmaztatásában látta a megoldást, másfelől a 

kormányzati rendezés kikapcsolását szorgalmazta a folyamatból. Ez utóbbi szerinte ugyanis 

olyan deformációt szülhet, ami kiindulási alapot teremthetne a központ számára a más 

tárgyakba történő beavatkozásra is. Nem derül ki ugyanakkor a röpiratból, hogy a költő 

országgyűlési, vagy megyei közgyűlési úton képzeli-e el a tervezet életbeléptetését.
1658

 A 

rendszeres bizottsági munkálatokban és egyes követutasításokban kijelölt vagy szándékolt 

módokat Nyitra-Zerdahely szintén kritizálta, s a fő célnak (azaz a visszaélések 

megfékezésének) kielégítően szintén nem felelnek meg.  

Mi alkotta tehát az ő elképzelésének a gerincét? A költő szerint a kandidáció, a 

conferentia, vagy a főispáni hatalom módosítása helyett egy neuralgikus ponton, a választójog 

területén kell csak a tisztújítások rendezéséhez nyúlni, hogy a visszaéléseket 

kiküszöböljék.
1659

 A választójoggal felruházandó személyeket tizenöt kategóriába sorolta. 

Ezek a főispánok, a megyében lakó püspökök, a káptalanok egy képviselője, az egyházaknak 

esperességenként egy képviselője, minden mágnás és a telkes, taksásokkal bíró nemesek, az 

első alispánt leszámítva a leköszönő megyei tisztviselők, a megyében birtokos táblabírák, a 

kuriális nemesek községeinek egy-egy képviselője, a szabad királyi városok egy-egy 

képviselője, a szabad királyi városokban lakó nemesség összesen egy képviselője, a 

fiúgyermekkel bíró nemes özvegyek, a jobbágytelken ülő nemesség járásonként egy 

képviselője, a megyében egy vagy több egész pusztát bíró nemesek egy-egy képviselője, az 

osztatlan jószágot bíró nemes testvérek közösen, és a valamilyen „hasznos mesterséget” űző 
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 Nyitra-Zerdahely Lőrincz, Tisztválasztási terv. Pesten, Fűskúti Landerer, 1834. (A továbbiakban: Nyitra-

Zerdahely, Tisztválasztási terv. 1834.) 3–4. 
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 Nyitra-Zerdahely, Tisztválasztási terv. 1834. 6. 



359 

 

nemeseknek járásonként egy képviselője voltak. Nem bírnának ellenben szavazattal a szülő 

hatalom alatt álló nemes ifjak, a más személy szolgálatában álló, birtoktalan nemesek, a 

magtalan vagy leánygyermekes nemes özvegyek. A választójogot mindezen felül a magyar 

nyelv ismeretéhez akarta kötni, s a megbízóleveleket sem fogadta volna el.
1660

  

Nyitra-Zerdahely javaslata tehát a tömeg kiküszöbölése céljából bizonyos, 

szavazójoggal bíró kategóriáknál a kollektív véleményt érvényesítő, kvázi képviseleti 

megoldást vetette fel. Jól látható ugyanakkor, hogy a választójog gyakorlatába új elemeket 

nem akart bevonni. A szavazás a költő szerint így olyanok kezébe kerülne, akiket saját 

birtokosi és műveltségi helyzetüknél fogva nehezebb megvesztegetni, s ez vezetne a 

korteskedés megszűnéséhez. Az uradalommal bíró mágnások/nemesek joggal érdemelnek 

szerinte nagyobb befolyást, mert ismerik a megye jelesebb férfiait, a közérdemeket, ebből 

következőleg képesek a tisztviselő-választásban a haza és a megye közjavát előmozdítani. A 

józan akaratot képviselik, amit tulajdonviszonyaik szükségessé is tesznek – ennél fogva 

bizalmukat helyezhetik azok is beléjük, akik a tervezetben csak kollektív szavazati jogot 

kapnak.
1661

 A választási kihágások visszaszorítása ideáljának köntösében tehát egy klasszikus 

rendi-ellenzéki törekvés, a jómódú középbirtokos nemesség, a hagyományos politikai elit 

hatalmának az átmentése rejlik. 

 A szavazást magát a tervezet szerint az előleges választás jegyeit viselő és 

pártoskodást szülő conferentia és kandidáció elmellőzésével, járásonként bonyolítanák le. A 

főispán a rendek beleegyezésével „biztosságokat” nevezne ki (a megye nagyságához képest 

többet vagy kevesebbet). A biztosságok az eskütételt követően a járások száma szerint külön 

szobákba távoznának, ahol fogadják az adott járásbeli szavazókat. Az előre elkészített 

választói névjegyzékkel a biztosság feladata volna annak felügyelete és kiszűrése, hogy csak 

az arra jogosultak adhassanak le szavazatot. A szavazók tehát járásonként érkeznének, s 

minden jelölt nélkül (!), belátásuk és szabad akaratuk szerint adhatnák le voksaikat bárkire, 

akire akarják. Az éppen benntartózkodó szavazó az összes tisztségől egyszerre szavazhatna. A 

szavazatokat két-három biztossági tag jegyezné és ellenőrizné. A küldöttségek munkájuk 

végeztével visszamennének a gyűlésbe, ahol a szavazási íveket a főispánnak kötelesek átadni. 

Ha egy hivatalra kettő vagy több személy azonos mennyiségű szavazatot kapna, a főispán 

szavazata lenne a döntő.
1662

 Nyitra-Zerdahely szerint egy ilyen rendszere tágabb teret 

nyújtana a szabad akaratnak a kandidációs rendszerrel szemben, ahol akkor is meg volt 
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 Nyitra-Zerdahely, Tisztválasztási terv. 1834. 6–8. 
1661

 Nyitra-Zerdahely, Tisztválasztási terv. 1834. 12. 
1662

 Nyitra-Zerdahely, Tisztválasztási terv. 1834. 10. 
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szabva, kikre lehet voksolni, ha a választó nem is tartotta alkalmasnak a tisztségre egyik 

jelöltet sem. A tervezet bevezetését – némi iróniáról tanúbizonyságot téve − a főispánokra 

nézve is előnyösnek tartotta, mert bár korlátozza választói befolyásukat, de minden 

részrehajlást kizár, és ezzel megszűnteti a főispáni hatalmaskodások miatti panaszok 

lehetőségét.
1663

 

A Nyitra-Zerdahely-féle választási javaslat véleményünk szerint a saját bevezetőjében 

foglaltakat sem teljesítette. Bár a rendszeres bizottsági munkálatokra született vármegyei 

reflexiók kritikájaként fogalmazta meg, valójában nem lép túl azok általános, a rendi keretek 

közötti reformra építő rendi-ellenzéki jellegén ez a tervezet sem (közvetett képviselet, 

köznemesi hegemónia átmentése, főispáni jogok korlátozása, titkos szavazás). Amiben eltér 

azoktól, az a retorika, és az arányok, mivel a költő röpiratának középpontjában a választási 

kihágások megfékezésének a célja áll, s végig ez is marad meg vezérmotívumként. A röpirat 

érdemét ebből a szempontból nem kérdőjelezhetjük meg, mert kétségtelen, hogy a 

visszaélések problémájára próbálta a figyelmet ráirányítani, akár az általános megyei rendezés 

kérdésétől függetlenül, abból kiemelve is.  

A követválasztási visszaélések elleni törvény megalkotását Nyitra-Zerdahely egészen 

hasonló szempontok alapján fogalmazta meg egy másik röpiratában: a régi, alkotmányos 

törvények reformjára van csak szükség, és nem azok elvetésére. A törvény ideális esetben a 

természetjogra épül, világos, gazdag és szegény között nem tesz különbséget, kötelező erejű, 

a végrehajtást biztosító szankciókat tartalmaz, s nem szorul gyakori változtatásra. A 

visszaélések kezelésében fontos szerephez jut a represszivitás, a költő azonnali súlyos 

büntetések kiszabását akarja a korteskedést folytatókra. A korteskedés fogalmának 

definiálását viszont elmulasztja.
1664

  

                                                 
1663

 Nyitra-Zerdahely, Tisztválasztási terv. 1834. 13. 
1664

 Nyitra-Zerdahely Lőrincz, Jó törvény. Jó követ. Magyar-ország, 1833. (A továbbiakban: Nyitra-Zerdahely, 

Jó törvény. Jó követ. 1833.) 6–16. A jó követ ismérveinek alapjául Széchenyit vette ideálnak. A hazafiság 

például Nyitra-Zerdahely szerint nem azt jelenti, hogy valaki az elölülőnek, a főispánnak, a püspököknek, az 

egyháziaknak, vagy a városi követeknek minden tárgyi tekintet nélkül mindig ellentmond, se azt, hogy minden 

réginek makacs ellensége, vagy épp fordítva, minden réginek a megrögzött védője. A végletek és a kirekesztés 

helyett a másik oldal meghallgatását és megértését helyezte előtérbe, a közjó előmozdításának érdekében. A jó 

követ szerinte mentes az elő- és balítéletektől, nyitott a józan érvelésre, a megyegyűléseken fejleszti szónoki és 

vitakészségét, készül a követségre. Nem ő keresi a követséget, hanem érdemeiért őt keresik meg a rendek, hogy 

vállaljon követséget. A jó követ tudománya gyarapításában fáradhatatlan szorgalmú, különösen a 

törvénytudományt ismerje: legyen jártas a régi és újabb országgyűlési jegyzetekben, törvényekben, országrajzi 

könyvekben, egyéb nemzetek alkotmányaiban, és ideális esetben egyúttal gyakorlott publicista is, mert a követ 

az „egész ország papja, orvosa”. Szükséges mindez szerinte azért, hogy egyből átlássa az indítványok 

következményeit, burkolt céljait, s meg tudja győzni érvekkel a követtársait, ha szükséges. Nyitra-Zerdahely 

szerint a követ tulajdonságait formálja a család, és a családi élet is. A családot előnynek látja, mert aki 

gyermekeihez ragaszkodik, az a közügyekben is érdekelt, és erősebb iránta a nép bizalma is. Különösen 

fontosnak tartotta, hogy a követ jó szónok legyen, s hogy magyarul tudjon szónokolni. Vö. uo. 17−31. 
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V. A megyei választások rendezési vitájának mellékszíntere: a táblabírák választásának 

kérdése az 1832/36-os országgyűlésen 

 

A reformkori politikai diskurzus a sarkalatos nemesi szabadságjogok közé számította a 

szabad bíróválasztást, azaz hogy a nemesek külső befolyás nélkül, maguk választhatják meg 

bíráikat. Ezen sarkalatos nemesi jog kodifikációját és kanonizálását a rendek általában az 

1613:24. tc.-hez kötötték. A II. Mátyás decretumában helyet foglaló törvény kimondta: „Hogy 

az igazságszolgáltatás menete annál jobb legyen, a vármegyék a rendes esküdt ülnökökön 

fölül az előkelőbb nemesek közül válaszszanak több ülnököt, a kik a törvénykiszolgáltatására 

esküvel legyenek kötelezve és a törvényszékeken megjelenjenek,” és hogy rajtuk kívül a peres 

ügyek megvizsgálásában más nem kap szót, azaz az ítélethozatalban más nem vehet részt. Az 

1613:24. tc.-et később a nemesek kiváltságait és az ország szabadságait biztosító 1681:10. tc. 

erősítette meg.
1665

 A reformkorra kialakuló gyakorlat és az írott törvény között feszülő 

ellentmondás a főispáni hatalom és a rendi-nemesi ellenzék közötti politikai összecsapás 

egyik újabb frontját nyitotta meg. A 19. század elejére – a jegyzői hivatalhoz hasonlóan – 

általánossá vált ugyanis, hogy a vármegyei tisztújítások alkalmával – a rendek által javasolt 

személyek figyelembevételének kötelezettsége nélkül, de annak, vagy egy informális 

tájékozódás lehetőségével – többnyire a főispánok neveztek ki változó számmal tiszteletbeli 

táblabírákat, s ezek közül kerültek ki aztán a törvényszékek rendes táblabírái is, újabb 

kinevezés, vagy közgyűlési választás által.
1666

 A kérdés mind a rendszeres bizottsági 

munkálatok megyei felülvizsgálata, mind az 1832/36-os országgyűlésnek a juridicummal 

kapcsolatos vitái során hangsúlyos szereppel bírt. Az országgyűlési vitában elhangzottakat a 

helyi gyakorlatokkal sajnos nem állt módunkban összevetni, mert a helyi történeti vizsgálatok 

erre a szempontra részletesen eddig még nem igazán tértek ki.    

                                                 
1665

 Magyar Törvénytár 1613:24. tc., 1681:10. tc. 
1666

 A táblabírák választásáról és/vagy kinevezéséről az archontológiák és megyemonográfiák részadatai mellett 

általában lásd még: Palugyay Imre, Megye-rendszer hajdan és most. Törvény-történet-oklevelek-’s egyéb rokon 

kútfők után. Első kötet. Megye-alkotmány. Pest, 1844. 201.; Kossuth Lajos, Ifjúkori iratok. Törvényhatósági 

Tudósítások. Kossuth Lajos összes munkái VI. S. a. r.: Barta István. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1966. (A 

továbbiakban: KLÖM VI.) 718–719.; Vörös Károly, Abszolutizmus és rendiség konfliktusának kiújulása (1812–

1830). In: Vörös Károly (szerk.), Magyarország története tíz kötetben. 5/1. kötet. 1790–1848. Akadémiai, Bp., 

1980. (A továbbiakban: Vörös 1980.) 621.; Varga János, Megye és haladás a reformkor derekán (1840–43). I–II. 

In: Kanyar József (szerk.), Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 11–12. Kaposvár, 1980–81. (A 

továbbiakban: Varga 1980−81.) II. 160.; Tilcsik 2000. 19–38.; Molnár 1989. 24.; illetve: Hudi József, Táblabírák 

a reformkori vármegyei közéletben. In: Kövér György (szerk.), Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás 

Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig. Társadalomtörténeti tanulmányok. Századvég, Bp., 

2006. 39−75. 
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A jogügyi operátumnak a bírósági szervezet reformjával foglalkozó fejezetét a rendek 

az 1833. november 25-i kerületi ülésen kezdték tárgyalni, a vármegyei törvényszékeket 

elrendező harmadik törvénycikk vitája pedig először az 1833. december 20–21-i kerületi 

üléseken került az országgyűlés napirendjére.
1667

 Tizenöt megye ellenvéleménye mellett az 

előleges vita során az ülés mindenekelőtt a pedaneus bíróságok és a kerületi táblák eltörléséről 

határozott,
1668

 részben mert a megyei törvényszék bíráinak tervezett, restauráció útján történő 

szabad választása esetén a követek úgy vélték, a nemesek azon joga nem csorbul, hogy 

továbbra is általuk választott bíró előtt pereskedjenek. A közigazgatás, azaz a politika és az 

igazságszolgáltatás szükséges, de egyúttal elégséges összefonódását, vagy éppen 

különválasztását hasonlóan a bírák közgyűlésen való megválasztásában látták 

biztosítottnak.
1669

 A megyék féltek ugyanis attól, hogy az udvarnak precedenst teremtenek a 

bírói kar után a közigazgatásban is a kinevezési rendszerre, ha megtartják azt. Bezerédy István 

tolnai követ a nemesség „törvényes” befolyását az igazság kiszolgáltatásának „független” 

menetébe axiómaként fektette le: „Meg vagyok győződve, […] hogy ama régi hatalmas „Nil 

de nobis sine nobis”, melynek szelleme a vármegyéket élteti, a vármegye bírói hatalmának 

gyakorlatára nézve, akár mely formában legyen is az, meg ne tagadtassék. Ezen Nil de nobis 

sine nobis főelve alkotványunknak, alapja az igazi szabadságnak s ezt éppen a vármegyék egy 

fő ágozatában csonkitni senki közülünk nem akarhatja. […] Ezen szempontból fogják a KK és 

RR bizonyosan meghatározni a törvényszéknek állását is a közönségre nézvest. A bírói 

függetlenség mellett amannak hatalmát, melyet feljebb egészitőnek neveztem, fen fogják 

tartani, annál inkáb, mivel az a bírói hatalomnak valóságos önállását és függetlenségét 

leginkább biztositja.”
1670

 

Császár Sándor a bírói függetlenséget és a rendszeres választásokat 

összeegyeztethetetlennek vélte, ezért a bírák egyszeri, restauráció általi és életfogytig történő 

megválasztását szorgalmazta. Ezzel a megoldással a szabad választás jogának visszaélések 

                                                 
1667

 Kossuth Lajos, Országgyűlési Tudósítások. II. kötet. 1833. augusztus 5.–1834. március 24. Kossuth Lajos 

összes munkái II. S. a. r.: Barta István. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1949. 412., 419., 496. (A 

továbbiakban: KLÖM II.) 
1668

 KLÖM II. 507.; Kölcsey Ferenc, Országgyűlési naponkénti jegyzések. Kölcsey Ferenc minden munkái. 

Országgyűlési írások II. S. a. r.: Pajkossy Gábor. Universitas, Bp., 2002. (A továbbiakban: Kölcsey, 

Országgyűlési naponkénti jegyzések) 18. 
1669

 Az eltörlés ellen voltak: Abaúj, Árva, Bács, Bereg, Bihar, Hont, Komárom, Máramaros, Pozsony, Sáros, 

Szabolcs, Tolna, Torna, Turóc és Zala. Lásd: KLÖM II. 496. A választott megyei bíróság nemesi előjogokon 

alapuló fontosságáról és közigazgatással való kapcsolatáról lásd Rohonczy János veszprémi (uo. 498.), Palóczy 

László borsodi (uo. 498.), Niczky János vasi (uo. 499.), Czindery László somogyi (uo. 499.), gróf La Motte 

Károly gömöri (uo. 500.), Szabó Péter győri (uo. 500.), Deák Ferenc zalai (uo. 501.), Borcsiczky István trencséni 

(uo. 502.), Prónay János nógrádi (uo. 503.), Klauzál Gábor csongrádi (uo. 505.), Petrovay István ungi (uo. 506.) 

követek felszólalásait. 
1670

 KLÖM II. 502. 
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általi korlátozhatását, és az újraválasztása érdekében a befolyásos választók irányába 

elfogultan ítélkező bírók hivatalba kerülését is kiküszöbölhetőnek látta a temesi követ.
1671

 

A nemesség befolyása bíráinak megválasztásába tehát megkerülhetetlen 

követelményként fogalmazódott meg az előleges kerületi vita során.
1672

 A befolyás módjáról, 

jellegéről és mélységéről ezután eltérő – a restaurációkat és követválasztásokat általában is 

érintő – koncepciók és érvek fogalmazódtak meg, amelyek a megyei választások rendezési 

vitájának előjátékát és mellékszínterét is jelentették egyben, ezért részletesebb vizsgálatuk 

ehelyütt különösen indokolt.  

A vitának emellett aktualitást adott az országgyűlést megelőző, és az országgyűlés 

folyama alatt egyaránt szüntelenül zajló megyei korteskedés is. Ezekről élénk képet festett 

Deák Ferenc is, aki sógorához írt leveleiben például három megye, Bihar, Ung és Heves 

választásainak anekdotikus jeleneteiről számolt be. Biharban Ravazdy István táblabíró 1833. 

augusztus 4-i megválasztása Tisza Lajos helyére 200 oláh nemes segítségével és komikus 

jelenetek közepette ment végbe, Ungban pedig Horváth Simon kormánypárti első alispán 

megbuktatását előzte meg intenzív korteskedés.
1673

 A már részletesen bemutatott hevesi 

követválasztás kapcsán Deák a papság szerepét emelte ki („a hevesi dolgok végéről semmi 

bizonyos hírek, annyi igaz hogy a papság is felette van compromittálva”). Az ügyben 

folytatott nyomozás állásáról a későbbiekben is rendre megemlékezett, különösen a királyi 

biztosi eljárás állítólagos visszásságairól (például hogy Keglevichék helyzete rosszul áll, és 

„a királyi biztos felette keményen procedált”).
1674
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 A sedria elnöke személyének kérdése a táblabírákkal ellentétben nem generált nagyobb vitát. Állandó 
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 Sándor Pál (s. a. r.), Deák Ferenc országgyűlési levelei 1833−1834. ZML, Zalaegerszeg, 1997. (A 

továbbiakban: DFOL 33−34.) 59−60. (Bihar), 60−62. (Ung) (Deák Ferenc levele Oszterhueber Józsefhez. 

Pozsony, 1833. augusztus 26.)  
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 DFOL 33−34. 73. (Deák Ferenc levele Oszterhueber Józsefhez. Pozsony, 1833. december 4−6.), 81. (Deák 

Ferenc levele Oszterhueber Józsefhez. Pozsony, 1833. december 26.), 90. (Deák Ferenc levele Oszterhueber 
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V. 1) A kerületi vita  

 

A táblabírák választásának kerületi vitája – kisebb megszakításokkal – 1833. 

december 23-a és 1834. január 13-a között, összesen nyolc ülésen zajlott le.
1675

 A rendes 

táblabírákról rendelkező harmadik paragrafus öt vitára okot adó részt is tartalmazott: ilyen 

volt a táblabírák főispáni kandidációja, a bírák pontos számának megállapítása, választásuk 

módja és hivatali idejük, valamint a birtokos jelöltek preferenciája. Mindegyik kérdés 

előkerült már a december 23-i ülésen, s ez egyúttal kijelölte a főbb irányvonalakat és 

csomópontokat, tematizálta és rendszerezte a vita további folyamát. Horváth János zalai követ 

a főispáni kandidációt azért ellenezte, mert sokuk a három év alatt egyszer sem látogatja meg 

a kormányzására bízott megyét, s így az alkalmas jelölteket sem ismerhetik. Borcsiczky 

István trencséni követ szintén a szabad választás mellett szólalt fel, de Császárhoz hasonlóan 

örökös bírói hivatalt akart, amely alól csak hivatali visszaélés vagy halál esetén, és azonnal 

tartandó új restaurációval lehetne felmenteni valakit: „Mert ha a nyilvánosság el fog 

határoztatni, a birák pedig minden harmadik évben restauráltatni, az a természetes 

következés, hogy sok nem merend itélni azon hatalmas ember ellen, kinek nagy befolyása van 

a tiszti ujitásba.”
1676

  

Dubraviczky Simon pesti követ arra hívta fel a kerületi ülés figyelmét, hogy a bírák 

szükséges száma törvényhatóságonként eltér, az adott megye viszonyaitól függ. Az 

alkalmatlan bírók elmozdíthatósága érdekében, és hogy az alkalmas jelöltek pártoskodások 

miatti esetleges kimaradását a következő restaurációval korrigálni lehessen, az örökös 

választás indítványát sem támogatta. Véleményéhez Rudics József bácsi követ is csatlakozott. 

Rudics érvelése szerint a bírák pontos számának elmellőzése a visszaélések számát és 

lehetőségét csökkentené, mivel a peres felek nem tudhatják előre, kik és hányan lesznek a 

sedrián, azaz hogy kit kell megvesztegetniük.
1677

 Vay János szabolcsi követ hasonló okok 
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 1833. december 23., 30., 31., 1834. január 2., 3., 4., 11., 13.  

A vita megindulásáról Deák is azonnal beszámolt sógorának. A pedaneus bíróságokat Zalával együtt csak 15 

megye akarta megtartani, így Deák már a vita elején bukta megyéje követutasítását. A zalai követ a levélben a 

rendi ellenzék retorikájával fejtette ki elképzeléseit a sedria szerkezetéről a „polgári szabadság őre”, azaz a 

vármegyei hatalom megtartásának szempontjából: a megye legjelesebb táblabírái közül szabad választással 

hívnák meg egyik gyűléstől a másikig napibér mellett a bírákat. A fizetéses táblabírákat egyúttal választás alá 

rendelte volna, számukat legalább négy, legfeljebb nyolc főben látta ideálisnak. A bíróválasztás elnöke az 

alispán lett volna. Deák a közigazgatás és az igazságszolgáltatás elválasztását viszont ekkor még ellenezte. Lásd: 

DFOL 33−34. 76−77. (Deák Ferenc levele Oszterhueber Józsefhez. Pozsony, 1833. december 26.) 
1676

 Borcsiczky a kormánykinevezéssel szembeni és egyúttal a független bírói ítéletet garantáló biztosítékot 

Anglia és Franciaország esetében is a bírák elmozdíthatatlanságában látta. KLÖM II. 510. 
1677

 Rudics érve a megvesztegethetőség kivédéséről 1841−44-ben az esküdtszék körüli választmányi és diétai 

vitákban is többször előkerül majd. Vö. Fayer László, Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye. 

MTA, Bp., 1896−1902. I−IV.  
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miatt a választandó bírák számának alsó határát határozta volna csak meg.
1678

 Prónay János 

nógrádi követ az előzetes táblabíróságot nem akarta a jelölhetés feltételei közé foglalni a 

kinevezésekkel összefüggő visszaélések miatt, Novák Antal békési követ pedig a birtokosság 

említését hagyatta volna ki a törvény szövegéből. A bírák főispáni kinevezéséhez a 

felszólalók közül csak Szluha Imre fejéri követ ragaszkodott.
1679

 

A kerületi ülés először, 1833. december 30-án az állandó fizetéses táblabírák 

számának meghatározásáról vitázott, amely probléma maga is több részkérdés tisztázását 

igényelte. Hertelendy Miksa torontáli követ indítványára először arról döntöttek, hogy a 

rendes táblabírák számát az országgyűlés vagy a megyék saját hatáskörükben határozzák-e 

meg. Hertelendy alapállása szerint a megyék képesek helyi körülményeik figyelembevételével 

a legcélirányosabban meghatározni a táblabírák szükséges számát, a törvényhozásnak ezért 

nem tanácsos ebbe beleszólnia.
1680

 Siskovics József baranyai és Vásárhelyi János csanádi 

követek csak az ítéletalkotáshoz szükséges minimális létszám megállapítását szorgalmazták, 

de a bírák számának meghatározását általában – a kisebb megyék tehermentesítése céljából – 

a vármegyékre bízták volna. A másik oldalon Dókus László zempléni követ egy az 

országgyűlés által meghatározandó állandó számot azzal indokolt, hogy a vármegyék területi 

különbségeit egyéb kérdésekben, például az országgyűlési követek számának 

megállapításakor sem vették soha figyelembe.
1681

 Végül 26 megye Arad, Bács, Baranya, 

Békés, Győr, Hont, Komárom, Máramaros, Nógrád, Nyitra, Pest, Pozsony, Szabolcs, Szatmár, 

Tolna, Torontál, Ugocsa, Vas, Zala, Zólyom, Horvátország, a káptalanok és a Jász-Kun 

kerület ellenében az országgyűlésre bízta a fizetéses táblabírák számának meghatározását.
1682

  

A következő kérdés ebből kifolyólag az volt, hogy az alsó és felső határok 

valamelyikét, egy tartományt, vagy egy az összes megyéhez rendelt konkrét számot 

jelöljenek-e meg a törvényben. Figyelemreméltó Marczibányi Antal trencséni követ liberális 

jellegű érvelése, aki azért szorgalmazta egy plafonszám meghatározását, hogy a fizetések 

megyei pénztárból történő fedezése esetén a megyék ne tudják irreális és egyébként 

                                                 
1678

 Mégis, a választandó bírák pontos számáról már ezen az ülésen is többféle javaslat elhangzott: Dókus László 

zempléni követ 10 fizetéses és 4 becsületbeli táblabírát (lásd még a december 30-i vitánál), Tarnóczy Kázmér 

barsi követ pedig nyolc, a választóktól és a kormánytól egyaránt független bírót kívánt, akik közül ötnek a 

jelenléte lett volna szükséges az érvényes ítélethozatalhoz.  
1679

 KLÖM II. 509–511. 
1680

 Az örökös bírói hivatalviselést Hertelendy ugyancsak ellenezte, mert a felhozott érvek alapján szerinte a 

restauráción választott többi tisztviselő hivatalát is örökössé lehetne tenni. A bírói hivatal elnyerését 

birtoktulajdontól függetlenül lehetővé kívánta tenni, a kandidációról szóló vitát pedig a tisztújítások 

rendezéséhez tartozó kérdésként annak tárgyalásához halasztotta volna. Hasonló véleményen volt a kandidáció 

kérdéséről báró Perényi Gábor ugocsai és Bezerédy István tolnai követ is. KLÖM II. 513–514. (Hertelendy), 

515. (Perényi és Bezerédy felszólalásai) 
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 KLÖM II. 514. 
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 KLÖM II. 515. 
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indokolatlan mértékben tovább növelni az adózó nép terheit: „tudjuk, hogyan mennek a 

tisztujitási dolgok és félő, hogy ha a legtöbbség meg nem határoztatik ezen táblabirókra 

nézve, némelly Vármegyében valamelly impulsus által majd 40 is lenne, a közteher 

nagyobbitására. Ha ugyan a nemesség tartaná a honi [értsd: házi, hazai, megyei] pénztárt, 

nem lehetne ettől nagyon félni, de én nem hiszem, hogy ezen állandó terhet magára 

válalandja valaha a nemesség.” Az országgyűlés által meghatározott legnagyobb szám 

elégtelensége esetén Marczibányi javaslata szerint átmenetileg a közgyűlés által kinevezett 

napidíjas táblabírák segíthetnék ki a törvényszéket.
1683

 Borcsiczky követtársával 

megegyezően nyilatkozott, s a legnagyobb számot a napidíjas táblabírák alkalmazása mellett 

éppen ezért elégségesnek látta hat választott táblabíróban meghatározni.
1684

 Niczky János vas 

megyei követ Marczibányi felvetésére reflektálva a táblabírák fizetését a házipénztártól 

függetlenül akarta megoldani, mert „itt van helye, ahol segithetünk a szegénységen” [!], 

jóllehet alternatívát nem vázolt fel. Niczky viszont Marczibányival szemben a táblabírák 

minimális számát határozta volna csak meg, mert az országgyűlés szerinte nem tudja előre 

felmérni, hogy egy-egy megye törvényszékére mennyi munka hárul majd az állandó 

törvényszék bevezetésével és a pedaneus bíróságok eltörlésével. Szluha Imre szintén csak az 

elégséges legkisebb szám meghatározását, és melléjük a közgyűlés által kinevezendő 

napidíjas táblabírák alkalmazását szorgalmazta a megyei kiadások csökkentése céljából.
1685

 A 

kinevezett táblabírák alkalmazását ellenezte, és Vashoz hasonlóan az állandó fizetések 

rendezését szorgalmazta Hertelendy, mert „a napidijak mellett még nagyobb önkény 

uralkodhatik, mint az állandó fizetésnél.”
1686

 

Horváth János, Rudics József és Plathy Gáspár liptói követ egyaránt két határt 

foglaltak volna csak törvénybe: négy és nyolc táblabíró között a megyék saját körülményeik 

szerint maguk dönthetnének arról, egy adott tisztújításon hányat választanak. Dubraviczky az 

alsó határral szintén egyetértett, de a felső határt 12-re emelte volna fel. Busán Hermann, 

Horvátország követe azt javasolta, hogy a vármegyéket területük és népességük alapján 

három kategóriába sorolják: a legnagyobb és legnépesebb megyék nyolc, a közepes megyék 

hat, a legkisebb megyék négy táblabírót választhatnának, de indítványát annak „nehézségére” 
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 Uo. 
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 KLÖM II. 517. 
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 Hasonló értelemben, a legkisebb szám meghatározása mellett szólaltak fel Asztalos Pál máramarosi, Aczél 

Antal aradi, Ocskay Ignác nyitrai és Perényi Gábor ugocsai követek. KLÖM II. 516.  
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 KLÖM II. 517. 
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és „kellemetlenségére” hivatkozva elvetették. Czindery László somogyi követ egy minden 

vármegyére azonos szám megállapítása mellett foglalt állást.
1687

  

Fekete István elölülő végül csak arról szavaztatott, hogy mindkét határt 

meghatározzák-e az országgyűlésen, vagy csak egy maximumot. A többség a mindkét 

határérték kerületi megállapítása mellett szavazott Abaúj, Baranya, Bereg, Gömör, Krassó, 

Liptó, Nógrád, Pozsony, Somogy, Sopron, Szepes, Temes, Tolna, Torna, Torontál, Trencsén, 

Turóc, Ung és a káptalanok ellenszavazata mellett. Beöthy Ödön bihari követ a legnagyobb 

szám meghatározásának lehető alacsonyan tartása mellett érvelt, hogy a főispánok ne tudják 

saját embereiket a pénztár költségére megválasztatni. A legnagyobb számot illetően öt 

variáció merült fel: négy táblabíróra szavazott Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bereg, Bihar, 

Fejér, Gömör, Heves, Krassó, Liptó, Pozsony, Sáros, Szabolcs, Szerém, Tolna, Torna, Turóc, 

Ung, Veszprém és Zólyom, hatra Borsod, Nógrád, Szepes, Torontál és Trencsén, nyolcra 

Bars, Békés, Csanád, Csongrád, Esztergom, Hont, Komárom, Máramaros, Moson, Szatmár, 

Temes, Vas, Zala és Horvátország, tízre Zemplén, 12-re Nyitra és Pest. A második körben 

Borsod, Nógrád, Sopron, Szepes és Trencsén a legfeljebb négy táblabíró választhatására 

módosította álláspontját, és így ez vált kerületi határozattá.
1688

 Másnap a legkisebb számot 

különösebb vita nélkül szintén négy főre szavazták meg,
1689

 így a rendek egy kerülőúttal 

gyakorlatilag visszatértek a kiinduló, azaz az országos bizottság javaslatának megtartásához. 

Az 1833. december 31-i ülésen a fizetéses táblabírák választásába történő főispáni 

befolyás jellege és mélysége, azaz a kandidáció kérdése került napirendre. Dubraviczky a vita 

irrelevanciáját hangoztatta, mivel szerinte a kandidáció kérdése a tisztújítások elrendezéséhez, 

vagyis a közjogi operátum tárgyalásához tartozik. Siskovits József baranyai követ az 1613:24. 

tc. újbóli megerősítésével vélte kihagyhatónak a jelölés említését, mert a hivatkozott törvény 

szerint bíráinak választása „oly világosan jussa tehát a megyebéli nemességnek, hogy 

bíráskodási jogának sértése nélkül azt másra ruházni nem lehet.” Dókus László és Asztalos 

Pál máramarosi követ a rendek befolyásának biztosítására a fizetéses táblabírák személyéről is 

kötelezte volna a főispánt előzetes conferentia tartására. Asztalos a conferentia szükségességét 

két irányból, az önkény megakadályozásával és a kisnemesség azon alkalmatlanságával 

indokolta, hogy megítélje, kik rendelkeznek a szükséges jogi ismerettel. Végül a főispáni 

kandidációra szavazott Abaúj, Bács, Bereg, Borsod, Csanád, Esztergom, Fejér, Gömör, 

Krassó, Liptó, Moson, Sáros, Sopron, Szepes, Szerém, Turóc, Ugocsa, Ung, Zemplén, 
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 Kölcsey tényszerűen röviden szintén megemlékezett a kerületi határozatról. Vö. Kölcsey, Országgyűlési 
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Zólyom és a káptalanok, a szabad választás mellett pedig Baranya, Békés, Bihar, Heves, 

Komárom, Nógrád, Pozsony, Somogy, Szatmár, Szabolcs, Temes, Torontál, Trencsén, Vas, 

Veszprém, Zala, a jász-kunok és a hajdúk. A harmadik tábor (Hont, Máramaros, Nyitra, Pest 

és Tolna) a jelölések előtt kötelező conferentiát indítványozott. Az ülés elnöke, Fekete István 

pozsonyi követ a főispáni kandidáció mellett határozta meg a vitatható és vitatott 

többséget.
1690

  

A további, azaz a megszavazott kandidáció jellegéről folytatott vita két kiindulópontját 

Dubraviczky és Bezerédy indítványai jelentették. Az ismertetett kerületi határozattal együtt 

ezek lehetőséget teremtettek arra, hogy – mintegy az 1843/44-es országgyűlési vitát 

előrevetítve – a főispáni kandidáció és conferentia intézményeinek létjogosultságát és 

célszerűségét a rendek pro és kontra körüljárják, és hogy ezek szerepét a tisztújítások 

menetében a visszaélések krónikussá válásának szempontjából újraértékeljék. Dubraviczky a 

kezdeményezést egyértelműen a rendek kezébe helyezte volna át, a conferentia ajánlásait 

ezért a főispánokra nézve kötelezőnek akarta kijelenteni. Bezerédy ezzel szemben csak 

utólagos szerepet szánt nekik, s csak az ellenállás lehetőségét biztosította volna: 

elfogadhatatlan jelölt esetén a rendeknek joguk lenne újra és újra ismételt kandidációra 

kényszeríteni a főispánt addig, amíg számukra is megfelelő jelöltet állít. Fontos hangsúlyozni, 

hogy az eltérő tartalom ellenére mindkét javaslat célja ugyanaz volt, azaz egy valamiben úgy 

tűnik konszenzus alakult ki a követek és a magyar vármegyei politikai osztály körében: a 

főispáni visszaélések és önkény megakadályozásának, illetve kiküszöbölésének többségi 

igénye artikulálódott a kerületi viták során, csakúgy, ahogy azt az operátumokra tett megyei 

reflexióknál is láttuk! A főispáni kandidáció kérdése tűnt azon csomópontnak, ahol a 

táblabírák választásának vitája önmagában is alkalmassá, egyúttal eszközzé vált a rendi-

ellenzéki retorika előtérbe helyezésére, és a rendi törekvések kifejezésére.  

Dubraviczkyvel egy véleményen szólalt fel Marich István Dávid fejéri követ, mert a 

tolnai javaslat szerinte veszélyezteti a választók személyes biztonságát a pártoskodás 

kiélezésével.
1691

 Széll Imre vas megyei követ szintén Dubraviczky javaslata mellé állt, mert a 

közbizodalom viselésének megállapítása szerinte túlzottan relatív a tolnai tervezetben.
1692

 

Tarnóczy Kázmér bars megyei követ az újfajta törvényszéket a nemesi becsület kárára 

felállított „veszedelmes collegiumnak” tartotta, aminek ellensúlya csak egy a főispáni 

kandidációba közvetlenül és kötelező jelleggel befolyó conferentia lehet. Plathy Gáspár liptói 
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követ a megnövelt hatáskörű conferentia tagjainak felelősségre vonhatását is belefoglalta 

volna a törvénybe, s ennek könnyítése végett a testület létszámát lehetőleg alacsonyan akarta 

tartani, tagjai ezért csak „előkelő birtokos nemesek” lehetnének, akik döntéseiket felelet terhe 

mellett hozzák meg.
1693

  

Beöthy Ödön szerint viszont éppen inkább a tolnai indítvány életbeléptetésével lehetne 

a főispáni visszaéléseknek elejét venni a conferentiák bizonytalan erőviszonyai és a 

főispánokra nem kötelező erejű döntései miatt: „A conferentiában éppen semmi garantia; a 

szólló maga tapasztalta, hogy a főispányok az ott előadottakra nem figyelmeznek, s az végső 

végre igen nevetségessé vált, kiki bejött, szóllott, okoskodott, a főispány pedig tett, amint 

akart.”
1694

 Beöthy a két indítvány kombinációját tartotta volna ideális megoldásnak, de 

elégséges minimumként a conferentián született döntések főispánokra kötelező jellegének a 

kimondásával is megelégedett volna. Siskovits szintén a rendi szabadságjogok biztosítása 

mellett szólalt fel: szerinte a kandidáció korlátok közé szorítása nem erodálja a főispáni 

hivatal tekintélyét, mivel a nemesség szabad bíróválasztási joga hasonló fontossággal bír, 

mint a követek megválasztása, amelybe ugyancsak nem rendelkezik befolyással a főispán. A 

nemesi visszaélések és pártoskodások represszív módon Siskovits elképzelése szerint 

könnyebben korlátok közé szoríthatóak, és kisebb jogfeladást, illetve kárt jelentenek, mint a 

főispán önkényes jelölései, és azoknak visszahatásai: „Fő elv előttem, hogy ki szabadságot 

kiván, az a vele egybe kapcsolt nehézségeket [ti. a választási kihágásokat] azon fő jó 

tekintetért eltűrni ész legyen.”
1695

  

Marczibányi Antal trencséni követ Pest és Tolna indítványaival szemben egyaránt 

kifogásokat emelt, s egyiket sem pártolta. A főispánok szerinte a conferentiákat is akaratuk 

szerint tudják befolyásolni, ezért azok nem jelentenek elég kontrollt a visszaélések ellen. A 

tolnai indítványt viszont pont az ellenkező oldal, a nemesség visszaéléseit és pártcéljait 

kiszolgáló volta miatt tartotta célszerűtlen megoldásnak. Marczibányi ezért csak a bírói 

hivatal viseléséhez szükséges kvalifikációk pontos törvénybe foglalását és szigorú betartását 

kérte: a jelöltek csak olyan alkalmas, a közbizodalmat élvező és lehetőség szerint birtokos 

nemesek lehessenek, akik ellen törvényes kifogás nem áll fenn.
1696

 Somssich Miklós somogyi 

követ a főispáni kandidáció korlátok nélküli lehetőségét annak precedens értéke miatt 

ellenezte: egy hasonló végzés szerinte oda vezetne, hogy előbb-utóbb az országgyűlési 
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követek választásába is befolyást nyerhetnek a főispánok.
1697

 A kerületi elnök, Fekete István a 

sedria hatáskörének bővülése, és ezzel párhuzamosan az elnöki szerepkör fontosságának 

növekedése miatt szólalt fel a főispáni hatalom korlátok közé szorítása mellett: az egyoldalú 

kandidáció szerinte azt eredményezné, hogy a főispán csak „hűséges,” azaz olyan 

személyeket jelöl, akik befolyásának alávetik magukat.
1698

 

Ocskay Ignác nyitrai és Brezovay József hevesi követek vázoltak fel a fentiektől 

eltérő, további alternatívákat. Ocskay javaslata szerint például a főispánok csak olyanokat 

jelölhetnének a hivatalra, akik egy a rendek által kinevezett „számos küldöttség” által 

előzetesen összeállított lajstromon szerepelnek. A nyitrai elképzelés szerint tehát egy a 

conferentiától eltérő, a nyilvánosságot jobban szolgáló, és mindenekelőtt a főispántól 

független rendi szerv döntene végső soron az alkalmas jelöltek személyéről. Az indítványt 

Pogány József beregi követ a főispáni befolyást fenntartó kerületi határozattal ellentétesnek 

látta.
1699

 Ocskay javaslatát támogatta módosítva, a kerületi határozathoz igazodva Pázmándy 

Dénes: a komáromi követ szerint a főispánnak csak a közigazgatási funkcióval is ellátott 

tisztségek megválasztásába van törvényes beleszólási joga, a tisztán bírói hivatalokat viszont 

a rendek szabad választására kell bízni. A tisztújítás előtt közgyűlésileg választott küldöttség 

Ocskay javaslatával ellentétben tehát a főispánnal egyeztetve állapítaná meg a jelöltek 

személyét, hogy a választás végső soron csak a rendektől függjön, de formálisan a főispán 

beleszólása mégis megmaradjon. Pázmándy a nemesség politikai érettsége mellett is kiállt: 

„Minket követeket is vallyon nem a nemesség átallyában, és pedig minden candidatio nélkül 

választott, midőn tehát valaki a nemességet akarja közülünk ótsárolni, nem de minket és 

magát is megitéli”.
1700

 Brezovay javaslata minden, korlátozott számú tagból álló és 

„független” rendi szerv helyett egyszerűen a közgyűlés kandidáló hatáskörét növelte volna 

meg – zárójelben megjegyezhetjük, hogy a szavazatok mérlegelésének főispáni lehetőségét ez 

a megoldás fenntartotta volna. A jelölteket ugyanis felkiáltással neveznék meg: a felkiáltásból 

elsőként kihallatszó személy lenne az elsőszámú jelölt, és sorban így határoznák meg a többi 

nevet is.
1701

 Németh János pozsonyi követ a conferentiát ugyan korlátozott és csökkentett 

taglétszámmal megtartotta volna, de a főispánok kifogásolható jelöléseit a rendek Brezovay 

javaslatához hasonlóan felkiáltással, és kötelező érvénnyel megváltoztathatnák.
1702

 Deák a 

Brezovay-féle javaslatot fejlesztette tovább: a közgyűlés az adott megye kiterjedésétől 
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függően 20, 30, 50 vagy több táblabírát jelölne meg felkiáltás útján, akikből kandidálhatna 

aztán a főispán a választáson.
1703

 

A főispáni jogkör korlátozása ellen, azaz kormánypárti és konzervatív érdekeket szem 

előtt tartva gróf La Motte Károly gömöri, Vitéz János abaúji, báró Perényi Gábor ugocsai, 

Busán Hermann horvátországi és Szluha Imre fejéri követek szólaltak fel. Vitéz az 1723:56. 

tc. bíróválasztásra is kiterjedő érvényével érvelt, és a főispánnak a műveletlen nemesség 

irracionális döntéseit és tombolását korlátozó jótékony szerepét emelte ki. Busán és Szluha 

szerint a conferentia vagy egy küldöttség kinevezése a pártoskodások lehetőségét növelnék. 

Szluha ezért csak az előkelő birtokosokat és táblabírákat engedné a conferentián megjelenni, 

mint akik egyedül képesek a jelöltek tulajdonságait megítélni. A főispán ezután viszont 

szabadon jelölhetne, mert az esetlegesen aránytalanná váló erőviszonyokat Szluha szerint a 

napidíjas táblabírák által könnyen egyensúlyba lehetne hozni.
1704

  

Rudics József, Torkos Mihály mosoni és Palóczy László borsodi követ a kandidáció 

vitájának a közjogi munkálathoz halasztása mellett szólaltak fel, annak kiemelt jelentősége 

miatt.
1705

 A kerületi szavazáson az elhalasztás mellett voksolt végül Abaúj, Bács, Bereg, 

Békés, Borsod, Csanád, Gömör, Krassó, Moson, Nógrád, Sáros, Somogy, Szepes, Tolna, 

Turóc, Ugocsa, Ung, Horvátország és a jászok, a többség viszont (22 megye, a káptalanok és 

a hajdúk) a kerületi tárgyalás mellett határozott.
1706

 A kérdés minden oldalról történő 

körüljárása érdekében a követek többsége a fizetésnélküli táblabírák választását szabályozó 

negyedik paragrafus tárgyalásának előrevétele mellett határozott.
1707

 

A tiszteletbeli táblabírák kinevezésének, illetve választásának vitája ennek 

eredményeként az 1834. január 2-3-i kerületi üléseken került napirendre, az előkerült érvek 

pedig gyakorlatilag a harmadik paragrafus kapcsán felmerült javaslatokat és félelmeket 

ismételték meg. Klauzál Gábor csongrádi, Csapó Dániel tolnai, Andrássy József esztergomi és 

Rudics József bácsi követek például a fizetéses táblabírák kapcsán előterjesztett nyitrai 

indítvány
1708

 hatáskörét bővítették volna ki a tiszteletbeli táblabírákra is: a kandidátusok körét 
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összeállító rendi küldöttség a főispánra kötelező jelleggel terjeszthetné elő a bíróságra 

jelölendőket. A rendek szabad választásának szükségességét azzal indokolták, hogy a 

fizetésnélküli táblabírák azonos bírói hatáskörrel rendelkeznek, mint a rendes táblabírák: 

létszámhiány esetén belőlük pótolják a sedriát, illetve többnyire a tiszteletbeli táblabírák közül 

választják a rendes táblabírákat is,
1709

 ezért választásuk szintúgy a nemesi kiváltságok közé 

tartozik. Andrássy emellett a főispáni önkények orvoslását a kormánytól várta, és nem a 

törvénytől.
1710

 Prónay, Marczibányi és Pázmándy a fentiekkel szemben a formális kandidáció 

intézményét is szükségtelennek látták. A nógrádi követ javaslata szerint a tiszteletbeli 

táblabírákat közgyűlésről közgyűlésre neveznék ki szükség szerint a rendek, később a 

tisztújításkor pedig a főispán köteles lenne őket is jelölni rendes táblabíróságra.
1711

 Pázmándy 

a kandidáció elvetését azzal indokolta, hogy a tiszteletbeli táblabírák nem pusztán helyettesítő 

tevékenységet látnak el, hanem a rendes táblabírák tevékenységét „ellenőrző”, tehát egyfajta 

kontroll-funkciót is ellátnak. Deák ugyancsak kiiktatta volna a kandidáció intézményét a 

tiszteletbeli táblabírák választásából: javaslata szerint restaurációkor felkiáltással nevezhetnék 

ki őket szükséges számban.
1712

 

A kerületi ülés végül három kérdést bocsátott szavazásra a tiszteletbeli táblabírák 

választásáról. Borsod, Pest, Szepes, Turóc és Zemplén ellenszavazata mellett a többség 

mindenekelőtt a tiszteletbeli táblabírák főispáni kandidációját szavazta le. Választásukat 

ugyanakkor Borsod, Heves, Nyitra, Pest, Pozsony, Somogy, Szepes, Temes, Turóc, Vas és 

Zemplén kivételével a többség a restauráció helyett a közgyűlések hatáskörébe utalta. A csak 

a korábban főispáni kinevezést nyertek fizetésnélküli táblabíróvá választhatását Arad, Árva, 

Bereg, Bihar, Fejér, Gömör, Heves, Hont, Krassó, Pozsega, Szerém, Turóc, Ung, Verőce, 

Veszprém és Zólyom ellenében elvetették, s a megyebeli nemesek általában választhatókká 

váltak.
1713

 Négy megye (Csongrád, Somogy, Tolna, Zala) ezzel szemben azt javasolta, hogy a 

tisztújításon választottakat emelhessék az érdekelt hivatalba. A másnapi, január 3-i ülés 

Bereg, Sopron, Szepes, Szerém, Ung és Zólyom ellenszavazata mellett arról is határozott, 

hogy a tiszteletbeli táblabírák számát a megyék saját hatáskörükben állapíthatják meg.
1714
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Az 1834. január 4-i kerületi ülés résztvevői előtt a fizetéses táblabírák főispáni 

kandidációjának korlátozásáról a viták eredményeként végül három alternatíva állt, 

amennyiben nem akarták meghagyni az országos bizottság javaslatát: a conferentia vagy egy 

rendi küldöttség (deputáció) kinevezése és a főispánra kötelező érvényű előterjesztési 

jogkörrel való felruházása, illetve a választott tiszteletbeli táblabírák köréből történő kötelező 

jelölés. Utóbbinak Pázmándy Dénes volt a legkövetkezetesebb védelmezője, mert szerinte a 

közgyűlések gyakorisága a tiszteletbeli táblabírák nagy számban történő megválasztásához 

vezet, ami kellő számú jelöltet biztosít egy-egy tisztújításhoz. Pázmándy elképzelése szerint 

ezek kötelező jelölése mellett a főispánnak továbbra is jogában maradna más személyekkel 

kiegészíteni a kandidátusok körét, ami által mind a rendek, mind a főispánok megnyugtató 

befolyással bírnának a jelölésbe. Somssich Miklós a conferentia összehívását támogatta: a 

tanácskozmány által ajánlott három személy mellé a főispán is jelölhetne hármat, s így 

összesen hat jelöltből választhatnának a tisztújításon a rendek. Somssich szerint egy deputáció 

összeállítása és tagjainak kinevezése súlyos közgyűlési pártoskodást eredményezne, sőt a 

pártérdekek a küldöttség munkáját is önparalízishez vezetnék, ezért a nyitrai indítvány 

alkalmatlan a visszaélések megelőzésére.
1715

 A kerületi ülés végül egyenként szavazott a 

javaslatokról. Pázmándy indítványa mellé állt Baranya, Bars, Esztergom, Heves, Komárom, 

Pest, Pozsega, Pozsony, Temes, Torontál, Veszprém, Zala és Zólyom, azaz 13 megye. A 

conferentia megerősítésére szavazott Arad, Abaúj, Bács, Bereg, Békés, Borsod, Csanád, 

Fejér, Hont, Krassó, Moson, Pest, Pozsony, Sáros, Somogy, Szabolcs, Szepes, Szerém, Ung, 

Vas és Zemplén, azaz 21 megye. A küldöttségi megoldást pártolta Baranya, Bars, Csongrád, 

Esztergom, Komárom, Liptó, Máramaros, Nógrád, Nyitra, Pozsony, Sopron, Szatmár, Temes, 

Tolna, Torontál, Trencsén, Zala, Zemplén és Zólyom, azaz 19 megye. Mivel önmagában 

egyik javaslat sem tudott abszolút többséget nyerni, a relatív legnagyobb támogatást élvező 

indítványt, azaz a kötelező conferentia összehívását fogadták el kerületi végzésnek.
1716

 

Kölcsey Ferenc országgyűlési jegyzeteiben lesújtó véleménnyel kommentálta a vitát: 

„(temérdek és sületlen doctrinairség, vissza vissza lépés, szavazattal eldöntött dolgok újolag 

vitatásba vétele stb.)”. A főispáni jelölés kontrolljára született három projectumról 

ugyanakkor ő is megemlékezett. A szatmári követ szerint a főispánnak szabad kezet hagyó 

redakciót pártolók szorgalmazták a javaslatokról történő egyenkénti szavazást, hogy egymás 
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után mind a hármat elejtsék, de a számításuk nem ért célt, miután a deputációt kívánók 

átpártoltak a conferentia támogatóihoz.
1717

   

A conferentiának a főispáni befolyás ellensúlyozására alkalmas összetételéről az 1834. 

január 11-i kerületi ülésen határoztak. Bencsik János nyitrai követ amellett érvelt, hogy a 

conferentián minden választóképes nemes megjelenhessen, mert csak így nyerhet kifejezést a 

kandidációban a tényleges közbizodalom. A tanácskozmány tagjai járásonként, felkiáltással 

javasolnának jelölteket, akiket a főispán köteles aztán kandidálni is. Borcsiczky István ezzel 

szemben restrikciót alkalmazott volna a tagok számában: azt javasolta, hogy mind a 

legnagyobb birtokosok, mind a kisebb birtokosok, mind a nemes községek elöljárói közül 20 

választott személy jelenhessen meg a tanácskozmány ülésén, akik mindegyik táblabíróságra 

három jelöltet állítanának, a főispánra kötelező erővel. Borcsiczky szerint a 60 tag elég 

biztosíték arra, hogy a főispán ne tudjon többségi befolyást szerezni a conferentiában, mert ez 

túl sok személy megvesztegetését feltételezné.
1718

 Beöthy Ödön és Bezerédy István a javaslat 

cenzusos jellege, az intelligentia kiszorításának lehetősége és a szegény nemesek 

képviseletének ignorálása miatt ellenezték a trencséni követ indítványát. Beöthy egy új, a 

főispánnak lekötelezett „zseb-arisztokrácia” kialakulásától is tartott. Bezerédy Borcsiczkyal 

ellentétben a conferentiára minden „előkelőbb, nagyobb értelmességű birtokosokat” és a 

nemes községek elöljáróit hívta volna meg. A kerületi ülés végül a három elképzelés közül a 

tanácskozmányok abszolút nyilvánossága mellett határozott, azaz a conferentiákon a jövőben 

minden választó szabadon részt vehet.
1719

 

A január 13-i ülésen a jelöltek számának és a rendes táblabírák hivatali idejének 

meghatározásával, valamint a tőlük elvárt kvalifikációk letisztázásával zárult a táblabírák 

választásának háromhetes kerületi vitája. Fekete István pozsonyi követ javaslatára 

megengedték a főispánoknak, hogy a conferentia által javasolt személyek mellé (de nem 

helyettük!) maga is jelölhessen saját tetszése szerint alkalmas személyeket. A Beöthy Ödön 

meglátása szerint gyakorlatilag értéktelen főispáni jog megadását csak Abaúj, Árva, Bereg, 

Moson, Pozsega, Sáros, Szepes, Szerém, Turóc, Ung, Verőce, Veszprém és Zemplén ellenezte 

a kerületi szavazás során. Az ülés ezután közfelkiáltással szavazta meg Borcsiczky javaslatát, 

amely mind a conferentiának, mind a főispánnak az egyes táblabíróságokra három-három 

személy jelölését hagyta jóvá. A fizetéses táblabírói hivatalok élethosszig történő választását 
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Bars, Bihar, Győr, Liptó, Moson, Temes, Trencsén, Turóc, Ung, Vas, Verőce, Zemplén és a 

káptalanok ellenében a többség elvetette, s az időszaki tisztújítás alá rendelte azokat. 

A kvalifikációkat illetően Vásárhelyi János csanádi követ indítványozta a birtokos 

jelöltek preferálásának, azaz a birtokos és birtoktalan nemesek közötti különbségtételnek az 

eltörlését. Vásárhelyi szerint a birtok nem garantálja a bírók függetlenségét, mert ők is 

rendelkezhetnek adóságokkal. Dókus László és Bezerédy István támogatása ellenére 

Vásárhelyi indítványát az ülés elvetette. Bezerédy szerint egyébként semmilyen megszorítást 

nem érdemes tenni a választhatók tulajdonságairól, mert azzal a választók szabad választási 

jogát korlátoznák. Szükségtelen lépésnek tartotta ezt azért is, mert a főispáni hatalom 

korlátozásával megerősített conferentia intézménye kellő mértékben biztosítja, hogy a 

közbizodalom érvényesüljön a kandidáció, majd a választás során.
1720

 Közfelkiáltással 

megszavazták ugyanakkor Borcsiczkynak egy újabb javaslatát, amely kimondatta, hogy 

haláleset vagy lemondás esetén a fizetéses táblabírákat a közgyűlés kinevezéssel pótolja a 

tiszteletbeliek közül, és hogy a főispánnak semmilyen surrogatiós hatásköre nem lehet. A 

kerületi ülés 10 ellenszavazat (Bars, Békés, Bihar, Csanád, Hont, Moson, Pest, Pozsony, 

Tolna, Veszprém) mellett határozott arról is, hogy ügyészeket a perekben való érdekeltségük 

miatt ne lehessen táblabírónak megválasztani.
1721

 

A megyei törvényszékek rendezésének kerületi vitáját az 1834. január 15-i,
1722

 míg 

általában a coordinatio fororum vitáját az 1834. március 22-i kerületi ülésen fejezték be a 

rendek.
1723

 A kerületi törvénytervezet szerkesztett változatát 1834. április 1-én tisztázták le, s 

április 2-án kezdték meg országos ülésbeli vitáját.
1724

 

A 162. országos ülésen benyújtott „Biróságok Rendezéséről szólló Törvény 

Czikkelyek” kerületi javaslatának hatodik törvénycikke tartalmazta a vármegyei ítélőszékek 

rendezését,
1725

 s annak negyedik és ötödik paragrafusa foglakozott a táblabírák választásával. 

A negyedik paragrafus a kerületi viták eredményeként kimondta, hogy a vármegyei 

törvényszék állandó tagjai között négy olyan táblabíró szerepeljen, akiket a főispán által 

kijelöltek közül a rendek a közgyűlésen „szabad szavazattal” választanak, s akik a többi 
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tisztviselővel együtt az időszaki tisztújítások alá tartoznak. Minden fizetéses táblabírói helyre 

hat személyt kandidálnak: három jelöltet szavazással az előzetesen tartandó conferentia állít, 

három jelöltet pedig a főispán. A jelölteknek „jó lelküségökröl isméretes, ’s elegendő törvény 

tudományu, és a’ hol, ’s a’ mennyiben megtörténhető, mások feletti elsőbbséggel birtokos 

férfiak.” Nem jelölhetők azon személyek, akik másoknak magános szolgálattal vannak 

lekötelezve, vagy „mások dolgait mozdítják elő”, tehát az ügyvédek sem, legalábbis abban a 

vármegyében nem, amelynek törvényszéke előtt pereket visznek. Az időközben megüresedett 

helyeket főispáni kijelölés nélkül a legközelebbi közgyűlésen a szavazatok többségével töltik 

be a rendek.
1726

 Az ötödik paragrafus határozata szerint az állandó fizetésű táblabírák mellett 

a rendek a közgyűlések első napján, „a’ törvénykezés folyamotának közelebb következő 

Szakasza egész idejére” főispáni jelölés nélkül, a megyebeli nemesek közül minden 

különbség nélkül szabadon választanak a negyedik paragrafusban részletezett 

tulajdonságokkal rendelkező hat táblabírót, akik a bírói eskü letétele után a törvényszék 

ülésein állandóan jelen lenni tartoznak, s a rendes táblabírákkal egyenlő szavazat és hatáskör 

illeti őket.
1727

  

Az országos bizottság munkálatához képest tehát a táblabírák választásának 

kérdésében egy határozott rendi-ellenzéki irányban történő elmozdulást regisztrálhatunk a 

kerületi vita eredményeként. Az operátum szövege lényegében csak a főispáni jogok 

korlátozásával (kandidáció), és ezen korlátozások kibővítésével (surrogatio megszüntetése) 

változott meg az eredeti szöveghez képest. Nem csak a nemtelenek felé, de a nemesi 

egyenlőség (birtoktalan nemesek jelölése) irányába sem tett az elfogadott határozat 

számottevő gesztusokat. A birtokos nemes jelöltek preferenciáját fenntartották, ahogy a 

főispáni jogok korlátozása is a hagyományos köznemesi elit érdekeinek és hatalmának a 

konzerválását/átmentését szolgálta, hiszen a résztvevők vonatkozásában kibővített bázisú 

conferentia várhatóan a korábbi struktúrák ismétlődését hozta volna. Az országos bizottság és 

a kerületi ülés munkálata közötti különbségek, az elmozdulás iránya és a vita során 

megfogalmazott érvek a korábbiakban ismertetett vármegyei reflexiók (és az azokat ismétlő 

követutasítások) ismeretében nem meglepőek, mivel hasonló tendenciát regisztráltunk ott is.  

Ahogy a rendszeres bizottsági munkálatokra született vármegyei vélemények 

vonatkozásában is láttuk, a rendi-ellenzéki retorika a diétán is a kettős veszedelemmel 

szembeni védekezés mítoszán alapult. A kandidáció és a conferentia intézményeinek 
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segítségével biztosított rendi véleménybefolyás az ellenzék interpretációja szerint nem a 

köznemesi elit politikai monopóliumának a fenntartását, hanem egy magasztosabb célt, a 

főispáni és a műveletlen kisnemesi kihágások/visszaélések együttes kizárását szolgálta volna 

egy afféle „cordon sanitaire” létrehozásával. 

Nem csak a kerületi határozat, de maga a kerületi vita sem jelentett előrelépést a rendi-

ellenzéki keretek megőrzéséhez képest, s még a rendies reform gondolata sem igazán merült 

fel. A vármegyék arányosítása is csak egy, ráadásul a horvát követ által merült fel, így 

mindössze két jelentősebb, a rendi konzervativizmuson túlmutató javaslatot emelhetünk ki. 

Az egyik az adózó nép terheinek súlyosbítását a törvényhozás szempontjai közé emelő 

trencséni és vasi felvetés volt a bírák számának maximalizálása kapcsán. A másik a 

conferentia nemesi szempontú visszaéléseire rámutató Marczibányi-féle javaslat volt, ami a 

szakszerűség alapján megállapítandó és törvénybe foglalandó, a jelöltektől elvárható 

képzettségek és tulajdonságok meghatározására, azaz a rendi kereteken belüli szintemelésre 

törekedett. A rendi-ellenzék túlsúlya miatt azonban a kerületi ülésekben mindkét indítványt 

leszavazták. 

 

V. 2) A táblabírák választásának kérdése az alsótábla előtt
1728

 

 

A kerületi tervezetnek a vármegyei törvényszékek rendezéséről határozó hatodik 

törvénycikkét 1834. április 21-én, a 178. ülésen tűzték a rendek az országos ülések 

napirendjére.
1729

 A rendes és fizetésnélküli táblabírák választásáról szóló paragrafusokat az 

április 23–24-i, 180. és 181. országos üléseken tárgyalták.
1730

 Az országos ülés vitájának főbb 

csomópontjai és érvei a kerületi vitánál látottakat idézik, jóllehet a vita tematizálásában némi 

eltérés tapasztalható, s ebben hangsúlyos, illetve irányadó szerepe a vitát hozzászólásával 

megnyitó Somssich Pongrác személynöknek volt, mivel a követek többsége ezután az ő, a 

kormányálláspontot tükröző észrevételeire reflektált. Az alsótábla elnöke mindenekelőtt a 

táblabírói hivatal függetlensége és állandósága mellett érvelt. Somssich a bírói függetlenséget 
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alulról befolyásoló tényezők és vármegyei elemek pellengérre állításával a másik oldal, azaz a 

főispáni befolyás kereszttűzbe kerülését próbálta tompítani, ideális esetben kiemeltetni a 

törvény szövegéből, s ezáltal annak érvényét semlegesíteni. A táblabírák tisztújításonkénti 

cserélődése szerinte az ítéletek következetlenségét, és az „igazság” melletti kiállás 

képlékenységét fogja eredményezni, mert a bírói függetlenség követelményét a pártérdekek és 

a hivatalban maradás ösztönei felülírják. Somssich szerint a táblabírák választásának időszaki 

tisztújítások alá rendelése a professzionális, képzett bírák megjelenését is gátolja: a rövid 

hivatali idő egyrészt lehetetlenné teszi a szükséges bírói gyakorlat megszerzését, másrészt a 

folyamatos egzisztenciális bizonytalanság miatt éppen az arra legalkalmasabb személyek 

eleve tartózkodnak majd a táblabíróságtól. A személynök helytelenítette azt is, hogy a 

publico-politicum tárgykörébe tartozó tisztújítási kérdésekről – így a főispáni kandidációról – 

a rendek annak rendes vitáját megelőzve akarnak határozni, és hogy a főispáni jogokat – azok 

tisztelete helyett – egy de facto kettős tisztújítás bevezetésével nyirbálnák meg.
1731

 Brezovay 

József szintén a függetlenség és a jártasság kívánalmai miatt akarta állandósítani a táblabírói 

hivatalt, de a rendek szabad választásának biztosítása miatt a kandidáció nélküli 

megválasztást támogatta.
1732

 Poszavecz Zsigmond szerémi követ szerint a helyes ítéletek 

meghozatalára nem csak az „ész és tudomány”, hanem a „tapasztalás és gyakoroltság” is 

elengedhetetlenül szükséges. A törvényszék összetételében szerinte elég változót jelent az 

elnök és az egyéb tagok cserélődése, ezért a négy rendes táblabíró állandósítását 

támogatta.
1733

 

Kajdácsy Ferenc alapelve szerint a nemzetek boldogságának fokmérője az 

igazságszolgáltatás függetlensége, ezért Somssich véleményét osztva a bírák időszakos 

tisztújítás alá rendelésében a „nemzet demoralisatiójának” további veszélyét látta. A mosoni 

követ beszéde lényegében egy a reformkori választások negatív jelenségein elmélkedő, 

nemzetféltő morálfilozófiai értekezés. Kajdácsy gondolatmenete a megyei választásokat a 

nemesség erkölcsi bukásaként és kudarcaként festette le, amelynek bekövetkeztében egyaránt 

felelősség sújtja a szegény és gazdag nemeseket is. A választónemesség tipizálása során 

háromféle mentalitást, szándékot, és ezzel összefüggésben háromféle politikai kultúrát 

különböztetett meg. A választásokon megjelenő (vagy odacsődített) nemesség durván 

háromnegyed részét szerinte mindig a pénznek és italnak, azaz a főkorteseknek behódoló, és a 

hatalmasok szándékát teljesítő műveletlen elemek adják. A fennmaradó egynegyed rész a 
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törvény céljaival szemben „azt az eltökéllett akaratot fogják kebleikbe rejtve a’ választásokba 

vinni, és a’ zászlóik alá gyüjtött zsoldossaikkal is vitetni: hogy Biráknak azok választassanak, 

kik hozandó ítéleteikben mindég ő nékik fognak kedvezni.” A harmadik – számát tekintve a 

másik kettőhöz képest elenyésző – típust Kajdácsy filozófiájában a józan, művelt, de rezignált 

passzivitásba süllyedt és kényszerített hazafiak alkották: „mert azon ritkább Hazafiakat, kik 

érzik ugyan a’ választásoknak törvényes igaz tzélját, de azt is tudják, hogy a’ hullámok ellen 

úszni akarni haszontalan törekedés, és azért az illyen Gyülekezetekbül tsak annál fogva el is 

maradnak, mert a’ sokaságban szavaikat úgy sem hallhatnák, illyen Hazafiakat számba se 

lehet venni.” A mosoni követ szerint a szándékok és törekvések ilyen kombinációjának 

eredője független, jó bírákat nem adhat a megyéknek, továbbá alkalmatlan arra, hogy 

megőrizze „az igazság érzésének, a’ Nemzetek moralis életére olly igen meg kivántató szent 

tüzét”.  

Kajdácsy szélesebb nemzetkarakterológiai és erkölcsfilozófiai kontextusba helyezte a 

bíróválasztások kérdését, s annak a választásokat követő, a „nemzeti characterre” pusztítólag 

ható tovább-, illetve visszahatását is felvázolta az alsótábla előtt. A perbeli ítéletek 

meghozatala után a mosoni követ szerint mindkét félben deviáns folyamatok indulnak meg: a 

vesztes fél szívében ezután a bosszúállás érzése fog eluralkodni annak politikai vonzataival 

együtt, a nyertes fél számára pedig természetes és bevált mechanizmussá fog válni, azaz 

racionalizálódik és normaként jelenik majd meg a bírák befolyásolásának nemcsak az igénye, 

de a gyakorlata is. A kétféle érdek jogos vagy jogtalan összecsapásának színterei az újabb 

bíróválasztások lesznek, s a folyamat hosszútávon is öngerjesztővé válik, ami az ország 

morális állapotára általában is kihat. A negatív tendenciáknak Kajdácsy szerint a bírák 

elmozdíthatatlanságának, azaz a választóktól való függetlenségének törvényben történő 

kimondása szabhat gátat. A mosoni követ ideája szerint „azon jeles Birói tulajdonságokhoz 

nem is annyira a’ törvények materiális ismérete, mint a’ józan Philosophiának és igaz 

morálisnak ösvényén azoknak lelkébe való mélyebb behatás, gondos nevelés, erkölcsös élet, 

és csak hosszas tapasztalásokkal, és nagy fáradozásokkal szereztethető igaz felvilágosodás 

által lehet csak jutni; – ha tehát elusio nélkül azt sem lehet tagadni, hogy a’ Biró választások 

által hivatalaiktól megfosztható, vagy is a’ minek tökéletessen egy az értelme, egyedül a’ 

factióknak kényétől függő, és ugyan azért attúl minden Itélet hozásnál méltán retteghető 

Birákat igaz értelemben vett Biráknak tartani nem lehet, hanem csak a’ hatalmasok kezében 

a’ szegényebbek’ elnyomására szolgáló eszköznek kell tekinteni.”
1734
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Justh Ferenc turóci követ szerint „minden Biróságnak, még a’ liberalissabb 

gondolkodásu Nemzeteknél is azon fő Elveken kell alapúlni, hogy t. i. a’ Biró független 

légyen, Itéletei pedig egyforma Elveken épüljenek”, de az utóbbi kívánalmat teszi lehetetlenné 

a táblabírák időszaki tisztújítás alá rendelése és gyakori cserélődése.
1735

 Madocsányi Pál liptói 

követ az állandó táblabírák megválasztása előtt tartandó conferentiák korlátozását 

szorgalmazta, azaz hogy annak üléseire csak a megyei közigazgatásban résztvevő nemesek 

közül hívjanak meg nagyobb számban tagokat, s az általuk szótöbbséggel javasolt 

személyeket tartozna kijelölni a főispán.
1736

 Szutsits Károly bácsi követ ezzel szemben a 

conferentiára hagyományos módon a földesurakat és a táblabírákat engedné be.
1737

 Zmeskál 

Móric szerint a kerületi javaslat alapvető ellentmondást tartalmaz, amikor egyfelől a 

főispánok kandidációs jogáról határoz, másfelől a tényleges és a választásban érvényesülő 

jelölési jogkört a rendeknek biztosítja. Az árvai követ szerint a szabad választások szükséges 

kontrollját a főispáni kandidáció jelenti, s ezért fenn kívánta tartani a korábbi 

„munkamegosztást”.
1738

 A jogkorlátozás kiküszöbölésének igényével érvelt La Motte Károly 

a főispáni kandidáció megtartása mellett. A gömöri követ szerint a jelölés jogát a főispánoktól 

azért nem lehet elvenni, mert a megszűnő pedaneus bírák és a táblabírák választásába is 

befolyással bírtak eddig, „ha tehát a’ Candidatio tőllök elvétetik, bizonyossan Jussaik 

megszoritást szenvednek.”
1739

 

Az ellenzék oldaláról elsőként Niczky János vasi követ foglalta össze véleményét a 

vitatott pontokról. Javaslatainak kiindulópontját az igazságszolgáltatás menetének 

felgyorsítása, és hatékonyságának növelése jelentette. A kisebb megyék költségeinek 

tehermentesítése, egyúttal a nagyobb és népesebb megyék perforgalmának lehető ellátása 

céljából a fizetéses táblabírák számának meghatározását az egységesítő tendenciák helyett az 

egyes törvényhatóságokra kívánta bízni. Választások alkalmával a „tökéletes bizodalom” 

megnyilatkozása, amelyet a conferentia is korlátok közé szorít, Niczky szerint csak a 

kandidáció intézményének eltörlésével érhető el. Javasolta ezért, hogy „minden kijelölés 

nélkül szabadon a’ Megyebeli Nemesség által választassanak a’ Törvényszékekhez ollyan 

Birák, a’ kik külömben a’ kitüzött tulajdonságokkal fel ruházott Nemes Birtokos 

személyek”,
1740

 azaz a birtokcenzust a választhatókra nézve a vasi követ is érvényben hagyta 

volna. A hatékonyság javításának előmozdítása miatt pártolta Niczky a táblabírói hivatal 
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állandóságáról szóló személynöki indítványt is: meglátása szerint a kerületi táblákon azért 

nyertek gyorsabb elintézést a sedriáról feljebbvitt perek, mert az előbbieknek bírái 

függetlenek, hivataluk nem függ a befolyásos alperesektől.
1741

  

Az örökös táblabíróság ellen szólalt fel Deák Ferenc. A zalai követ szerint a bírói 

függetlenséget két emberi tulajdonság egyszerre veszélyezteti, a félelem és a haszonlesés: a 

hivatalukat féltő bírák eleve jellembeli gyengeséggel bírnak, ami a haszonlesésben és a 

megvesztegethetőségben fog megnyilvánulni, ha az időszakos választások alól kiemelik őket. 

Deák szerint két módon lehet a visszaélésekkel szemben ellensúlyt teremteni és a bírói 

függetlenséget biztosítani. Állandó táblabíróság bevezetése esetén biztosítani kellene a 

tökéletes nyilvánosságot, a sajtószabadságot és a felelősségrevonás lehetőségét, továbbá 

méltányos fizetéssel kellene ellátni a bírákat. Deák a négy feltétel együttes teljesülésére a 

nemesség áldozatvállalási készségének hiánya miatt nem látott még lehetőséget, ezért a másik 

biztosíték, az időszakos szabad választások megtartása mellett foglalt állást. A zalai követ 

szerint az állandó táblabírói hivatalok bevezetése azért is veszélyes, mert precedensértékű 

lehet a többi megyei hivatal későbbi örökössé tételére. A fizetéses táblabírák számát Deák 

egyébként nyolcban kívánta meghatározni, a főispáni kandidációnak pedig minden formáját 

elvetette, és az országgyűlési követek választásához hasonló bíróválasztást akart.
1742

 Palóczy 

a bírói függetlenség biztosítására és az „elbizakodás féken tartására” leghatékonyabb 

eszköznek az utólagos számadás kötelezettségét tartotta, amelynek értékelésére a restauráció 

lenne a megfelelő alkalom és fórum. A borsodi követ érveit Kant gondolataival támasztotta 

alá: „Maga a’ Königsbergi halhatatlan Philosophus a’ bölcs Kant: egyik munkájában azt 

javallya az Emberiség boldogságára, hogy a’ Birák és a’ Köz hivatalok örökössek ne 

legyenek, sőtt Kant nagyon elméssen ’s alkalmasint igazán is tovább menve még azt is 

javallja, hogy Birákat nem hivatalok kezdetekor kell arra megesketni, hogy igazán itélnek, 

hanem azt kell tudtokra adni, hogy magokra úgy vigyázzanak, hogy majd Hivatalok viselése 

ideje eltelésekor fognak megesküdni arról, hogy Lelki esméretessen és igazán itéltek az alatt 

még Birói Tiszteket folytatták.” Palóczy másik találó párhuzama szerint a házastársak is 

mérsékeltebb hangnemű vitákat folytatnának, ha abban a tudatban kellene élniük, hogy 

időszakos restauráció alá tartoznak.
1743

  

Deákhoz hasonlóan Andrássy József is úgy gondolta, hogy a restaurációk kevesebb 

káros következménnyel járnak, mint a „bírói despotizmus” kialakulása. A függetlenséget az 
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esztergomi és Gyertyánffy Dávid torontáli követ szerint csak a „józan nevelés által kifejtett 

erkölcsiség” adja meg.
1744

 Pázmándy Dénes szerint két rossz megoldás közül kell választani, 

amikor a bírák hivatali idejéről döntenek a rendek. A kisebbik rossz a bírák időszaki választás 

alá utalása, mert „az örökös Biró meghittsége, és maga elbizása […] egész élete végéig 

folyvást tart ’s nevekedik, – ellenben a’ gyakori választás alatt lévő Biró gyengesége, ’s a’ 

hatalmasoktól való félelme csak a’ legközelebbi választásig tart, mert addig ki esmértetvén 

magát, a’ Választó Közönség bizonyossan meg fog tőlle menekedni”. A bírói tevékenység 

számadásának adekvát színtere tehát a komáromi követ szerint is a restaurációs közgyűlés.
1745

 

Bezerédy István az időszaki választásokban a bírói testület „collegialitásának” és a 

bürokratizmus kialakulásának gátját látta. Az állandó bíróságok kialakulása szerinte 

hosszútávon az igazságszolgáltatásnak a közigazgatástól történő elszakadását jelentené, ami 

összeütközésben áll az alkotmánnyal.
1746

 Balogh János az alsótábla cselekvési hajlandóságát 

kifogásolta: „A’ Magyar Ország Gyűlését hasonlitja egy Olasz énekeshez, ki szépen 

hangoztatja szavát, de gyermeket nem hágy – úgy a’ Magyar Országi Diaetán is sok szépet 

lehet hallani, de kevésnek látni sikerét.” A barsi követ szorgalmazta ezért a Deák által 

javasolt garanciák azonnali megszavazását, és ennek következményeként a fizetéses táblabírói 

hivatalok állandósítását. A szabad választási jog sérülésétől szerinte ebben az esetben nem 

kell tartani, mert a rendek kandidáció nélkül maguk fogják megválasztani, majd szükség 

esetén pótolni is a bírákat.
1747

 Pogány József beregi követ az állandó bírák választását 

megelőző kampány tétjének súlyosságára hívta fel a követek figyelmét: a hivatal elnyeréséért 

durva kortestevékenységet folytató személyt megválasztása után ráadásul már nem lehetne 

eltávolítani akkor sem, ha az elhibázott választás és az adott személy alkalmatlansága 

ténylegesen bebizonyosodik.
1748

 Bárczay József tornai követ véleménye szerint a rendes 

táblabírák időszakos restauráción történő választása sem feltétlenül akadályozza meg az 

örökös hivatalok kialakulását, ezért javaslata szerint minden táblabírót csak kétszer lehetne 

megválasztani hivatalára, többé pedig a jelöltek közé sem kerülhetne.
1749

  

Péchy Ferenc pesti, Beöthy Ödön bihari és Perényi Gábor ugocsa megyei követek 

Vashoz hasonlóan nem kívánták se egységesen meghatározni, se korlátozni a fizetéses 

táblabírák számát: minden vármegye területéhez, népességéhez és nemességének számához 
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képest választhatna szabadon annyi személyt, amennyit szükségesnek tart. Beöthy a fizetéses 

táblabírákon felül minden törvényszékre az ítélethez szükséges létszám biztosításának 

céljából felkiáltással választatna a közgyűléseken még két-két táblabírót.
1750

 Palóczy László 

borsodi és Jármy Imre szabolcsi követek a vármegyéket területük, nemességük száma és a 

felvett perek száma alapján három osztályba kívánták sorolni az 1791-es munkálatnak 

megfelelően, s a besorolástól függően 8–6–4 fizetéses táblabíró választását írták volna 

számukra elő. Jármy a táblabírákat hatévente, minden második restauráció alkalmával 

választatta volna. A szabolcsi követ indítványa szerint a szavazás során alulmaradt 

táblabírákat a következő választás alkalmával kötelező lenne újrajelölni.
1751

 Petrovay István 

ung megyei követ a táblabírák számának meghatározását csak a fizetések rendezésének és 

megnyugtató fedezésének esetén engedné át a vármegyéknek, addig viszont a megyénként 

négy táblabíró választása mellett foglal állást. A megyék bármiféle klasszifikációját 

ugyanakkor elveti, mert „ha az eggyes nemesi személyek között külömbséget tenni nem 

kivánunk, annyival inkább nem látja helyesnek, hogy a’ törvényhatóságok között tevődjék 

külömbség.”
1752

 A megyénként azonos létszámú törvényszék mellett érvelt Dókus László is: a 

zempléni követ szerint a több megyében is birtokos nemesek, illetve a több megyében lakos 

alperesek ellen folyó perek felperesei számára biztosítani kell, hogy bármelyik megyében 

indítsák is a pert, az ítéletet hozó táblabírák száma ne különbözzön. Dókus indítványozta 

ezért, hogy a kisebb megyék törvényszékeit a terhek csökkentése és a szükséges táblabírói 

létszám biztosítása érdekében vonják össze.
1753

  

Prónay János csak a politikai hivatalokra fogadta el a főispán jelölési jogát, ezért 

ugyancsak bármilyen kandidáció nélkül akarta a táblabírák választását lebonyolítani.
1754

 

Somssich Miklós somogyi és Vásárhelyi János csanádi követek Deákhoz és Prónayhoz 

hasonlóan a kandidáció minden formáját elvetették, s szorgalmazták, hogy a megyék az 

országgyűlési követekhez hasonlóan teljesen szabadon választhassák bíráikat, a perek 

mennyiségéhez szükséges számban.
1755

 Ocskay Ignác nyitrai követ az országos vitában is 

megismételte azon indítványát, hogy a jelöltek meghatározását a főispánnal egyeztetve egy 

„számos és jeles” küldöttség végezné el és jelentené a közgyűlésnek.
1756

 Perényi Gábor a 

főispáni visszaélések orvoslása mellett a másik oldal, azaz a nemes választók kihágásainak 
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korlátozását is indítványba hozta. Az ugocsai követ szorgalmazta, hogy csak jogi diplomával 

rendelkező személyeket jelölhessenek táblabírónak, és a birtokosságot is szükséges 

kvalifikációnak jelölte meg.
1757

  

Novák Antal a kandidáció eltörlésében a főispánokra nézve sem látott jogkorlátozást, 

mert a táblabírák törvényszéki kirendelését eddig is a közgyűlés végezte. A békési követ 

osztotta ugyanakkor Deák félelmét a hivatalok állandóságának kiterjesztéséről, és támogatta 

Niczky javaslatát is a táblabírák számának megyei szükség szerinti megállapításáról. Novák 

vetette fel a nemtelenek megválaszthatásának kérdését is: helytelenítette, hogy az európai 

trenddel szemben a passzív választójog bővítése tekintetében semmilyen előrelépést nem 

tettek a rendek, és hogy a nemtelenek kirekesztése mellett a birtokos és birtoktalan nemesek 

közötti különbségtételt is fenntartják. A békési követ indítványba hozta ezért, hogy mind a 

birtoktalan nemesek, mind az alkalmas, „intelligens és pallérozott” nemtelenek választhatóvá 

váljanak a táblabíróságra, mert „itt lévén tehát helye a’ nemes ön megtagadásnak”.
1758

 

Nováknak a nemtelenek táblabírókká választhatását szorgalmazó javaslatát támogatva szólalt 

fel Vásárhelyi János csanádi követ, de ennek elmaradása esetén is szükséges minimumként a 

birtokos és birtoktalan nemesek közötti különbségtétel eltörlését jelölte meg.
1759

   

Somssich Pongrác személynök az április 23-i ülés végén mind a táblabírák számát, 

mind azok választásának időszakos tisztújítások alá rendelését a kerületi tervezet 

jóváhagyásával jelentette ki végzésnek. A kandidációval kapcsolatosan három álláspont 

között oszlottak meg a szavazatok: a kandidációt teljesen eltörölni kívánó megyék végül a 

korábbi kerületi határozat mellé álltak, mert az ellenzék megosztottságának fennmaradása 

esetén a főispáni jogkör korlátozásáról nem rendelkező országos bizottsági törvényjavaslat 

szerzett volna többséget.
1760

 

Az április 24-i országos ülésen vitatták meg a rendek a negyedik paragrafusnak a 

praktizáló ügyvédek választhatását tiltó és a megüresedett bírói hivatalok pótlásának módjáról 

határozó rendelkezéseit, továbbá a fizetésnélküli táblabírákról szóló ötödik paragrafust.
1761

 

Zsedényi (Pfannschmidt) Ede a főispánok surrogatiós joga mellett szállt síkra. Cáfolni 

próbálta a követ- és bíróválasztások közötti hasonlóságot feltételező véleményeket: a szepesi 

kormánypárti követ szerint a követválasztásokon bár nem kandidálhat a főispán, de bárki 

máshoz hasonlóan ő is ajánlhat („proponálhat”) jelöltet, és így áttételesen hozzájárulhat a 
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jelöléshez, az elnökségével tartott választásokon pedig a felkiáltás többségének megállapítása 

is az ő feladata. Zsedényi a főispáni befolyásban egy a választások eszkalálódásának 

megakadályozását elősegítő eszközt is látott, mert a főispánok szerinte gyakran előre 

kiszűrték és ki is hagyták a jelölésből a pártoskodást szító személyeket. A konzervatív követ 

szerint a kerületi javaslat a fékező elemek kiiktatásával általában is tág teret nyit a 

kihágásoknak, és mivel a jelöltek számának korlátozását nem végzi el, a pártalalakulások – és 

értelemszerűen összecsapásaik – variációit gyakorlatilag végteleníti.
1762

 A szepesi követ 

felszólalása éles visszhangot váltott ki: Andrássy József, Dubraviczky Simon és Justh Ferenc 

Zsedényivel szemben tagadták, hogy a főispánoknak bármiféle befolyása lehetne a 

követválasztásokra, mivel a főispánok maguk sem vindikálják maguknak ezt a jogot. Justh 

indítványa szerint a megüresedett táblabírói hivatalokra a törvényszék maga választhasson új 

tagot a tiszteletbeli táblabírák közül.
1763

 Ragályi Tamás szerint a főispánok se elnökként, se 

magánszemélyként nem vehetnek részt a követválasztásokon, mert a regalisokat már a 17. 

század óta az alispánoknak címezik. Marczibányi Antal az 1613:24. tc.-nek a tiszteletbeli 

táblabírák választására is kiterjedő érvényével indokolta a főispánok kizárását a 

bíróválasztási, illetve bírópótlási eljárásból. A trencséni követ szerint minden jognak a 

törvényekből kell erednie, azaz olyan jogot nem igényelhet senki, ami nincs a törvényekben 

lefektetve. Somssich Pongrác személynök Marczibányival vitába szállva viszont a törvények 

olyan értelmezése mellett foglalt állást, hogy amit a törvény nem tilt, azt szabad: mivel tehát 

az idézett törvénycikk „ut per Comitatum eligantur” kitétele a főispánok kizárását nem 

foglalja magában, a megyék kormányzóinak jogkörét nem lehet erre hivatkozva korlátozni. A 

táblabíróság ráadásul szerinte rendes hivatallá változik, s mint olyan, a tisztújítási törvény 

hatálya alá esik.
1764

 Bars, Bihar, Nyitra, Pozsony és a többség Marczibányi álláspontját 

pártolta, így Somssich a negyedik paragrafus egészének a kerületi határozattal azonos 

formában történő megtartását volt kénytelen végzésnek kijelenteni.
1765

 

A tiszteletbeli táblabírák választása már kisebb vitát generált az alsótáblán, s a rendek 

ezúttal is a kerületi szerkezetet hagyták helyben.
1766

 A kerületi javaslat negatív 

következményeire hívta fel a figyelmet Péchy Ferenc pesti követ. Péchy helytelenítette a 

választások megszaporítását, és rámutatott arra, hogy a közgyűlési bíróválasztásokat a 

befolyásos nemesek könnyebben tudják manipulálni: a közgyűléseken rendre kevesebb 
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számú, potenciálisan megnyerendő nemes jelenik meg a tisztújításokhoz képest, miközben a 

korábbi táblabíróság feltételének hiánya miatt tágabb körből tudnak részrehajló bírákat 

toborozni és megválasztatni. A pesti követ indítványozta ezért, hogy a fizetésnélküli 

táblabírákat tisztújítások alkalmával válasszák, és ne legyenek állandó tagjai a 

törvényszékeknek: napibér mellett, s csak a rendes táblabírák póttagjaként vehetnének részt a 

sedrián, legfeljebb négyen.
1767

 Justh Ferenc turóci követ Péchyhez hasonlóan a fizetésnélküli 

táblabírák restauráción történő megválasztása mellett szólalt fel, de a főispáni kandidáció 

érvénye alá rendelte volna őket. A köznemesi politikai elit és a főispán által befolyásolt 

közgyűlések helyett a tiszteletbeli táblabírák tisztújításokon történő megválasztását támogatta 

Nógrád, Somogy, Heves, Szepes, Csanád, Arad, Nyitra, Győr, Sopron, Temes és Vas.
1768

 

Máramaros, Csongrád és Fejér azt szorgalmazták, hogy csak a már táblabírói címet viselő 

nemeseket lehessen fizetésnélküli táblabíraként a törvényszékekre megválasztani és 

kiküldeni.
1769

 Marczibányi Antal és La Motte Károly a minél többek számára megszerezhető 

bírói gyakorlat biztosítása miatt támogatta volna a fizetésnélküli táblabírák közgyűlésenkénti 

kinevezését. A trencséni követ a máramarosi és csongrádi felvetéssel szemben a passzív 

választójogot megszorítások nélkül, minden nemesre ki akarta terjeszteni. A gömöri követ 

Péchy felszólalására reagálva abszurdnak és valószerűtlennek nevezte, hogy bárki is forint 

tízezreket költsön egy olyan hivatalra, amely csak az egyik közgyűléstől a következőig tartó 

kinevezéssel jár.
1770

 Budaházy Antal bihari követ a közgyűlési választásokat azzal a 

megszorítással támogatta, hogy törvényszékenként, illetve tanácsonként kettőre csökkentik a 

fizetésnélküli táblabírák számát, azaz nem kerülhetnek túlsúlyba.
1771

 Jármy Imre indítványa 

szerint a fizetésnélküli táblabírák csak a büntetőtörvényszék ülésein vehetnének részt alanyi 

jogon, a polgári törvényszéken viszont csak a rendes táblabírák akadályoztatása esetén 

kapnának szerepet.
1772

 Dókus László a bíróság függetlenségét és az ítéletek következetességét 

a pesti indítványnál is radikálisabban, a fizetésnélküli táblabírói hivatalok megszűntetésével 

kívánta biztosítani. A zempléni követ félt attól, hogy a már megindult perekbe utólag 

bekapcsolódó, a per körülményeivel teljes mértékben tisztában nem lévő, vagy egyszerűen 

alkalmatlan és részrehajló bírák az ítélethozatal során túlsúlyba kerülhetnek.
1773

 Az alsótábla 

1834. május 22-én döntött a bírósági szervezet reformjáról szóló törvénytervezet főrendeknek 

                                                 
1767

 Ogy. jkv. 1832/36. VII. 229. 
1768

 Ogy. jkv. 1832/36. VII. 230–233. 
1769

 Ogy. jkv. 1832/36. VII. 229., 233–234. 
1770

 Ogy. jkv. 1832/36. VII. 232–233. 
1771

 Ogy. jkv. 1832/36. VII. 234. 
1772

 Ogy. jkv. 1832/36. VII. 233. 
1773

 Ogy. jkv. 1832/36. VII. 230. 
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történő megküldéséről. A sedria táblabíráinak választását szabályozó paragrafusokat illetően 

az alsótábla végül a kerületi határozatot erősítette meg.
1774

  

Nem csak az alsótáblai határozat, de a vita során elhangoztt érvek sem hoztak igazán 

számottevő újdonságot a kerületi üléseknél látotthoz képest. Az egyetlen határozottan 

előremutató és új hozzászólás Novák Antal békési követ liberális javaslata volt a passzív 

választójog birtoktalan nemesekre és nemtelenekre történő kiterjesztésével. A borsodi és 

szabolcsi követek tettek újra eredménytelen javaslatot a vármegyék népesség és területi 

alapon történő klasszifikációjára, Marczibányi kerületi indítványát a conferentia hátrányairól 

és a bírói függetlenség műveltségi cenzussal való megoldásáról pedig Perényi Gábor ugocsai 

követ ismételte meg, aki a passzív választójogot jogi diplomához kötötte volna. Az alsótáblai 

vita tehát inkább csak a tematikai hangsúlyok és arányok eltolódásában különbözött a 

kerületitől, s különösen a bírói hivatal ideje és a bírói függetlenség kapcsolata, összefüggése 

kapott nagyobb szerepet.   

 

V. 3) A főrendi vita 

 

A coordinatio fororum vitáját 1834. május 26-án kezdték meg a főrendek,
1775

 a 

vármegyei törvényszékekről szóló, s az alsótábla által jóváhagyott kerületi tervezetet pedig az 

1834. június 18–21. közötti főrendi üléseken véleményezték.
1776

 Kölcsey beszámolója szerint 

a rendek véleményét csak Szegedy Ferenc szabolcsi főispán osztotta, „ez is beszédében 

egészen elakadt”, azaz belezavarodott.
1777

 A főrendek a június 18-i ülésen a rendekhez 

hasonlóan a pedaneus bíróságok eltörlését helyben hagyták.
1778

 A táblabírák választásáról 

ezután az 1834. június 20-i ülésen vitáztak.
1779

 A fizetéses táblabírák számával kapcsolatban 

úgy határoztak, hogy „a’ négyes szám átalján fogva ne határozódjon meg, hanem a’ 

Megyéknek szabadságokban áljon: ezt Ő Felsége jóva hagyásával [!] körülményeikhez képest 

                                                 
1774

 Az alsótáblai küldöttség tagjai Plathy Mihály nádori ítélőmester, Reviczky Imre táblabíró (a Királyi Tábla 

részéről), Sághy Mihály (a szombathelyi káptalan követe), Osegovich István ítélőmester (Horvátország), 

Szentiványi Anzelm nógrádi, Géczy Péter zólyomi, Pázmándy Dénes komáromi, Torkos Mihály mosoni, 

Brezovay József hevesi, Szillasy Ferenc gömöri, Kölcsey Ferenc szatmári, Eötvös Tamás beregi követek, 

Nesztor István ablegatus absentius, Bujanovics Vince eperjesi és Gaal József kőszegi követek voltak. Lásd: Ogy. 

jkv. VIII. 221–222. 
1775

 KLÖM III. 166., 173. 
1776

 Ez – mivel nem esett közéjük szünnap – négy ülést jelent: június 18., 19., 20., 21. Lásd: KLÖM III. 245., 

256., 266.; Kölcsey, Országgyűlési naponkénti jegyzések. 62. 
1777

 Kölcsey, Országgyűlési naponkénti jegyzések. 61., 276. (Szegedy a június 19-i ülésen szólalt fel) 
1778

 KLÖM III. 253., 262.; Ogy. ir. 1832/36. III. 71–77.; Kölcsey, Országgyűlési naponkénti jegyzések. 60. 
1779

 A tiszteletbeli táblabírákról határozó ötödik paragrafus másnap, június 21-én került vitatás alá. 
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szaporitani”,
1780

 de legalább négy táblabírót válasszanak. A főrendek kísérletet tettek a 

fizetéses táblabírák választásába történő főispáni befolyás visszaállítására is, mert szerintük a 

rendek javaslata a főispáni jogokkal összeütközésben áll, és a conferentiát egy a kihágásoknak 

és pártoskodásnak alkalmat nyújtó előzetes tisztújítássá alakítja: „Az, a’ mit e’ Javallatban a’ 

T. Rendek egy régi nyilvános Jus helyett a’ Fő Ispányoknak oda engednek, nem egyébb: mint 

a’ magva ki vételével a’ héjnak tisztes által adása.”
1781

 A „kétszeres restaurációt” a 

conferentiára meghívott tagok számának korlátozásával lehetne szerintük csak megelőzni, ami 

azonban a főispáni jogok mellett a nemesi jogok korlátozását is eredményezné. Az 1723:56. 

tc. rendeléseit szem előtt tartva a conferentia mint a Corpus Iurisban ismeretlen intézmény 

megszüntetése mellett érveltek a főrendek. A főispáni befolyás visszaállítását az 1790:12. tc.-

el is megtámogatták, mert az uralkodó szerintük a törvényben biztosított, és az 

igazságszolgáltatást érintő felügyeleti jogkörét a bírák választásában a főispáni kandidáció 

által gyakorolja. A főrendi határozat értelmében tehát a főispánok továbbra is mindenfajta 

előleges conferentia-tartás kötelezettsége nélkül kandidálhatnának a táblabíróságra, s a rendek 

aztán a főispáni jelöltek közül választhatnak táblabírákat az időszaki tisztújításokon – azaz a 

táblabírói hivatalok életfogytig tartó választását a rendekhez hasonlóan nem támogatták. A 

rendes táblabírói mandátumot a kellő gyakorlat és tapasztalat megszerezhetésének indokával 

hat évben állapították meg.
1782

 Az örökös táblabírói hivatal mellett a főrendi vita során gróf 

Majláth Antal zempléni főispán szólalt fel, mert az időszaki tisztújítások eredményét szerinte 

az éppen folyó perek érdekei befolyásolnák, s a bírói függetlenség kívánalma a választások 

általi elmozdíthatóság miatt rendszeresen veszélybe kerülne a választásokban befolyással bíró 

személyek kortestevékenysége miatt. A bírák folyamatos cserélődése ezen felül Majláth 

szerint a szükséges jogi tudás és gyakorlat megszerzését, másfelől az ítéletalkotás 

következetességét és azonos elvek szerinti meghozatalát is gátolja. Kopácsy József képviselte 

a másik oldalt: a veszprémi püspök szerint a politikai kultúra korabeli állapota mellett nem 

lehet egy választást elegendő kezességként vagy zálogként tekinteni arra, hogy a választandó 

személy életfogytig rendelkezni fog a bírói hivatalhoz szükséges tulajdonságokkal, s nem fog 

visszaélni a hatalmával. Az időszaki választások Kopácsy szerint legalább a lehetőségét 

megadják annak, hogy a jó bírák helyett még jobbakat válasszanak, illetve hogy a rossz 

bírákat elmozdítsák. Gyürky Pál krassói főispán a rendi-köznemesi retorikát használta fel az 

időszaki választások gyakorlata melletti állásfoglalásra: a nemesek szabad bíróválasztási 

                                                 
1780

 Ogy. ir. 1832/36. III. 77.; KLÖM III. 253. 
1781

 Ogy. ir. 1832/36. III. 79. 
1782

 Ogy. ir. 1832/36. III. 78–79.; Kölcsey, Országgyűlési naponkénti jegyzések. 61. 
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jogából következik szerinte azon joguk is, hogy a bizalmukat vesztett bírót 

elmozdíthassák.
1783

 A főrendek a jelölteket érintő kvalifikációk kapcsán is módosították a 

rendek javaslatait: azt akarták, hogy ne csak „lehetőleg”, hanem amennyiben van alkalmas 

jelölt, kötelezően birtokos nemeseket válasszanak meg táblabírónak.
1784

 Az időközben 

megüresedett hivatalok pótlásának kérdését a restaurációk rendezéséhez halasztották 

volna.
1785

 Kossuth összefoglaló értékelése szerint „ezt [ti. a rendes táblabírák választásának a 

két tábla közötti vitáját] sokan nem csipősség nélkül a restauratio előleges próbájának 

nevezték”.
1786

  

A fizetésnélküli táblabíróságra jelölhetők körét a főrendek a megyei táblabírákra 

akarták szűkíteni, s a választások gyakoriságát is csökkenteni akarták a pártoskodások 

visszaszorítása érdekében. A fizetésnélküli táblabírákat főispáni jelölés mellett a megyebeli, 

lehetőleg birtokos táblabírákból választhatnák a rendek, s megválasztásuk után egy lajstromba 

foglalnák őket. Az adott törvénykezési időszakra legalább hatot hívhatna meg aztán a 

törvényszéki elnök a lajstrombeli sorrend alapján. A főrendek mindezzel elkerülhetőnek 

vélték azt, hogy a befolyásos nemesek könnyen, akár egyik közgyűlésről a másikra 

választassanak bírákat a saját érdekeik szerint,
1787

 illetve biztosítottnak látták, hogy a jelöltek 

rendelkeznek majd a bírósághoz szükséges kvalifikációkkal, morális tartással és jogi 

ismeretekkel.
1788

  

A főrendek – az országos/kerületi határozatot retrográd és kormánypárti szellemben 

módosítani kívó − válaszüzenetüket az 1834. szeptember 12-i elegyes ülésen továbbították a 

rendeknek.
1789

 

 

V. 4) A főrendi válasz kerületi vitája 

  

A főrendek válaszüzenetét a coordinatio fororum tárgyában a rendek az 1835. január 

28-i kerületi ülésen kezdték tárgyalni.
1790

 A vármegyei ítélőszékek rendezésére tett főrendi 

                                                 
1783

 KLÖM III. 275–276.    
1784

 Ogy. ir. 1832/36. III. 80.; KLÖM III. 253. 
1785

 Ogy. ir. 1832/36. III. 81. 
1786

 KLÖM III. 266. 
1787

 A könnyű pénzkereseti lehetőség miatt az elszegényedett nemesek szerintük különösen alkalmas bázisát 

jelentették volna az ilyen táblabíróknak a rendi javaslat életbeléptetése esetén. 
1788

 Ogy. ir. 1832/36. III. 81–82. 
1789

 Ogy. jkv. 1832/36. VIII. 274–275.; Ogy. ir. 1832/36. III. 50.; A főrendi küldöttség tagjai voltak gróf 

Nádasdy Ferenc váci püspök, báró Eötvös Ignác főpohárnok és abaúji főispán, gróf Zichy Ferraris Ferenc győri 

és Lányi Imre ung megyei főispánok.  
1790

 Kossuth Lajos, Országgyűlési Tudósítások. IV. kötet. 1834. december 1–1835. augusztus 26. S. a. r.: Barta 

István. Akadémiai, Bp., 1959. 166. (A továbbiakban: KLÖM IV.) 
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észrevételek a március 19-i kerületi ülésen kerültek először napirendre, majd a március 26–

28-i és március 30–április 1-i üléseken folytatták és fejezték be kerületi vitájukat.
1791

 A 

táblabírák választásának módjáról a március 26–28-i ülések határoztak. A fizetéses táblabírák 

számának növelése ellen szólalt fel a március 26-i ülésen Bezerédy István és Dubraviczky 

Simon. Bezerédy szerint egy ilyen lépés csak a kormány és a főispánok érdekeit szolgálná, 

mert a fizetésnélküli táblabírákra nem lenne többé szükség kiegészítő tagként, s a megyei 

törvényszék egy állandó, kollegiális testületté alakulna. Dubraviczky a fizetéses táblabírák 

számának túlzott megszaporítása ellen azt javasolta megoldásnak, hogy a nemesség vállalja 

magára ezen bírák fizetését. A kerületi ülés – szavazás nélkül – végül a főrendek javaslatát 

fogadta el, de az adott megye saját hatáskörébe utalták – a főrendek által javasolt uralkodói 

jóváhagyás követelménye nélkül! – annak eldöntését, hogy pontosan hány táblabírót 

válasszanak.
1792

  

A főrendi válaszüzenet kerületi vitáját a rendes táblabírák hivatali idejének 

meghatározásával folytatták. Beöthy Ödön a bírói önkény ellenszerének és az állandó 

táblabíróságok bevezetésének szükséges előfeltételeként Deák korábbi felszólalásához 

hasonlóan a sajtószabadságot és a bíróságok nyilvánosságának megteremtését nevezte meg. 

Dessewffy Antal temesi követ viszont éppen azért látta fontosnak az életfogytig tartó bírói 

hivatalok megszavazását, mert ennek segítségével felgyorsíthatónak vélte a Beöthy által 

szorgalmazott célok elérését is: ti. a lépés mintegy kikényszerítené a szükséges kontroll 

megteremtése érdekében a nyilvánosság és a sajtószabadság bevezetését. Borcsiczky azt 

javasolta, hogy alkossanak törvényt a hivatalát rosszul ellátó vagy azzal visszaélő bírók 

büntethetőségéről, mert represszív módon fékezhető meg leginkább a „bírói despotizmus” 

kialakulása. A rendes táblabírák életfogytig tartó megválasztását a rendek végül 19 megye 

(Árva, Bars, Csongrád, Esztergom, Győr, Heves, Hont, Krassó, Liptó, Moson, Nógrád, Pest, 

Pozsega, Sopron, Temes, Trencsén, Turóc, Vas, Zemplén) ellenszavazata mellett ismét 

elvetették, s 25:21 arányban a bírói hivatalok főrendek által javasolt hatéves mandátumát 

fogadták el, azaz a táblabírák választását – a restaurációk rendezéséig – függetlenítették a 

rendes tisztújítástól.
1793

 

Hosszabb vita másnap, március 27-én a kandidációról és a választás módjáról alakult 

ki. A rendek korábbi, gesztusértékűnek szánt, a két tábla közötti megegyezést elősegítő 

határozatukat a mérsékelt főispáni kandidáció megtartásáról – annak ellentétes előjelű főrendi 

                                                 
1791

 KLÖM IV. 276., 280., 299. 
1792

 KLÖM IV. 281.; Ogy. ir. 1832/36. IV. 99., 137–138. 
1793

 KLÖM IV. 282.; Ogy. ir. 1832/36. IV. 99., 137–138. 
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fogadtatása miatt – felülbírálhatónak nyilvánították, és felül is bírálták. Dubraviczky a főrendi 

reakció miatt indítványozta, hogy az 1613:24. tc. értelmében a rendek mindenfajta főispáni 

jelölés nélkül, teljesen szabadon, azaz titkos szavazással választhassák táblabíráikat.
1794

 

Borcsiczky szerint a főrendek szokásjogi érvelése azért sem állja meg a helyét, mert egy 

újonnan teremtett hivatalról folyik a vita. A főrendi érvek másik pillére az 1790:12. tc.-re való 

hivatkozással az igazságszolgáltatás felügyeletének uralkodói joga, és annak 

érvényesítéseként a főispáni kandidáció intézménye volt, ami Bernáth Zsigmond ungi követ 

szerint nem jogosíthatja fel a megye kormányzóit a bírák szabad választásának korlátozására. 

Bernáth szerint „Főispány uraimékban van hát valóságos fészke azon indulatos 

tsempeskedésnek, azon törvénytelen kihágásoknak, melly a nemzeti disz kiméletlen 

letiprásának valódi műhelye.”
1795

 Beöthy, Borcsiczky és Prónay szintén a főispáni 

visszaélések elharapódzásával magyarázták a tisztújítások elfajulását, s támogatták ezért 

Dubraviczky javaslatát.
1796

 A jelenlévő törvényhatóságok végül 28:17 arányban elfogadták a 

pesti indítványt (ellene szavazott Árva, Borsod, Csongrád, Esztergom, Fejér, Gömör, Krassó, 

Liptó, Moson, Pozsega, Sáros, Szepes, Szerém, Turóc, Veszprém, Zemplén és 

Horvátország).
1797

 Március 27-én utólagosan vita alakult ki a titkos szavazás végzésbe 

foglalásáról. Poszavecz Zsigmond szerémi követ emlékeztette a rendeket az 1819-es 

uralkodói rendelet hasonló végzésével szemben tanúsított ellenállásra, de a megyék többsége 

leszerelte a követet azzal, hogy az ellenállás akkor sokkal inkább a módszernek (értsd: 

rendeleti szabályozás), semmint a tartalomnak szólt. A felszólalók többsége a titkos szavazás 

bevezetésében a főispáni önkény kikapcsolásának lehetőségét hangsúlyozta, bár kétségek is 

felmerültek annak a „nemzeti characterrel” való összeegyeztethetőségéről. Az előző napi 

határozatot végül szótöbbséggel ismét megerősítették. A főrendek javaslatával szemben a 

rendek nem akartak különbséget tenni birtokos és birtoktalan nemes között: a birtok 

meglétének egyedül két egyenlő tulajdonságú jelölt közötti döntés esetén – nem pedig 

általában – engedtek volna elhatározó erőt és elsőbbséget.
1798

 A praktizáló ügyvédeket most 

már általában – a praxisnak helyet adó vármegyétől függetlenül – is ki akarták zárni a 

választhatók köréből,
1799

 de „a mások dolgait előmozdító” személyek említését a főrendek 

                                                 
1794

 A kerületi érvelés szerint az 1723:56. tc. a tisztviselők, és nem a táblabírák választásáról rendelkezik, ezért a 

tisztújítási törvényt magában foglaló főrendi indoklás nem állja meg a helyét. 
1795

 KLÖM IV. 284. 
1796

 KLÖM IV. 283., 285. 
1797

 KLÖM IV. 285.; Ogy. ir. 1832/36. IV. 99–100., 137–138. 
1798

 Ogy. ir. 1832/36. IV. 100., 137–138. 
1799

 Az indoklás szerint a rendek ezzel azt akarták megelőzni, hogy az ügyvédek titkos összefogásokkal 

befolyásolhassák az ítéletek meghozatalát, vagy hogy precedens ítéleteket teremtsenek egymásnak hasonló 

esetekre. 
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javaslatára a gyámok megválaszthatásának érdekében kihagyták. A megüresedett bírói 

hivatalok pótlását a főispáni önkény megakadályozása érdekében a rendek továbbra is a 

törvénytervezet szövegében hagyták.
1800

 

A fizetésnélküli táblabíróságra tett főrendi észrevételek többségét – például hogy 

választásuk főispáni kandidáció mellett történjen, továbbá hogy csak a táblabírák közül 

választhassák őket – a rendek elvetették.
1801

 A gyakori választásból eredő hátrányok 

kiküszöbölésére ugyanakkor a rendek is megoldást kerestek. A március 28-i kerületi ülésen 

ezért olyan módosítás felől állapodtak meg, hogy a fizetésnélküli táblabírákat a megyei 

nemesség köréből, főispáni kijelölés nélkül, és háromévenként válasszák „belső 

körülményeikhez mérséklett szükséges számmal”. A megválasztott személyeket sorban 

lajstromba foglalnák, s az adott törvényszék elnöke a lajstromban meghatározott sorrend 

szerint köteles szükség szerint meghívni ezen bírákat a sedriára. A rendek szerint így a 

gyakori választást kísérő negatív jelenségek és a bírák önkényes, pártcélú meghívásának 

elnöki gyakorlata egyszerre lenne megelőzhető, de attól sem kellene félni, hogy a főrendek 

által implikált hatéves szolgálat kötelezettsége miatt az alkalmas jelöltek otthon maradnak 

gazdaságukban, s hogy a fizetésnélküli táblabíróság minősége emiatt esetleg erodálódik.
1802

 A 

törvényszékek rendezésének második kerületi vitáját 1835. április 11-én fejezték be a 

rendek.
1803

     

A rendek 1835. május 19-én küldték át második üzenetüket a bíróságok rendezésének 

tárgyában a főrendekhez, a módosított törvénytervezettel együtt, amely azonban az úrbéri 

viták elhúzódása miatt ezután ad acta került.
1804

 A második kerületi vita során tehát ahol a 

rendi-ellenzéki érdekeket lényegesen nem befolyásoló javaslatról volt szó (hatéves 

mandátum, fizetéses táblabírák felső korlátjának az eltörlése), a főrendi reflexiók 

megfontolásra és beépítésre kerültek. Az összes többi ponton viszont vagy megtartották a 

kerületi rendek a korábbi határozatot, vagy a rendi érdekeknek megfelelően „fejlesztették” 

tovább. Ez adott esetben a rendi keretek szintemelését is magában foglalhatta, ahogy a titkos 

szavazás Dubraviczky-féle indítványának elfogadása mutatta, de valódi reformokhoz, 

reformgondolatokhoz ekkor sem vezetett. A további polarizálódás, azaz a rendi-ellenzéki 

motívum megerősítése, és a titkos szavazás gondolata nyilvánvalóan a főrendi válaszra adott 

                                                 
1800

 KLÖM IV. 286.; Ogy. ir. 1832/36. IV. 100–101., 137–138. Vö. a főrendi javaslatra: Ogy. ir. 1832/36. III. 80. 
1801

 Ogy. ir. 1832/36. IV. 101., 138–139. 
1802

 KLÖM IV. 287–288.; Ogy. ir. 1832/36. IV. 102–103., 138–139. 
1803

 KLÖM IV. 340–341. 
1804

 Ogy. jkv. 1832/36. X. 284.; Ogy. ir. 1832/36. IV. 83., 125. A vármegyei ítélőszékekről lásd a már idézett 

szakaszokat: 96–104., 137–140. 
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„természetes” reakcióként, rendi reflexként, „visszahatásként”, nem pedig a reformgondolat 

megerősödéseként értékelhető. 

VI. Kísérletek a választási kicsapongások megfékezésére Magyarországon, 1836–40 

 

Az 1832–36-os országgyűlésen a közjogi operátum általános tárgyalására, és így a 

vármegyei tisztújítások rendezésére nem kerülhetett sor, ennek elvégzése – elméletileg – a 

három év múlva esedékes következő diéta feladatai közé sorolódott át.
1805

 Nem sokkal az 

országgyűlés feloszlása után, 1836. szeptember 22-én az uralkodó a 13017/1257. kancelláriai 

szám alatt mégis egy a tisztválasztásokat lényegesen befolyásoló, latin nyelvű körrendeletet, 

tulajdonképpen rendszabást adott ki (a korabeli terminológia „tisztválasztási 

normativumként” említi az iratot).
1806

  

                                                 
1805

 Gergely András, A magyar reformellenzék kialakulása és megszilárdulása (1830–1840). In: Vörös Károly 

(szerk.), Magyarország története tíz kötetben. 5/2. kötet. 1790–1848. Akadémiai, Bp., 1980. 715–748. 

Különösen: 720–728., 732–733. (A továbbiakban: Gergely 1980.) 
1806

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. Normalia. 642. cs. 1836:30762. Az akta a rendelet négy 

másolatát is tartalmazza: uo. 278–280. fol., ill. 281–284., 285–287. és 288–290. fol., valamint egy nyomtatott 

sorozatot az 1798–1841 között született, a főispáni jogkörrel, a vármegyei igazgatással és a választásokkal 

foglalkozó körrendeletekből (circulare). Lásd MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. Normalia. 642. cs. 

1836:30762. 292–299. fol. Az akta a rendelet eredetijét nem tartalmazza. A Kancelláriában található MOL (A 

39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:13017. sz. akta üres, amely az iratot előkészítő MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 

1836:12074. sz. aktára utal vissza (ennek elemzését lásd lejjebb). Iktatásakor a rendelet a Helytartótanácsnál a 

30762. számot kapta. A körrendeletet idézi és latinul közli: Palugyay Imre, Megye-rendszer hajdan és most. 

Törvény-történet-, oklevelek- s egyéb rokon kútfők után. II. Megye-hivatalok. Heckenast, Pest, 1844. 63–65. (A 

továbbiakban: Palugyay 1844.) Barta István és Palugyay Imre – valószínűleg elírás miatt – tévesen 13017/1254. 

számú „kormányi körparancsként” veszi át a rendelet hivatkozását (KLÖM /=Kossuth Lajos összes munkái. 

Kiad. a Magyar Történelmi Társulat. Bp., 1952-től./ VI. 875. Fejér vm. közgyűléséről szóló tudósítás 

átvételekor, ill. Palugyay 1844. 63. ). A történeti irodalom több helyen is említi az uralkodói leiratot, de 

elemzésével és recepciójának általános ismertetésével még adós. Palugyay Imre a tisztújítási visszaélések 

szabályozási kísérleteinek ismertetésekor közli a rendeletet, de nem kommentálja azt. Lásd Palugyay 1844. 63.; 

Molnár András röviden ismerteti a főispánoknak szóló rendelkezés főbb pontjait, és rámutat az ellenzéki megyék 

által többnyire kifogásolt passzusokra. Lásd Molnár András, Zala megye reformkori tisztújításai 1819–1847. In: 

Levéltári Szemle 1989:3. 20. (A továbbiakban: Molnár 1989.); Tilcsik György a rendelet tartalmára annak a Vas 

megyei közgyűlés által kifogásolt pontjain keresztül utal. Lásd Tilcsik György, Tisztújítások és országgyűlési 

követválasztások a reformkorban Vas megyében. In: Uő. (szerk.), Vas megyei levéltári füzetek 9. Előadások Vas 

megye történetéről III. Szombathely, 2000. 24. (A továbbiakban: Tilcsik 2000.); Kósa László csak megemlíti a 

rendeletet, de tartalmát, eszközeit nem ismerteti: Kósa László, „Hét szilvafa árnyékában”. A nemesség alsó 

rétegeinek élete és mentalitása a rendi társadalom utolsó évtizedeiben Magyarországon. Osiris, Bp., 2001. 176. 

(A továbbiakban: Kósa 2001.); Ruszoly József Kósához hasonlóan csupán megemlíti a leiratot, ráadásul a 

központi iktatás helyett a törvényhatósági, megyei (csongrádi) közgyűlési jegyzőkönyv számát adva meg. Lásd 

Ruszoly József, A választási bíráskodás szabályozásának története hazánkban a reformkortól az 1945. évi VIII. 

tc. megalkotásáig. JATE, Szeged, 1979. 6. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta 

Juridica et Politica.). Érdekes módon Degré Alajos példamutató és programadó tanulmánya nem említi a vizsgált 

rendeletet, feltehetően, mert Degré nagyrészt megyei anyaggal dolgozott. Lásd Degré Alajos, Szavazási rend a 

megyegyűléseken 1848 előtt. In: Fejér megyei történeti évkönyv 7. Székesfehérvár, 1973. 121–140. (A 

továbbiakban: Degré 1973.); Révész Lászlónak a magyar „parlamentarizmus” korai időszakát bemutató német 

nyelvű alapműve röviden ismerteti a tisztválasztási normatívum főbb rendelkezéseit a választási eljárás 

szabályozásának vázlatos áttekintésekor: Révész László, Die Anfänge des ungarischen Parlamentarismus. 

München, 1968. 123. (A továbbiakban: Révész 1968.); Bene János az 1836. júniusi szabolcsi véres tisztújítást 

ismertető tanulmányában idéz a rendelet megyének küldött magyar szövegéből, és számol be a szabolcsi 

reakciókról. Lásd Bene János, Tisztújítás Szabolcs vármegyében 1836-ban. In: Acta Academiae Pedagogicae 
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A választási kicsapongások és pártoskodások megfékezésének ürügyén a főispáni 

jogkör illetve jogosítványok jelentős mérvű kiszélesítésével a rendelet – talán nem is nagyon 

burkolt – politikai célja az volt, hogy a megyékben a kormányzat számára az országgyűlések 

közötti időszakra is hegemón befolyást szerezzen a rendekkel, ezen belül a reformellenzékkel 

szemben: hogy a konzervatív főispánok megtisztíthassák a megyék tisztikarait az ellenzéki 

vezetőktől, és így csökkentsék azok befolyását. Az uralkodói törekvés lehetővé tette, s egyben 

kikényszerítette, hogy mind a kormányzat, mind a megyék újra pozícionálják magukat, állást 

foglaljanak, hiszen a nemesi politikai jogok legfontosabbikának,
1807

 a szabad választási jog 

gyakorlásának a befolyásmentes, korlátlan érvényesülése került a támadások kereszttüzébe. 

Ezen keresztül pedig a megyei autonómiák jogszabályok útján, intézményesen történő 

részleges felszámolásának a reális veszélye, koncepciója bontakozott ki. A kormányzat-

vármegye dichotómia kirajzolódása, ill. a rendelet kibocsátásának és megyei visszhangjának 

koreográfiája eltérő hangsúlyokkal az 1820-as évek elejének adó- és újoncügyi megyei 

ellenállását idézi – legalábbis a politikai retorikát, illetve a politikai kommunikáció csatornáit 

és működését tekintve, hiszen királyi biztosok kiküldésére és a rendelet erőszakos 

érvényesítésére ezúttal nem került sor.
1808

   

 

VI. 1) Az előzmények és a rendelet ismertetése 

   

A rendelet kibocsátásának tényleges, konkrét okaira több magyarázat is adható. 

Egyrészt az 1830-as évek középső harmada „restaurációs időszak” volt, s ismét felmerülhetett 

a partikuláris megyei gyakorlatok felülvizsgálata, általános szabályozásuk igénye.
1809

 A 

                                                                                                                                                         
Nyíregyháziensis Tom. 8/A. Marxizmus-leninizmus-történettudomány. Nyíregyháza, 1980. 51., 53., 55., 57–58. 

(A továbbiakban: Bene 1980.) 
1807

 Werbőczy, Tripartitum I. 9. 
1808

 Vö. Vörös Károly, Abszolutizmus és rendiség konfliktusának kiújulása (1812–1830). In: Vörös Károly 

(szerk.), Magyarország története tíz kötetben. 5/1. kötet. 1790–1848. Akadémiai, Bp., 1980. (A továbbiakban: 

Vörös 1980.) 620–632., valamint Horváth Mihály, Huszonöt év Magyarország történelméből. 1823-1848. I–III. 

kötet. Bp., 1886
3
. I. 85–132. (A továbbiakban: Horváth 1886.) A nógrádi események mintaszerűen részletes 

feldolgozását lásd: Praznovszky Mihály, Az 1822–23. évi nógrádi rendi ellenállás története. In: A Nógrád 

megyei Múzeumok Évkönyve XIII. Salgótarján, 1987. 119–142. Zaláról újabban: Molnár András, A fiatal Deák 

Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdet évei 1803–1833. Osiris, Bp., 2003. 174–191. 
1809

 A szempontunkból kiemelten fontos 1836-os tisztújítások az alábbiak voltak: Szabolcs 1836. június 14–15., 

Gömör 1836. június 21., Abaúj 1836. június 20–21. Lásd KLÖM VI. 643–646., 706., 760., 762., 766–768., 906–

907.; Borovszky Samu (szerk.), Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monografiája. A Magyar 

Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, 

közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. 1. kötet. Abauj-Torna vármegye és Kassa. Bp., 

1896. 546. (A továbbiakban: Borovszky, Magyarország vármegyéi); Borovszky, Magyarország vármegyéi, 7. 

kötet. Gömör-Kishont vármegye. Bp., 1903. 563.; Borovszky, Magyarország vármegyéi, 16. kötet. Szabolcs 

vármegye. Bp., 1900. 474–476.; Zala és Bihar választó közgyűlései hagyományosan éles és tömeges politikai 

megmozdulásokat hoztak, s ez alól az 1832–36-os országgyűlés időszaka sem volt kivétel. Lásd Gergely 1980. 

740. Zalában 1834. szeptember 22-én és 1837. szeptember 25-én tartottak tisztújításokat: Molnár 1989. 29. 34. 
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visszaélések orvoslását különösen akuttá tette a júniusi gömöri, abaúji és különösen a 

szabolcsi tisztújítás deviáns és tumultuózus jelenetekkel tarkított lefolyása.
1810

  

A Törvényhatósági Tudósítások abaúji levelezője
1811

 szerint az 1836. június 20-i 

tisztújításra a megye minden részéből csoportosan tódult a nemesség. A másodalispáni 

tisztség betöltése körül alakultak ki ellentétek, és a pártok szerveződését is ez határozta meg: 

az egyik fél az addigi alispánt, Vitéz Jánost
1812

 tartotta volna meg hivatalában, a másik párt 

gróf Péchy Emánuel, abaúj megyei birtokos
1813

 megválasztására kezdte a rekrutálást.
1814

 A két 

párt két pólus körül helyezkedett el: a Vitéz-párt központja a város, Kassa, a Péchy-párt éjjeli 

tanyái pedig a város melletti falvak voltak. A földrajzi távolság miatt a lakosok az 

összetűzések elmaradásával számoltak, bár „a pártdüh mind a két félnél déli pontra hágott”. 

A várakozás később valóban alaptalannak is bizonyult: a falvakon tanyázó bocskoros 

                                                                                                                                                         
lábjegyzet. A zalai pártharcokról lásd még Molnár András, „Vágtatók” és „fontolva haladók”. Politikai 

érdekcsoportok hatalmi konfliktusai a reformkori Zalában. In: Á. Varga László (szerk.), Társadalmi 

konfliktusok. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján. 1991. (Rendi társadalom – polgári társadalom 3.); Molnár 

András, Csány László a zalai reformellenzék élén. In: Kossuth kormánybiztosa Csány László 1790-1849. (Zalai 

Gyűjtemény 30. sz.). Zalaegerszeg, 1990. Bihar vármegyében 1833-ban és 1837-ben is tartottak tisztújításokat. 

Biharra és a Tisza Lajos-féle időszakra lásd: Takáts Sándor, Beöthy Ödön, Lajcsák püspök és Tisza Lajos harcai. 

In: Takáts Sándor, Hangok a múltból. Bp., 1930.; Halász Imre, A Colonnák és Orsinik Biharban. A hosszú 

parlamentből. Mozgóképek hetvenhét év előtti időkről. In: Nyugat 1912:11.; Halász Imre, A Tisza–Füzesséry 

eset. A hosszú parlamentből. Mozgóképek hetvenhét év előtti időkről. In: Nyugat 1912:11.; Csengery Antal, 

Magyar szónokok és statusférfiak. Politicai jellemrajzok. Heckenast Gusztáv, Pest, 1851.; Horváth 1886. III. 73–

81.; Borovszky, Magyarország vármegyéi, 4. kötet. Bihar vármegye és Nagyvárad. Bp., 1901. 555–559., 581.; 

Kozári Mónika, Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. Napvilág, Bp., 2003. 17. A kormány az 1830-as 

években többször is elítélte a megyei választásokat jellemző korteskedést, s a megyékkel a választások 

tisztaságának biztosítására javaslatokat is kidolgoztatott. KLÖM VI. 442. 3. lábjegyzet. 
1810

 A szabolcsi tisztújításról részletesebben lásd: MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1836. F. 128. 

(a tisztválasztási normatívum másolatával); MOL (A 49) Kanc. lt. Act. praes. secr. 1836:39. (Vay Ábrahám 

máramarosi főispán, egyben a kancellár titkos informátorának június 19-i jelentése – Vay Ábrahám egyébként 

maga nem, csak udvari papja és számvevője vett részt a tisztújításon. Vö. Bene 1980. 50.); MOL (A 39) Kanc. lt. 

Act. gen. 1836:8957. (a megyei vizsgálatot elrendelő 1836. június 24-i kancelláriai leirat), 1836:9839., 

1836:10530., 1836:10741., 1836:12075., 1836:12443., 1836:13017., 1836:13384., 1836:14046., 1836:15029., 

1836:16144., 1836:17287., 1837:3834., 1837:4416., 1837:4918., 1837:6436., 1837:9247., 1837:15789. Barta 

István megjelölésével szemben (KLÖM VI. 646. 3–4. lábjegyzet, 1034. 17. lábjegyzet) az Acta Generalia 

állagban található iratok a megyei küldöttség részletes vizsgálati anyagát (például tanúvallomásokat, orvosi 

látleleteket) nem, csak a deputatio (és gróf Teleki József főispán) jelentéseit és a küldöttség végjelentését, az 

ezekből készített kancelláriai referátumokat és votumokat, ill. ezek tárgyalásait tartalmazzák. A restaurációt a 

megyei anyag alapján példás részletességgel feldolgozta: Bene 1980. 33–63. Lásd még KLÖM VI. 482., 627., 

642–646., 1034.; Borovszky, Magyarország vármegyéi, 16. kötet. Szabolcs vármegye. Bp., 1900. 474–476. ill. 

Katona Csaba, Botrányos tisztújítás a reformkori Szabolcs vármegyében – ahogy Kossuth látt(att)a. In: Pro 

Patria. Tanulmányok. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2004. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok, 12.) 79–91. 
1811

 Bárczay Mihály, 1806-1865, Abaúj megyei táblabíró, egyben a megye országgyűlési követe 1832/36-ban, 

1848-ban az abaúji nemzetőrök századosa. Wesselényi barátja és bizalmasa. Lásd KLÖM V. 705., KLÖM VI. 

581., 627., 1054.  
1812

 Egyben a megye követe 1832/36-ban. (Az életrajzi adatokat többnyire a KLÖM I-VII. kötetei, valamint 

Pálmány Béla (szerk.), Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Bp., 2002. 

című munkák alapján adom meg. Ahol más forrást is haszálok, ott azt külön is jelölöm.) 
1813

 A Sáros megyéből származó Péchy család megyei szerepére vö. Borovszky, Magyarország vármegyéi, 1. 

kötet. Abauj-Torna vármegye és Kassa. Bp., 1896. 546. 
1814

 Az első alispán, Komáromy István hivatalban maradásáról egyetértés volt a megyében.  
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nemesek bevonulása előtt a Vitéz-párt nemesei elfoglalták a vármegyeház udvarát, termét, sőt 

a kapu előtti tért is. A később érkező ellenpártot nem akarták beereszteni, a közelítőket 

kőzáporokkal kétszer is visszaverték, a felismert Péchy-pártiakat pedig „rangra, öltözetre és 

személyes tulajdonokra mit sem tekintve, a városi sétát környező patakban jól 

meghömpölygették, ezen új nemű keresztvízzel akarták őket hitükből kiföröszteni.”
1815

 Ezt 

követően az ellenpárt is központosította erejét, és a gyümölcsárus asszonyok sátorfáival 

felfegyverkezve rohanta meg a megyeház előtti nemeseket, akik nem tudták feltartóztatni a 

rohamot. A Vitéz-pártiak így részben a megyeház udvarára vonultak vissza, részben pedig a 

város végén lévő tanyáikra igyekeztek menekülni, miközben leszakadó, hátramaradó 

pártosaikat az ellenpártiak megverték. Péchy hívei az erőviszonyok megfordítása után 

megrohanták a vármegyeházát: feltépett utcakövekkel ostromolták, különösen az ablakokat és 

az elzárt nagykaput. Az akció sikere után néhány dorongos nemes a megyeház termébe 

nyomult, kinn pedig többen is eszméletlenül hevertek.  

A főispán, idősebb Eötvös Ignác
1816

 az események nyomása alatt félbeszakította a 

„gyűlést”, a tisztviselőkart megerősítette hivatalában (annak ellenére, hogy a főjegyző előtte 

minden tisztviselőtársa nevében már hivatalosan leköszönt), majd saját szállására távozott. A 

főispáni végzés hírére kis idő múlva a szembenálló pártok is – békejelül fehér kendők 

kitűzésével – egyezséget kötöttek, majd szétoszlottak. A másnapi közgyűlésen a főispán ismét 

megerősítette hivatalukban a korábbi tisztviselőket, s egyben a zavarok orvoslásának 

módjairól tanácskoztak. Végül egy feliratról határoztak, amelyben az eset előterjesztése 

mellett az uralkodót megkérték, hogy a visszaélések és a kicsapongások megfékezésének 

módjáról általában gondoskodjon.
1817

 

Gömör megye 1836. június 21-re, Rimaszombatra összehívott tisztújító közgyűlése 

szintén súlyos összeütközéseket eredményezett. Az Andrássy Károly vezette ellenzéknek 

sikerült Almásy József főispán pártjával szemben kiharcolnia Abaffy Károly alispán és 

Máriássy Pál főjegyző lemondása után öt jelölt közül ifjabb Draskóczy Sámuel első alispánná 

választását.
1818

 A megyei rendek a tisztújításról és annak eredményéről adatszerűen, a 

                                                 
1815

 Mindkét idézet helye: KLÖM VI. 766. 
1816

 A Vitéz- és Péchy-párt összecsapásáról és az abaúji választásról Eötvös Ignác latin nyelvű, a Kancelláriának 

küldött 1836. június 20-i jelentését lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:8956. 2., 10. fol. Az Abaújnak, ill. 

Eötvösnek küldendő decretumok, és az esetet bemutató, a tisztikart ideiglenesen megerősítő, ill. a vizsgálatot 

javasoló felségelőterjesztés (humillima propositio) fogalmazványát lásd uo. 3–7. fol., mindegyik 1836. június 

24-i keltezéssel. Az Eötvösnek küldött elnöki iratok (praesidiale-k) tisztázatát lásd uo. 8–9. fol.  
1817

 KLÖM VI. 760., 767. Az ügy és a felterjesztés levéltári anyagához lásd különösen uo. 767. 9–10. 

lábjegyzetek. 
1818

 Andrássy a gömöri ellenzék vezetője volt, 1832/36-ban a főrendi tábla tagja, 1839/40-ben és 1844-ben már a 

megye ellenzéki követe. Almásy József korábban hevesi alispán volt, egyben a Hétszemélyes Tábla bírája. 
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visszaélések ismertetése nélkül egy 1836. július 5-én keltezett feliratban számoltak be a 

nádornak és a Helytartótanácsnak.
1819

 Almásy József főispán a nádorhoz küldött jelentésében 

a közgyűlés deviáns lefolyásáról is tudósít.
1820

 Az augusztus 23-i közgyűlés vitái kegyetlen 

vérengzésekről, házak megtámadásáról, lövöldözésekről és egyéb visszaélésekről tudósítanak 

a júniusi tisztújítás kapcsán. A választás eredményét a július 12-i Pelsőczön tartott közgyűlés 

közben érvénytelenítette. A főispán és Scitovszky János
1821

 rozsnyói püspök panaszára a 

kormány szeptember 12-én döntött felsőbb szintű nyomozás elrendeléséről, és október 22-én 

végül Szerencsy István kancelláriai tanácsost és személynöki ítélőmestert küldte királyi 

biztosként a megyébe az ügyben tartandó vizsgálat lefolytatására.
1822

 Az októberi közgyűlésre 

az ügy a tudósítások szerint elsimult, s az év maradék részében már nem került sor 

zavargásokra.
1823

             

Szabolcsban az 1836. május 24-i Madán tartott kisgyűlésen hirdették ki az új 

tisztújítás határnapját június 14-ére Nagykállóba.
1824

 A megelőző, 1832-es tisztújításon és 

követválasztáson az addigi, liberális jellegű, illetve a liberalizmus eszmerendszeréhez közelítő 

megyevezetés (Bónis Sámuel és köre) a Patay István vezette konzervatívok sikeres 

korteshadjáratának következtében megbukott. Ez a két párt került szembe ismét 1836-ban: a 

konzervatívok Patay Istvánt kívánták megtartani az első alispáni székben, másodalispánnak a 

tekintélyes vagyonnal (és így kampánypénzzel) rendelkező Kállay Pétert, de semmi esetre 

sem Kállay Gergelyt akarták.
1825

 Az ellenzék Kállay Gergelyt támogatta első alispánnak, de 

legalább másodalispáni tisztében meg akarták tartani, s Patay kiesését próbálták elérni. A 

pártszervezés a tisztújítás előtt egy évvel kezdődött, a kampány maga három hétig tartott. A 

Kállay-párt a tanúvallomások szerint háromezer, a Patay-párt 25000 forintot költött: bor, 

pálinka, szalonna, szekérbér, szállás- és napidíjak fedezését látták el mindebből, de a 

                                                                                                                                                         
Draskóczy gömöri táblabíró, 1830-ban a megye országgyűlési követe, 1836-tól első alispán, a Törvényhatósági 

Tudósítások megyei levelezője. 
1819

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:12074. 5–7. fol. (magyarul, és a megválasztott tisztviselők névsorával) 
1820

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:12074. 8–10. fol. (latinul, szintén az új tisztikar névsorának 

mellékletével) 
1821

 1827-től rozsnyói, 1838-tól pécsi püspök. 1849-től esztergomi érsek, 1853-től bíboros.  
1822

 A vizsgálatról szóló jelentésnek és a kapcsolódó iratoknak a levéltári jelzetével lásd KLÖM VI. 906. 5. 

lábjegyzet. 
1823

 Borovszky, Magyarország vármegyéi, 7. kötet. Gömör-Kishont vármegye. Bp., 1903. 563. A Draskóczy- és 

az Abaffy-pártok összeütközése 1842-ben, amikor a Draskóczy-pártiakat kiverték a megyeházából, ismét véres 

tisztújításhoz vezetett, 1845-ben pedig a rend fenntartására kirendelt katonaság és a választók csaptak össze. Uo. 

563.    
1824

 A szabolcsi tisztújító közgyűlés hivatalos jegyzőkönyvének másolatát lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 

1836:8957. 5–11. fol.  
1825

 A főispán, Teleki József szintén Patayt támogatta. Lásd Bene 1980. 42. 
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kisnemesek mellé jobbágyokat is toboroztak a várható verekedések miatt.
1826

 A június 13-i 

délelőtti conferentián többen indítványozták, hogy a pártoskodókat (vagy az annak vélteket) 

kizárják a jelölésből, de a többség ennek megítélését nem a tanácskozmány hatáskörébe 

tartozó és könnyen relativizálható jellege miatt elvetette. Indítványozták még egyfelől, hogy a 

táblabírák (beleértve a tiszteletbelieket is) a törvényszékeken lajstrom szerinti sorrendben 

jelenjenek meg, ne alispáni önkénytől függjön a meghívásuk, s napidíj nélkül ítéljenek, 

másfelől hogy a főbb megyei hivatalokat fejenkénti szavazással (!) válasszák. Az első 

kérdésről történő határozást egy későbbi közgyűlésre halasztották, a szavazást mint eljárást 

pedig csak a felkiáltás elégtelensége esetére fogadta el a főispán.
1827

   

A június 13-i délutáni bevonuláskor és a különböző járások nemeseinek – stílszerűen – 

az akasztófánál történt egyesítésekor a Patay-pártiak zöld ágakat tűztek kalapjukra, hogy az 

összecsapások során majd felismerjék egymást. A Kállay-pártiakat Kállay Miklós és Gáspár 

vezették lóháton, háromszínű zászlóval, illetve egy botokkal felszerelt csapatot Kállay 

Boldizsár vezetett be Kállay Gergely háza elé. A Patay-pártiak vörös zászló alatt, 

muzsikaszóval és szintén botokkal felfegyverkezve Patay László irányításával érkeztek meg 

Kállay Péter udvarába.
1828

 Délután négy óra körül Kállay Péter és Kállay Gergely – egyébként 

szomszédos, és mindössze egy deszkakerítéssel elválasztott – házainál verekedett össze 

először vasvillákkal és botokkal a két párt – valószínűleg – Patayék provokációja miatt: 

Kállay Péter házának „szabályos” lebontása után (a kerítéseket, falakat lebontották, az 

ablakokat és a kaput betörték, a berendezést feldúlták, kidobálták és elvitték) a vármegyeházát 

kezdték ostromolni Kállay Gergely hívei, sőt, az erkélyre kilépő főispánt is kővel mellbe 

akarták dobni (!). Az összecsapások hatósugara folyamatosan növekedett a városban, de este 

nyolc óra körül a pártok kimerültségük miatt szétoszlottak: az anyagi károk mellett nyolc 

halott (ebből hat nem nemes) és számtalan sebesült volt a június 13-i nap mérlege.  

Másnap reggel a Patay-párt előre elfoglalta a választás helyszínét, a megyeház udvarát. 

Az első alispáni tisztségre Patay Istvánt viszonylag gond nélkül sikerült megválasztatniuk, de 

a másodalispáni tisztség választásakor a Kállay-párt megérkezése miatt újabb verekedés tört 

ki. Az alföldiek megrohanták és szétverték a plébániát is, mert Kállay hívei odamenekültek; a 

                                                 
1826

 Bene 1980. 41–43. Patay négy főkortese (Borbély Mihály, Finta Márton, Patay László, és Farkas Ignác) a 

tanúk szerint a megyét a járásokhoz igazodva négy részre osztották fel egymás között: egy ezüstforint napidíjat 

ígértek, és három forint szekérbért fizettek szekerenként. A jól verekedő kisnemeseiről hírhedt falvakat (pl. 

Besenyőd) kiemelten kezelték. A Patay-párt Nagykállóban harminc házat és kocsmát bérelt ki, darabját általában 

harminc forintért. A Patay-párt június elejére kb. 700-800 főt toborzott, ennek egyharmada nem nemes volt. A 

Kállay-párt kampánya ugyanezt a metódust követte, de ők nem béreltek szállásokat. Az ellenpárt főkortesei 

Kállay Gáspár, Kállay Boldizsár, Kállay Emmánuel és gróf Forgách Miklós voltak. 
1827

 KLÖM VI. 643–644. 
1828

 KLÖM VI. 644. 
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vendégfogadó előtt is verekedtek, több boltot feltörtek, kifosztottak. A június 14-i 

összecsapások során a halottak száma tízre, a sebesülteké 135-re emelkedett (bár a tizedik 

halott „csak” a túlzott alkoholfogyasztás miatti gutaütésbe halt bele). A másodalispáni 

szavazást a Kállay-párt totális veresége és szétverése, illetve az ellenzéki jelöltek 

visszalépése
1829

 után bonyolították le „közfelkiáltással”, s a Patay által előre összeállított (!) 

tisztikart is – Teleki József
1830

 főispán támogatásával – június 15-én folytatólag 

megválasztották. A visszaélések és a kihágások megvizsgálására és orvoslására ugyancsak a 

főispán
1831

 június 16-án egy megyei küldöttséget nevezett ki.
1832

      

Barta István, Vörös Károly, Dobszay Tamás, Völgyesi Orsolya és mások kutatási 

eredményei szerint a reformkorban a kormányzat részéről általában is megfigyelhető, 

többször kimutatható azon törekvés, hogy az országgyűlés megkerülésével (!) a rendeket egy-

egy rendelettel, váratlan politikai manőverrel kész helyzet elé állítsák, megosszák, 

összezavarják, esetleg joggyakorlatot hozzanak létre, amelyre a későbbi viták során mint élő 

szokásjogra lehet hivatkozni. Ezzel a hatalompolitikai eszközzel (is) vélték tompítani, 

befolyásolni, kifárasztani, vagy ideális esetben megelőzni a radikális, túlzó 

reformtörekvéseket, illetve kordában tartani, semlegesíteni a politikának és a társadalomnak a 

kormányzatot irritáló önmozgását.
1833

 A politikai környezet és klíma változása a harmincas 

évek második harmadában erre különösen alkalmas, a kormányzat pedig fogékony volt: az 

                                                 
1829

 Jármy Imre főjegyző és volt országgyűlési követ, Szúnyogh Sándor, Kállay Menyhért főszolgabírók, Erőss 

György és Ferenc, Bónis Sámuel és Péchy László alszolgabírók, valamint Erőss Lajos első aljegyző minden 

hivatal vállalásáról lemondtak. 
1830

 Gróf, történetíró, az 1827-ben kiküldött országos rendszeres bizottság tagja, az Akadémia elnöke. 
1831

 Teleki József főispánnak a Kancelláriához küldött 1836. június 16-án keltezett, latin nyelvű jelentését a 

szabolcsi választásról lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:8957. 2. fol. A főispánnak, ill. a megyének 

küldött, a vizsgálatot elrendelő 1836. június 24-i decretumok másolatait lásd uo. 3., ill. 4. fol. 

Fogalmazványaikat, ill. az eset felterjesztését tartalmazó humillima propositiot június 24–26-i dátummal lásd 

MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:8957. 14–17. fol. 
1832

 A Patay-párt kisnemesei egyébként nem kapták meg „fizetésüket”, s ez további, kisebb rendbontásokhoz 

vezetett június 16-án és 17-én. Minderről lásd: Bene 1980. 44–49. A későbbi perről és az alperesek büntetéséről 

lásd uo. 55–62. A szabolcsi eset vizsgálatát és következményeit, a küldöttségi munkálat szempontunkból fontos 

részleteinek ismertetését és elemzését lásd ehelyütt lejjebb. 
1833

 Barta István, A fiatal Kossuth és kora. Fejezetek a magyar polgári reformmozgalom kibontakozásának 

történetéhez. Doktori disszertáció (ELTE). Bp., 1963. [ELTE Egyetemi Könyvtár] 108., 194-195. (az 1828/30-i 

országos bizottság reformmunkálatait tárgyaló fejezetben); Horváth 1886. I. 24–28.; Ballagi Géza, A nemzeti 

államalkotás kora, 1815–1847. A magyar nemzet története. IX. kötet. Athenaeum, Bp., 1897. 70–72., 77.; Vörös 

1980. 620–632., továbbá Vörös Károly nyomán: Dobszay Tamás, Az 1836:IX. tc. születése. Érvek és 

elképzelések a községi igazgatás rendezésének vitájában. In: Závodszky Géza (szerk.), Fejezetek a magyar 

művelődés történetéből. ELTE TFK, Bp., 1992. 163–170.; Dobszay Tamás, Politikai intézmények és választások 

a magyar kései rendiség időszakában. In: Gergely Jenő (szerk.), Fejezetek az új- és jelenkori magyar 

történelemből. Tanulmányok. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola–L’Harmattan, Bp., 2006. 11–72. (A 

továbbiakban: Dobszay 2006.); Völgyesi Orsolya, Királyi biztosi vizsgálat Békés megyében (1835). In: Aetas 

1999:1–2. (A továbbiakban: Völgyesi 1999.) 
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1836-os tisztújítási rendelet Pajkossy Gábor és Molnár András megállapítása szerint 

ugyancsak szervesen a kibontakozó terrorpolitika eszköztárába illeszkedett.
1834

  

A kivitelezés technikai oldalát, valamint a tervezett gyakorlati levezénylést nézve az 

1832–36-os országgyűlés úrbéri vitáinak megyei dimenzióját, azaz a követutasítások 

retrográd szellemű módosításának pozitív tapasztalatait nevezhetjük meg, találjuk 

előzményként. A közgyűléseken felvonultatott kortestömegek segítségével a kormányhű 

tisztikarok kialakítása és konzervatív pótutasítások megszavaztatása látványos eredményt 

hozott: a diéta alatt több tucat követváltás történt, s ezzel sikerült a kormányzatnak az úrbéri 

törvények felpuhítását elérnie.
1835

 A szatmári megyegyűlések viharos lefolyásai országos 

visszhangot keltettek: 1834. november 10-én még báró Vécsey Miklós szatmári főispán 

tekintélye és erélyes fellépése, majd december 9-én elsősorban a leitatott és mozgósított 

nagykárolyi és gencsi kisnemesek miatt a paraszti birtokbírhatás és az önkéntes örökváltság 

ügye is megbukott. Kölcsey Ferenc és Eötvös Mihály szatmári követek emiatt bejelentették 

lemondásukat, hasztalan kísérelve meg a megyei álláspont revideálását.
1836

    

Nem csak a gyakorlatban találhatunk előzményeket, hanem a jogi kereteket, 

eszközöket tekintve is: a tisztválasztási normatívum ugyanis az uralkodó által 1829. július 10-

                                                 
1834

 Pajkossy Gábor, A kormányzati „terrorizmus” politikája Magyarországon 1835 és 1839 között. In: Századok 

2007:3.  693. (A továbbiakban: Pajkossy 2007.), valamint Molnár 1989. 28. 16. lábjegyzet. Az ún. kormányzati 

„terrorismus” politikájáról és országgyűlési visszhangjáról részletesebben lásd még Pajkossy Gábor, A 

kormányzati „terrorizmus” politikája és az 1839/1840. évi országgyűlés. In: Történelmi Szemle 2006:1–2. 25–

52. (A továbbiakban: Pajkossy 2006.); Pajkossy Gábor, Kossuth és a kormányzati „terrorizmus” politikája 1835–

1839. In: Századok 1994. 809–817.; Erdmann Gyula, Történelem és levéltár. Válogatás Erdmann Gyula 

írásaiból. Szerk.: Erdész Ádám, Á. Varga László. Gyula, 2004. (A kötet Erdmann öt idevágó tanulmányát 

tartalmazza); Miskolczy Gyula, Kossuth Lajos elfogatása 1837. május 5-én. In: Magyar Szemle 1937:6.; 

Miskolczy Gyula, A kamarilla a reformkorszakban. Bp., 1938.; Molnár András, Deák Ferenc és Zala megye 

feliratai a szólásszabadság ügyében (1836–1839). In: Levéltári Közlemények 1994. 129–152.; Völgyesi Orsolya, 

Pest megye és az ellenzéki politizálás lehetőségei (1836–1838). In: Magyarhontól az Újvilágig. Szerk.: Erdődy 

Gábor, Hermann Róbert. Bp., 2002.; Andics Erzsébet, Metternich és Magyarország. Bp., 1975.  A terrorpolitika 

elsődleges eszközének számító politikai perekről részletesebben lásd Pajkossy Gábor (s. a. r.), Kossuth Lajos 

iratai, 1837. május–1840. december. Hűtlenségi per, fogság, útkeresés. Akadémiai, Bp., 1989.; Pajkossy Gábor, 

Kossuth hűtlenségi pere. In: Dénes Iván Zoltán, Gergely András, Pajkossy Gábor (szerk.), A magyar polgári 

átalakulás kérdései. Tanulmányok Szabad György 60. születésnapjára. Bp., 1984. 165–191.; Pajkossy Gábor, 

Kölcsey és a liberálisok elleni politikai perek. In: Taxner-Tóth Ernő (szerk.), „A mag kikél.” Előadások Kölcsey 

Ferencről. Bp.–Fehérgyarmat, 1990. 110–120.; Pajkossy Gábor, „...cserébe nyertem egész későbbi életemet”. 

Kossuth és fogsága. In: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században. Szerk. Pölöskei Ferenc, Orosz 

István. Korona, Bp., 1994. 157–174.;  Trócsányi Zsolt, Wesselényi Miklós. Bp., 1965.; Pompéry Aurél, Kossuth 

Lajos 1837/39-iki hűtlenségi perének története kapcsolatban Wesselényi Miklós báró hűtlenségi és az ifjak 

felségsértési perének történetével. Bp., 1913.; Wertheimer Ede, A jurátusok fölségsértési pöre (1834–1837). 

Kiadatlan okmányok alapján. In: Budapesti Szemle 1908:133.; Móricz Pál (s. a. r.), Néhány irat a Lovassy 

László ellen folytatott perből. Bp., 1891.; Rédei József, Magyar tragédia száz év előtt. Lovassy László pere és 

rabságának titkos iratai. Századunk, Bp., 1938. 
1835

 Gergely 1980. 740–741., Horváth 1886. I. 392–397., 421–423. Amikor az ellenzéki Békés megye körlevelek 

útján az erőviszonyok ismételt megfordításának hasonló technikával történő eszközlésére szólította fel a 

megyéket, az uralkodó ennek leszerelésére királyi biztost küldött ki. Erről részletesebben lásd Völgyesi 1999. 
1836

 Pajkossy Gábor, Kölcsey követi lemondásának történetéhez. In: Századok 1996:5. 1191–1209., Horváth 

1886. I. 393–394. 
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én 8766/1180. kancelláriai szám alatt kiadott – az előzményeknél már ismertetett − rendelet 

irányelveit és főbb pontjait vette át, és fejlesztette tovább. Az 1829-es rendelet – ahogy láttuk 

− lehetővé tette volna a főispánoknak, hogy a szavazást megvesztegetéssel befolyásoló 

jelölteket a tisztválasztásból kizárják, és mind őket, mind segítőiket büntetőperbe idéztessék, 

valamint, hogy a vármegyei tisztikar ilyen ügybe keveredő bármely tagját szolgálata alól 

felmentsék.  

A kriminalizálásnak a politikai eszköztárba való felvétele a kormányzat részéről a 

reformkort általában szemlélve is tendenciaként tűnik fel: I. Ferenc 1833. március 19-i 

rendelete a mezővárosok és a népesebb községek választásainak szabályozásáról hasonló 

„dramaturgia” kiépítését teszi lehetővé a községi választásokon is.
1837

 A kormányzat politikai 

ellenfeleinek és az ellenpárt ellehetetlenítésére, egyes irányzatoknak, valamint csoportoknak a 

politikából való kirekesztésére a kiadott rendeletek értelmében még ítélet sem volt szükséges, 

hiszen a jelölésből történő kizáráshoz elegendő volt az adott személy vád alá helyezése. A 

községi és a megyei választások után országos szinten is megjelenik majd ez a kormányzati 

törekvés, illetve politikai gyakorlat (például 1839-ben a perbe fogott Ráday Gedeon követté 

választásakor).    

Az előbbiekben részletezett explicit, és kevésbé explicit mozgatórugók tűnnek ki a 

tisztválasztási normatívumot előkészítő kormányzati mechanizmus egyes fázisaiból is. A 

döntéselőkészítés folyamata egyébiránt semmi különlegeset nem mutatott, mintaszerűen 

példázza a korabeli gyakorlatot: a „munka” 1836 júniusának legvégén kezdődött, az említett 

három véres lefolyású tisztújítás és az ezek tárgyában készült feliratok következtében.
1838

 V. 

Ferdinánd 1836. június 27-i legfelsőbb kéziratában utasította Reviczky Ádám kancellárt, hogy 

a szabolcsi és abaúji tisztújítások rendezése mellett, és ezek „okán”, tapasztalatai alapján a 

Kancellária készítsen véleményt: hogyan, mily módon, és milyen rendszabályok, 

intézkedések foganatosításával lehet a hasonló kicsapongásokat elkerülni, illetve általában is a 

választási visszaéléseket megfékezni.
1839

 A Kancellária utasítására
1840

 a Helytartótanács 

                                                 
1837

 Dobszay 2006. 68. 
1838

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. Normalia. 642. cs. 1836:30762. 277. fol. Vö. MOL (A 39) 

Kanc. lt. Act. gen. 1836:9219. 
1839

 V. Ferdinánd Reviczkyhez intézett utasításának teljes szövege: „Lieber Graf Reviczky! Ich habe die Anzeige 

erhalten, daβ bey Gelegenheit der Magistrats Restaurationen im Szabolcser und Abaújvárer Komitate Excesse 

der sträfbarsten, und verabscheungswürdigsten Art vorgefallen sind. Sie haben Mir über diese Vorfälle 

allsogleich genaue und umständliche Auskunft zu erstatten und anzuzeigen, ob was hiergegen bereits verfügt 

worden ist, zugleich erwarte Ich von Ihnen das Gutachten, welche Maaβregeln aus obigen Anläβen, noch 

weiters zu ergreifen wären, und auf welche Weise ähnlichen Excessen die Ich durchaus nicht dulden will, am 

vollständigsten, und sichersten begegnet werden könnte? Schönbrunn am 27 Juny 1836 Ferdinand” A kézirat 

eredetijét lásd: MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:9219. 2. fol. Másolatát uo. 4. fol.   
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végezte el az anyaggyűjtést. A Budán székelő dikasztérium 1836. július 12-i tanácsülése 

József nádor elnökletével alakította ki kollektív véleményét, és hagyta jóvá a Kancelláriának 

küldendő előterjesztést.
1841

 A jegyzőkönyv elsősorban a szabolcsi és abaúji, továbbá a 

jelentések alapján időközben ismertté vált gömöri tisztújítási eseményekkel indokolja a 

rendelet kibocsátásának szükségességét,
1842

 másodsorban a korábbi évek véres tisztújításaival 

(Bereg, Trencsén, Heves, Szabolcs).
1843

 A jogi eszközöket és előzményeket tekintve három 

pilléren, illetve jogforráson nyugszik a rendelet-tervezet: egyfelől az 1829-es uralkodói 

rendeleten,
1844

 másfelől a közjogi operátum vármegyei törvénytervezetének a közgyűlések és 

tisztújítások visszaéléseit szabályozó paragrafusain (III. rész, 1. tc. 10. paragrafus, illetve III. 

rész, 5. tc. 6. paragrafus),
1845

 harmadrészt pedig a széksértési (1723:57. tc.), valamint a 

főispánok elfogatási jogáról rendelkező (1687:14. tc.
1846

) törvényeken.
1847

 A Kancellária a 

Helytartótanács által felterjesztett humillima propositio-t különösebb véleménykülönbség 

nélkül elfogadta, s az 1836. szeptember 1-én kialakított votum a tervezett és előterjesztett 

rendelkezéseknek a helytartótanácsi vélemény bázisára helyezkedve zöld utat adott.
1848

 A 

vármegyei tisztújító közgyűlések lefolytatási rendjének szigorításáról szóló 

felségelőterjesztést az Államértekezlet 1836. szeptember 13-án tárgyalta.
1849

 A bécsi 

felségelőterjesztés vótumának margóján V. Ferdinánd saját kezű aláírásával hagyta jóvá az 

aktához csatolt rendelet projectumának szövegét.
1850

 A Kancellárián, majd az 

Államértekezleten megfogalmazott vélemény alapján kialakított direktíváknak megfelelően a 

letisztázott rendeletet a szükséges példányszámban és nyelveken a Helytartótanács 

elkészítette, majd szétküldte a megyéknek.            

                                                                                                                                                         
1840

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:9219. és uo. 1836:10741. 2–5. fol. (a Reviczky vezette 1836. június 

30-i kancelláriai tanácsülési jegyzőkönyv, ill. a szabolcsi és abaúji tisztújítások és a június 27-i uralkodói utasítás 

tárgyában született humillima propositio a Helytartótanácsnak küldendő utasításról, ill. a Helytartótanácsnak 

küldött decretum) 
1841

 A tanácsülési jegyzőkönyvet és a humillima propositio-t, a Helytartótanács raepresentatio-ját József nádor 

aláírásával lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:12074. 11–16. fol. Az előterjesztendő, főispánoknak szóló 

rendelkezéseket lásd uo. 13–14. fol. Elemzését lásd lejjebb. 
1842

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:12074. 2., 11., 14., 17–18. fol. 
1843

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:12074. 12–13. fol. 
1844

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:12074. 3., 12. fol. 
1845

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:12074. 11. fol. 
1846

 Az idézett törvény szerint, ha feltételezni lehet, hogy jelentős ingatlan vagyon hiányában a vizsgálat 

indításának hírére a nemes szökni próbál, kivételesen rögtön is elfogathatják. 
1847

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:12074. 12–13. fol. 
1848

 A humillima propositio-t lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:12074. 2–18. fol., a Kancellária votumát 

uo. 18. fol. A vármegyéknek küldendő rendelet fogalmazványát (projectumát) lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. 

gen. 1836:12074. 19–21. fol. 
1849

 A konferencia jegyzőkönyvét lásd Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. Kabinettsarchiv, Konferenzakten A. 

1836:1652. 1–5. fol. (=MOL Filmtár, W-4453) (A továbbiakban: HHStA, Kabinettsarchiv, Konf. A.)  
1850

 V. Ferdinánd jóváhagyását lásd HHStA, Kabinettsarchiv, Konf. A. 1836: 1652. 5. fol. A rendelet 

projectumát lásd HHStA, Kabinettsarchiv, Konf. A. 1836:1652. 6–8. fol. 
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Az 1836. szeptember 22-i királyi körrendelet a megyei tisztújítások elfajulására, a 

szavazatokkal – különösen a szegény nemesség szavazataival – folytatott visszaélésekre 

hivatkozva így különböző utasításokat és jogosítványokat adott a főispánoknak. A rendelet 

első része az előzményekkel és a kiváltó okok ismertetésével foglalkozik. Ferdinánd méltatja 

apjának „a törvények és ősi intézmények fenntartásában abbéli gondoskodását”, hogy amikor 

tudomására jutott, hogy a vármegyei tisztújítások alkalmával „a szabad választástól függő s 

nem másképp, mint érdemek és kitűnő tulajdonok által nyerhető hivatalokra szerfelett 

vágyakodók maguk, vagy hozzájuk tartozók által mesterséges utakon szerzendő szavazatok 

megkerítése tekintetéből nem csak arra vetemedtek, hogy polgártársaik szavazatait 

utánajárással szedték össze, hanem azokat valósággal összevásárolták, s ami 

leggyalázatosabb, a szegényebb sorsú nemességgel mint rossz törekvéseiknek eszközeivel 

visszaélvén, rendezett szakadásokat alkottak, s ezen nemesi szabadság törvényes gyakorlatába 

nem csak a legnagyobb zavart hozták be, hanem azt fenyítékre méltó kihágásokba, s 

valóságos zendülésekbe bonyolították”, a főispánoknak kötelességévé tette: amennyiben 

hiteles információkkal bírnak, a „szakadásokra törekvések” fejeit és előmozdítóit ne 

kandidálják semmilyen hivatalra. Ferdinánd érveit egyfelől tehát – taktikailag ügyesen, 

mintegy előremenekülve, a várható ellenérveket leszerelendő – a veszélybe került nemesi 

szabadság és az ősi intézmények fenntartása köré építi, másfelől a jogfolytonosságot 

hangsúlyozva az 1829-es rendelet megerősítéseként és utódjaként vezeti fel a normatívumot. 

Az intézményesült korteskedés legkárosabb vonzatainak a kisnemesség eszközként való 

felhasználását és a pártosodás elősegítését jelölte meg, mint amelyek közvetlen katalizátorai 

lettek az erőszakos jelenetek további terjedésének. Az uralkodó szerint Ferenc „üdvös 

rendelése” után méltán lehetett várni, hogy a „jelen századnak eme nemzeti ősi szokásokat és 

a törvényes szabadságot, a jó rendet összedúló ragadványa meg fog előztetni”. Az „egyes 

vármegyékben nemrég tartott tisztújítószékek alkalmával közbejött esetekből” azonban 

nyilvánvaló lett: a gyakorlat nem került összhangba a várakozással, s „ezen vétkek csoportja 

nem csak megújult, hanem a csupa kerítéssel, erőszakkal és megvesztegetésekkel meg nem 

elégedvén, vérengzéssel s gyilkosságokkal fertőztetve már annyira ment, hogy ha ezen vétkes 

merényeknek eleje nem vétetik, a személyes becsületbeli és törvényes szabadság biztosítéka 

sehol sem leend kevésbé kétséges, mint azon foglalkozások közt és azon helyeken, melyeket a 

törvények annak legbizonyosabb védhelyéül jelöltek ki”. 

Az uralkodó ezért, „amíg e tárgyban a törvények bölcsessége által bővebb rendelések 

tétetnek”, legfelsőbb akarata által a főispánoknak és az adminisztrátoroknak az alábbiakat írta 

elő: először, hogy tisztújítások alkalmával az 1829-es rendelet utasításainak megfelelően 
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„senkit, aki hivatalokra részre szakadások, izgatások és bérbe fogadások által, s azokkal akár 

maga személyében, akár mások által törekedni tapasztaltatik,” ne jelöljenek. Továbbá, ha 

ilyen jelenségeket akár az építőszék előtt, akár annak folyamata alatt tapasztalnak, vagy ha 

zendülés, illetve a „törvény kívánta mérséklettség” megháborításának jelei mutatkoznak, a 

tisztújítást el se kezdjék, ha viszont már elkezdték, azonnal függesszék azt fel! Ebben az 

esetben vagy a korábbi tisztikart erősítsék meg hivatalában, vagy az adott tisztség(ek)et 

surrogatio által töltsék be, s a tisztválasztás megtartását halasszák alkalmasabb időre.  

A restauráció előtt vagy annak lefolyása alatt „az egyesek becsületével, vagy a 

köztekintet méltóságával, vagy végre a közcsendességgel össze nem egyeztethető” tettek 

elkövetését a tiszti ügyész „azokra alkalmazható vádja mellett bosszultassák meg, s az ily 

pereknek a törvényesen megtartandók megtartása mellett lehető legrövidebb idő alatti 

befejeztetését gondoskodásuk fő tárgyául tegyék”. A fizikai erőszak (megsebesítések) és 

gyilkosságok elkövetői és bűntársaik esetében pedig – amennyiben az 1687:14. tc. rendelése 

alá esnek – az elfogatásnak is teret enged a rendelet! Az uralkodó végül előírta a főispánoknak 

azt is, hogy a tisztújítás egész folyamatáról, annak körülményeiről, valamint a történtekről 

azonnal kimerítő jelentésben számoljanak be neki. 

Ferdinánd ezután mégegyszer hangot adott azon elhatározásának, hogy a „szavazatok 

törvényes szabadságának, a közdolgok s tanácskozások méltóságának épségben tartására” 

minden alkalmas eszközt megragad, s egyúttal biztosította a rendeket, hogy a kihágások 

megbosszulására indított perek soron kívüli, időhaladék nélküli elintéztetését a Királyi 

Kúriának is utasításba adja. Az uralkodó a kölcsönösség jegyében felhívta emellett a rendek 

figyelmét arra is, hogy „azt, aminek eszközlése a jó rend fenntartása tekintetéből a 

vármegyének törvényes kötelessége, annál inkább igyekezzék teljesíteni”. A törvények 

szentségének és az ősi intézményeknek épségben tartása tekintetéből Ferdinánd kilátásba 

helyezte és fenntartotta magának a jogot, hogy „a törvényes ösvénytől eltávozó választásokat 

[!], és tisztújítószékeket mint a választási törvényes szabadság elnyomására intézetteket 

bizonyosan megsemmisítetteknek, és erő nélkülieknek fogja nyilatkoztatni.”  

Összefoglalva tehát, a tisztválasztási normatívum előírta a főispánoknak, hogy hagyják 

ki a tisztségekre jelölésből azokat, akik a maguk érdekében pártoskodást szítanak, vagy 

vesztegetést folytatnak. Lehetővé tette számukra, hogy azonnal elfogattassák és perbe 

fogassák a rendbontókat; hogy a legkisebb zavargás esetén felfüggeszthetik a választást, és 

tetszésük szerint nevezhetnek ki ilyenkor ideiglenes tisztviselőket, vagy meghosszabbíthatják 

hivatalában a korábbi tisztikart. A rendelet szerint az uralkodó a visszaélésekről szóló főispáni 
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jelentések alapján, illetve a királyi rendeletek figyelmen kívül hagyása esetén bármikor 

megsemmisítheti a tisztújítás eredményét.
1851

 

 

VI. 2) A rendelet megyei visszhangja 

 

A vármegyei közgyűléseken a rendek októberben kezdték tárgyalni a tisztújítási 

körrendeletet. Kossuth Lajos a Törvényhatósági Tudósítások tizenkettedik, 1836. december 3-

i számában tesz röviden említést először az utasítás megyei fogadtatásáról, ami aztán a téli 

lapszámok egyik központi témájává emelkedik. A rendelet „visszhangjának” ezek szerint 

rekonstruálható kronológiáját tekintve: elsőként Zala megye 1836. október 3-i közgyűlése 

utasította vissza a rendelet végrehajtását tiltakozó feliratban.
1852

 A megye szerint – amellett, 

hogy a törekvés és a cél üdvösségét elismerték – a rendelet éppen újabb rendbontások 

„megrendezését” segítené elő: például a főispán kihagyja a jelölésből az ellenpárt jelöltjeit, 

vagy rendbontást provokálva saját tisztviselőit nevezi ki, vagy a vele egy párton álló korábbi 

tisztikart tartja meg hivatalában. A megye elutasította azt is, hogy az uralkodó kizárólag a 

részrehajló főispáni információk alapján megsemmisíthesse a rendek szerint esetleg 

törvényesen lezajlott tisztújítás eredményét.
1853

 Csongrád megyében az október 16-án 

kezdődött közgyűlésen tárgyalták a kormányparancsot,
1854

 de a szándék üdvösségének 

kinyilvánítása mellett a rendelet egyoldalúsága és félreértelmezhetősége miatt október 18-án 

felírtak a királyhoz.
1855

 Esztergom megye 1836. október 17–21. között tartott közgyűlésén 

tárgyalta a tisztválasztási normatívumot, ahol a rendek Huszár Imre táblabíró és Friebeisz 

Imre
1856

 főjegyző ellenkező felszólalásait leszámítva komolyabb vita nélkül elfogadták a 

körrendeletet.
1857

 Zemplén közgyűlése október 17-én elfogadta a tisztválasztási 

normatívumot, bár annak egyoldalúsága miatt többen, például Soós János,
1858

 báró Vécsey 

                                                 
1851

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. Normalia. 642. cs. 1836:30762. 298–299. fol. Vö.: PmL, IV-

3/a-1., PPS vm. nemesi közgyűlésének jegyzőkönyve. 1836:5300/a. 1766–1768. fol. (A továbbiakban: PML, IV-

3/a-1.); KLÖM VI. 839. 34. lábjegyzet, valamint Molnár 1989. 20., Tilcsik 2000. 24–25. 
1852

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:17033. 2. fol. Elemzését ehelyütt lásd lejjebb. A zalai felirat 

kancelláriai jelzetét Barta tévesen a Fejér megyei felirat további sorsára utaló iratok között sorolja fel. Lásd 

KLÖM VI. 881. 36. lábjegyzet. 
1853

 Molnár 1989. 20–21. A zalai állásfoglalást a Törvényhatósági Tudósítások nem tartalmazzák. 
1854

 KLÖM VI. 900–901. 
1855

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:15257. 2. fol. A felirat jelzetét közli Barta István. Elemzését ehelyütt 

lásd lejjebb. (A továbbiakban csak ott és akkor hivatkozunk név szerint Bartára, ahol és amikor tőle indultunk el 

a kutatásban.) 
1856

 Az 1832–36-os országgyűlésen Esztergom megye követe. 
1857

 KLÖM VI. 870. Az esztergomi ellenzék viszonylagos gyengeségéről általában lásd KLÖM VI. 871. 4. 

lábjegyzet. 
1858

 A zempléni ellenzék tagja, táblabíró.  
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Pál,
1859

 Lónyay Gábor,
1860

 Buday András,
1861

 Nyomárkay József
1862

 táblabírák észrevételeket 

tettek. A megye a rendeletet kiindulási pontként recipiálta: a normatívumban és a korábbi 

megyei határozatokban szereplő előremutató intézkedéseket magában szintetizáló, valamint a 

törvényekkel és a törvényes szokásokkal összhangban álló, a kicsapongásokat és a 

pártoskodást megfékező, a szabad választást tiszteletben tartó tisztválasztási terv 

kidolgozására egyúttal választmányt neveztek ki, s erről az uralkodót is tájékoztatták.
1863

 

Békés megye október 24–25-i közgyűlésén a rendek nem fogadták el a szabályzatot, ahogy 

október 25-én Fejér sem.
1864

  

A békési közgyűlésen Csepcsányi Tamás
1865

 és Boczkó Dániel
1866

 táblabírák azt 

kifogásolták, hogy a rendelet a kicsapongásokat a főispánok bírálata alá rendeli, de arról, 

hogy a főispánok pártoskodásait miként korlátozzák, nem gondoskodik, sőt, rájuk bízza annak 

megítélését, hogy kik a pártoskodók. A két politikus szerint a pártoskodások elsődleges 

okozói a candidatio intézményével éppen a főispánok, akik sokszor ismeretlen megyei 

birtokost jelölnek a politikailag fontos tisztségekre, így kényszerítve ki a – közéletben egyedül 

aktív – saját emberük megválasztatását. Boczkóék a rendelet félretételét (seponálását) és egy 

küldöttség kinevezését indítványozták, amelynek feladata a főispáni hivatalt és a választási 

kicsapongásokat rendszabályozó statútumok megfogalmazása volt.
1867

 Gróf Esterházy 

Mihály,
1868

 báró Wenckheim Béla,
1869

 Omaszta Zsigmond,
1870

 Novák Antal
1871

 főjegyző és 

                                                 
1859

 A zempléni ellenzék egyik főrendi vezető alakja, táblabíró, Kossuth pártfogója. Az 1832/36-os 

országgyűlésen Kossuth képviseli távollétében.   
1860

 Ifjabb, zemplén megyei birtokos és a megyei ellenzék vezető alakja, 1827-től táblabíró és alszolgabíró, 

Dókus László lemondása után (1835. március) a megye országgyűlési követe, kezdeményező szerepe volt 

Kossuth Országgyűlési tudósításainak létrejöttében, később a Törvényhatósági Tudósítások zempléni levelezője. 
1861

 Zemplén megyei táblabíró, 1848/49-ben mádi képviselő. 
1862

 Zemplén megyei táblabíró, a megyei ellenzék tagja, bodrogszentesi birtokos.  
1863

 KLÖM VI. 887., 904., 936. A zempléni reakcióra lásd még MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:16569. 2. 

fol. A választmányi munkálat részletes elemzését lásd alább. A deputáció munkálata kapcsán született 1836. 

december 2-i zempléni felirat latin nyelvű kivonatát lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:2009. 2. fol. A 

felirat teljes szövegét magyarul lásd MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1837. F. 66. 11–12. fol. 

Elemzését és további sorsának ismertetését ehelyütt lásd lejjebb (az utóbbi két iratra Barta István is utalt).  
1864

 KLÖM VI. 828. 
1865

 Ügyvéd, az 1832/36-os országgyűlésen 1833. februártól Békés vármegye követe. Völgyesi Orsolya, 

Politikai-közéleti gondolkodás Békés megyében a reformkor elején. A rendszeres bizottsági munkálatok megyei 

vitái 1830–1832. Békés megyei Levéltár, Gyula, 2002. 224. (A továbbiakban: Völgyesi 2002a.) Vö.: Völgyesi 

Orsolya, A kormányzat, a rendek és az ellenzék Magyarországon a rendszeres bizottsági munkálatok vitája 

idején (1831–1832). Doktori disszertáció. Kézirat. ELTE Történeti Intézet, 2000. 257. (A továbbiakban: 

Völgyesi 2000.) 
1866

 Megyei földbirtokos, ügyvéd, 1848/49-ben az orosházi kerület országgyűlési képviselője, Békés és Arad 

megyék kormánybiztosa, 1849 júliusától erdélyi országos biztos. Völgyesi 2002a. 223–224.; Völgyesi 2000. 

257. 
1867

 KLÖM VI. 889. 
1868

 Békés megye táblabírája, Széchenyi István barátja. 1804-től császári-királyi kamarás, 1817-től a Lipót-rend 

kiskeresztese, 1848-ban tagja az OHB-nak. 1850–55 között a pesti Újépületben raboskodott, 1861-ben a Pesten 

összeülő országgyűlés felsőházának a korelnöke. Völgyesi 2002a. 224.; Völgyesi 2000. 258.  
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mások pártolták az előterjesztést, ellene szólalt fel Vidovich György
1872

 királyi tanácsnok és 

Aczél Antal főispáni helyettes, aki a kijelölés törvényes jogát magának fenntartva kilátásba 

helyezte: nem ismeri el magára kötelezőnek a statútumokat. A bizottság tagjainak kinevezése 

körül is élénk vita alakult ki a jelölés miatt (ti. hogy az adminisztrátor vagy a közgyűlés 

jelöljön). A deputáció végül két prominens ellenzéki politikust is tagjai között számlált, 

Csepcsányi Tamás és Szombathelyi Antal
1873

 személyében.
1874

 

A fejéri közgyűlésen elnöklő Cziráky Antal főispán
1875

 eleinte optimista volt a 

rendelet keresztülvitelét illetően, mert a megye a konzervativizmus fellegvára volt (túlnyomó 

befolyással rendelkezett a nagybirtok és a klérus), s a tisztújítás rendszabásait kidolgozó 

megyei küldöttség is – annak magyar nyelvre fordítása mellett – elfogadásra javasolta a 

normatívumot.
1876

 A közgyűlés a rendelet és az azt támogató kisgyűlési határozat 

felolvasásával kezdődött. A kisgyűlés már a rendelet kinyomtatásáról és megyei 

szétküldéséről is végzést hozott.
1877

 Kolosváry Miklós táblabíró
1878

 viszont annak 

egyoldalúsága miatt már a küldöttségi tárgyalás során felírást javasolt a királyhoz, hogy az 

uralkodó ne csak jogokat adjon, de kötelességeket is parancsoljon a főispánoknak. A 

közgyűlésen Madarász László
1879

 szólalt fel elsőként a felolvasást követően: beszédében a 

                                                                                                                                                         
1869

 Békés megyei birtokos, táblabíró, 1837–1840 között másodalispán, 1843/44-ben Horváth Antallal egy ideig 

a megye országgyűlési követe, 1848-ban, 1860–61-ben és 1865–67-ben főispán. 1867–1869 között 

belügyminiszter, 1871–79 között a király személye körüli miniszter, 1875-ben miniszterelnök, 1878-ban ismét 

belügyminiszter. Völgyesi 2002a. 226.; Völgyesi 2000. 261. 
1870

 Békés megyei táblabíró. 
1871

 A megye aljegyzője 1819–1828 között, az 1830-as és 1832/36-os országgyűléseken 1834 júniusáig Békés 

megye követe, 1828–1837 között főjegyző, 1837–1843-ig, halálig a megye első alispánja. A Törvényhatósági 

Tudósítások békési levelezője. Völgyesi 2002a. 225.; Völgyesi 2000. 259. 
1872

 1790–1801 között Békés megye aljegyzője, 1803–1811-ig főjegyző, 1812-től 1832-ig alispán, 1805-ben és 

1825/27-ben a megye országgyűlési követe. A Vidovichok megye birtoktalan nemes családjai közé tartoztak, 

Vidovich György 1816–17-ben, majd 1827-ben a Harruckern örökösök csorvási pusztájából földet bérelt. 

Völgyesi 2002a. 226.; Völgyesi 2000. 261. 
1873

 Békés vármegye táblabírája, Novák Antal lemondása után 1834. júniustól országgyűlési követe, az 1832/36-

os országgyűlésen az ellenzék tagja, Deák és Kossuth bizalmasa. 1843/44-ben szintén a megye képviselője. 

1843–1846 között főjegyző, 1846-tól 1849-ig első alispán. A Törvényhatósági Tudósítások békési levelezője. 

Völgyesi 2002a. 226.; Völgyesi 2000. 260. 
1874

 A bizottság további tagjai voltak gróf Eszterházy Mihály, Vidovich György, Wenckheim Béla és Stachó 

János. Lásd: Békés megyei Levéltár, IV-3/a-1., Békés vm. nemesi közgyűlésének jegyzőkönyve. (A 

továbbiakban: BmL, IV-3/a-1. Kgy. jkv.) 1836:1661. (a Békés megyei Levéltár vonatkozó iratait Szilágyi 

Adrienn bocsátotta rendelkezésemre, akinek ezúton is hálás köszönettel tartozom) Kossuth a bizottság tagjai 

között Novák Antalt is feltüntette, de az ő kinevezését a békési közgyűlési jegyzőkönyv nem támasztja alá. Vö. 

KLÖM VI. 890–891. A bizottság munkálatának ismertetését, közgyűlési vitáját és elemzését lásd alább. 
1875

 Gróf, 1825-től tárnokmester és a megyei főispánja, 1827-től országbíró. 
1876

 KLÖM VI. 874. 
1877

 Madarász József, Emlékirataim 1831–1881. Franklin, Bp., 1883. 38. (A továbbiakban: Madarász 1883.) 
1878

 Kolosváry 1825/27-ben Győr vármegye követe volt. 
1879

 A dunántúli ellenzék reformkori vezéralakja, 1847/48-ban Somogy vármegye országgyűlési követe. 
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vármegyei autonómia megtámadása miatt kritizálta a királyi parancsot.
1880

 Az egyébként 

Somogyban lakó politikus I. Ferenc hasonló, 1829-es rendeletének az 1830-as országgyűlésen 

beterjesztett sérelmének bizottsági indoklására hivatkozva kívánta elutasíttatni a 

normatívumot: az indoklás szerint ugyanis a rendelet az alispánok jelölhetőségének jogát 

károsítja. Madarász szerint a rendelet továbbá a pártosak jelölésből történő kihagyását 

főispáni önkényre bízza, s a választásban érdekelt felek egyikét tette volna bíróvá – az 

országgyűlés ráadásul a kérdést végül a rendszeres bizottsági munkálatok tárgyalásának 

idejére utasította.
1881

 Madarász szerint is az országgyűlésnek soron kívül, excerptaként, a 

publico-politicumból kiemelve kellett volna tárgyalnia a tisztújítási visszaéléseket. A korona 

és a törvények közül utóbbi primátusát hangsúlyozza, s mivel eszerint a kormány feladata 

csak a törvények fenntartása, de törvény ellen és törvényen kívül parancsot nem osztogathat, a 

rendeletet félretételét (!) szorgalmazta.
1882

  

Madarász József
1883

 emlékirataiban érzékletesen leírja, hogy a fívére és maga számára 

is a rendeletet tárgyaló közgyűlés volt az első fontosabb politikusi megmérettetés, egyfajta 

ugródeszka (ellenzéki) politikai szocializációjukban, kezdete a „közügyi küzdelmeknek”. 

Ennek megfelelően tudatos, alapos jogászi felkészülés előzte meg a közgyűlési vitában 

történő szerepvállalást. Az emlékirat szerzője szerint apjuk túl merésznek tartotta 

felszólalásukat, és „merész ábrándnak” egy királyi rendelet félretételét indítványozni 

Fejérben.
1884

 A Madarász-fívérek a jogi eszközök mellett éppen ezért a gyakorlati 

felkészülésről is gondoskodni kívántak: korteskedni kezdtek a rendelet félretétele mellett. Az 

országgyűlési követválasztás tapasztalataira építkezve Alapon és Rácalmáson jártak 

                                                 
1880

 A rendelet fogyatékosságai közé sorolja, hogy azonnali megyei kereset indítására utasítják a főispánokat, ha 

visszaéléseket tapasztalnak, miközben szerinte ez a megye kötelessége lenne a főügyészen keresztül. KLÖM VI. 

878. 
1881

 Az ellenzéki politikus felrótta az 1791:12. tc. figyelmen kívül hagyását, amely szerint a végrehajtó hatalom 

egyoldalú hatalommal nem hozhat törvényt. A főispáni hatalomnak a „nemzeti állás” fölé emelése (a parancs 

második része) szintén törvénytelen, mert feljogosítja a megye kormányzóját, hogy ha pártosságot vesz észre, 

„ha nekiek a megyei lélek nem tetsző, nem kedvező”, akkor a tisztújítást felfüggesztheti, amíg a nemesi erő 

kifárad, s a tisztikart tetszése szerint megerősítheti, kipótolhatja, felülírva az 1723:56. tc.-ben megállapított 

kötelező, rendes hároméves tisztújítási időszakot. Az 1548:70. tc. ráadásul kimondja azt is, hogy az alispánokat 

ne a főispán, hanem a megye egésze válassza, különben nem kell engedelmeskedni nekik.  
1882

 KLÖM VI. 874–876. 
1883

 Ifjabb (1814–1915), ügyvéd, 1848/49-ben a sárkeresztúri kerület képviselője (Fejér megye). 
1884

 Madarász 1883. 33–36. Madarász leírja, hogy Kölcsey Ferenc és elvbarátai inspiráló országgyűlési 

fellépésére határozták el magukat az ellenzéki politizálásban való aktívabb szerepvállalás, azaz az alkotmányos 

szabadság, az állami önállóság, és különösen ezek gyakorlati biztosítéka, a vármegyei autonómia védelme 

mellett. Egy ilyen politikai fellépésre, megmérettetésre kiváló terepet nyújtott az 1836. szeptemberi uralkodói 

rendelet megyei tárgyalása (az emlékirat szerzője egyenesen „csatának” nevezi a kormánypárttal való 

összecsapást). Madarász József leírja, hogy fívérével hosszú időt fordítottak a hazai törvények megismerésére: a 

törvénykönyvekből kiírták, majd memorizálták a jogszabályokat, hogy a közjogi vitákban versenyképessé 

váljanak. Különösen fontos pilléreknek az Aranybullát, a középkori és kora újkori nádori törvényeket, Werbőczy 

Tripartitumának primae nonusát a nemes ember letartóztatásáról és elfogatásáról, az 1791:10. és 1791:12. tc.-

eket az állami önállóságról és a végrehajtó hatalomról, ill. a főispáni jogok törvényes betartását tartották.         
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támogatók rekrutálásának reményében, de mindkét helyen szkepszissel fogadták őket: 

Madarász leírása szerint nevetség tárgyává váltak, mert Fejér megyében még a táblabírák 

közül sem mert senki soha Cziráky vagy a kormány ellen szólni kisebb horderejű ügyekben 

sem, s elképzelhetetlennek tűnt, hogy a Madarász-fívéreket a közgyűlésen akár csak 

meghallgassák. Ennek ellenére október 24-én estére Székesfehérváron a Fekete Sas, illetve a 

Fehér Kereszt vendéglőkbe is egyeztető összejöveteleket szerveztek, kevés eredménnyel.
1885

 

A másnapi gyűlésen elvbarátaik, Salamon Lajos, Sárközy Zsigmond, Fiáth Ferencz és Kaszás 

Béni vezetésével mégis 30–40 támogató jelent meg. A Madarászok a főispán mellé tették 

székeiket, mert ezzel is elhatározásukat kívánták nyomatékosítani, nem kis megdöbbenést 

váltva ki a hallgatóságból. Bátyja után Madarász József is felszólalt. Leírása szerint 

beszédeiket egyre nagyobb figyelem és éljenzés kísérte, sőt, az ő felszólalásának idejére már 

elterjedt a városban Madarász László indítványának híre, s az éppen zajló vásár miatt a 

közgyűlés terme a beszéd végére érdeklődő, pártoló támogatókkal telt meg.
1886

   

A normatívum elfogadása mellett érvelt Cziráky, mondván a parancs csak arról szól, 

hogy a főispánnak kötelessége a rendet fenntartani. Gróf Zichy Domokos apát és Marich 

István Dávid
1887

 az elfogadás mellett érveltek, mert az uralkodó szerintük a törvények alapján 

parancsolja a megyei rendet.
1888

 Madarász László kérdésére se az apát, Madarász József 

kérdésére se Cziráky nem tudott olyan törvényt citálni, amelyre kijelentéseiket alapozták, 

noha Cziráky elismert közjogász volt a korban.
1889

 Madarász József információi szerint a 

kormánypárt részéről több kísérlet is történt az elhallgattatásukra: átnézték például a nemesi 

összeírásokat, hogy kihirdetett nemesek-e, azaz jogosan szólalnak-e fel. A Madarászok elleni 

támadásokat nehezítette az is, hogy korábban – legalábbis szóban
1890

 – a kormánypárt 

másodalispáni jelöltjét, Szluha Imrét
1891

 támogatták az esedékes tisztújításon ők is.
1892

 Szűcs 

                                                 
1885

 A Madarász-fívérekkel ekkor összeismerkedő későbbi országgyűlési követ, Fiáth Ferencz emlékirataiban 

nem számol be se a tisztújítási normatívumról, se annak Fejér megyei közgyűlési vitájáról. Fiáth feltehetően 

későbbi pályája miatt szelektál, letagadja ellenzéki múltját, s ezzel együtt saját szerepét elhallgatja. Lásd Fiáth 

Ferencz, Életem és élményeim. I–II. Bp., 1878. I. 104–114. (A továbbiakban: Fiáth 1878. I.) Vö.: Madarász 

1883. 36–38. 
1886

 Madarász egyébként jelzi, hogy emlékirataiban csak a Törvényhatósági Tudósítások leírásának 

kiegészítésére törekszik. Lásd Madarász 1883. 39–40.  
1887

 1805-ben, 1825/27-ben és 1832/36-ban a megye országgyűlési követe, 1813–1832 Fejér vármegye első 

alispánja, 1836 után Torna, Győr, Veszprém főispánja és királyi kamarás. 
1888

 KLÖM VI. 877. 
1889

 KLÖM VI. 878–879. Vö.: Madarász 1883. 40. Madarász László retorikájában egyébként szimbolikusan 

helyet kaptak a Gracchusok, Horatius, a németalföldi szabadságharc, a felvilágosodás és a francia forradalom is. 

Madarász László második beszédét közli: Madarász 1883. 43–44. 
1890

 Ténylegesen ekkor már Sárközy Zsigmond és Ürményi József alispánságát támogatták. Lásd Madarász 1883. 

42. Vö.: Madarász 1883. 33., 40. 
1891

 Fejér vármegye főszolgabírája, az 1832/36-os országgyűlésen a megye konzervatív követe.  
1892

 Madarász 1883. 40. 
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Lajos alispán
1893

 a normatívum elfogadása mellett szólt volna, de a rendek már nem akarták 

meghallgatni, Szluha Imre ellenérveit pedig egyhangúan ignorálták. A gyűlés 10 órakor 

kezdődött, és délután fél 4 utánig húzódott.
1894

 A főispánt környezete arra bíztatta, hogy a 

királyi parancs mellett állapítsa meg a többséget, de a nyilvánvaló kisebbségi helyzetet érezve 

a gyűlés elfajulásának kezdetekor ezt nem merte vállalni, és a félretétel helyett a felírás mint 

kisebbik rossz mellett foglalt állást, amit néhány, a félretétel mellett kardoskodó felszólalás 

után végzésnek is nyilvánított.
1895

 Madarász József kommentárja szerint a kormánypárt 

megtörésével ezen a napon született meg Fejér megyében „az alkotmányos szabadság és a 

haladás” pártja.
1896

 Madarász József később egyébként bevallotta, hogy maga sem bízott a 

rendelet félretételének kivívásában.
1897

 

Borsod megye 1836. november 7-i közgyűlése szintén felírt az uralkodóhoz.
1898

 Az 

1836. november 8-i nógrádi
1899

 közgyűlésen elsőnek Kubinyi Ferenc
1900

 ellenzéki politikus 

szólalt fel, a tisztválasztási normatívum ellen, mert szerinte az törvénybe ütközik és a 

municipalis rendszert is csorbítja: a főispánok a szabad választás alkotmányos jogát felekezeti 

vagy egyéb pártos szempontok, megfontolások alapján gyakran érdemtelen személyek, 

„pártfőnökök” önkényének szolgáltatják ki. Kubinyi szerint ez a lakosság morális 

érzékenységét illetve állását is károsítja, mert „egyes polgárok közé […] az erkölcstelen 

bosszúállás szikráját veti, mintegy utat mutatván arra, hogy akin bosszúnkat tölteni akarjuk, 

részére színlelt factiót csináljunk, s ekképp eszközöljük, hogy csak candidatióba se 

                                                 
1893

 A megye konzervatív második követe az 1832/36-os országgyűlésen, az első alispánság elnyerése előtt 

főszolgabíró. 
1894

 Madarász 1883. 41. 
1895

 A közgyűlésről szóló tárgyilagos – a félretétel melletti döntésről és az országgyűlési rendezést kimondó 

határozatról beszámoló – főispáni jelentést lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:16154. 2. fol. Fejér megye 

feliratát (pontosabban annak latin nyelvű kivonatát) lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:15703. 2–3. fol. A 

felirat jelzetét közli Barta István. Elemzését ehelyütt lásd lejjebb. Vö. KLÖM VI. 880–881. 
1896

 A közgyűlési határozatot a Fekete Sas vendéglőben ünnepelték meg, ahova számos fiatal és tisztelgő 

küldöttség érkezett hozzájuk, támogatásukról biztosítani elveiket. Lásd Madarász 1883. 42. 
1897

 Madarász 1883. 47. A Törvényhatósági Tudósítások hasonlóan kommentálta a fejéri közgyűlést: „Fejér 

vármegyében october 25-én és következett napokbani közgyűlésen olly lélek emelkedett fel, aminőt az országbíró 

főispánnak még az előtt nem nagy alkalma volt megszokni. Hasonló volt a tisztválasztás is november 3-án.” 

Illetve:„Hallatlan nap vala (így ír levelezőm) Fejér vármegyében az október 25-i közgyűlés az országbíró 

főispán elnöksége alatt, mert a nemzeti jogok védelme néhány egyszerű, de elhatározott férfiak igyekezetével 

erősen hangzott a gyűlési teremben.” KLÖM VI. 828., 874. 
1898

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:17292. 2. fol. Borsod állásfoglalását a Törvényhatósági Tudósítások 

nem tartalmazzák. 
1899

 Az 1830-as évekre Nógrádról általában lásd: Horváth István, Politikai nézetek és viták a reformkori Nógrád 

megyében az 1830-as évek elején. In: A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve VI. Salgótarján, 1980. 5–34.; 

Horváth István, A vármegyei közigazgatás működése az 1830-as években Nógrád megye alispánjának 

megítélése alapján. In: A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve VII. Salgótarján, 1981. 181–202. 
1900

 Nógrád vármegye szolgabírája, Prónay Jánost követően 1835 júliusától a megye országgyűlési követe, a 

Törvényhatósági Tudósítások nógrádi levelezője, 1848-ban losonci képviselő. Lásd: Praznovszky Mihály, 

Kubinyi Ferenc közéleti tevékenysége. In: A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve VI. Salgótarján, 1980. 

35−90.; Praznovszky Mihály, Kubinyi Ferenc (1796–1874). In: Szvircsek Ferenc (szerk.), Reformgondolkodás 

Magyarországon a XIX. században. Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Salgótarján, 1989. 
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jöhessen.”[!]
1901

 A választók és a főispánok közül az utóbbiak felelősségét domborítja ki: 

hivatkozik az 1823-as megyei ellenállást követő időszakra, amikor a kandidációkból sok 

érdemes hazafit pusztán „kompromittáltsága” miatt is kihagytak. Kubinyi – mintegy az 

1843/44-es országgyűlés vitáját előrevetítve – a pártoskodás definícióját is problematikusnak, 

s ebből kifolyólag tisztázandónak tartotta: ha ez több személy megállapodását jelenti egy 

személyben, akkor már a conferentia is factiónak tekinthető, de például a „vendégszeretetet” 

sem kéne az országból homályos definíciók miatt kiirtani. A főispáni visszaélések 

„korrekciójára” szerinte pedig néha egyenesen szükséges a pártoskodás. A főispáni önkény 

ellen tehát a megyéknek kellene garanciákról gondoskodniuk, s az országgyűlési rendezésig 

küldöttségi rendszabás kidolgozását javasolja.
1902

 Huszár Károly
1903

 szerint a hevesi, gömöri 

és barsi példák is azt mutatják, hogy a főispánok nem veszik figyelembe a közvéleményt. 

Kubinyi felirati javaslatát Fráter Pál
1904

 főszolgabíró, Horváth Károly
1905

 táblabíró és Sréter 

János
1906

 főjegyző is pártolták. Szígyártó Mihály táblabíró és Jankovich Antal első alispán 

viszont a rendelet elfogadása mellett szóltak. Szígyártó szerint annak előírásai igazságosak, 

célja pedig üdvös, tekintve, hogy sokfelé a tisztválasztások miatt már a vásárokat is el kell 

halasztani. Prónay Ferenc táblabíró ennek nyomatékaként a rendek általános 

megelégedettségét nyilvánította ki Keglevich Gábor főispánnal szemben. A közgyűlési végzés 

végül kimondta, hogy a rendek tisztelettel fogadják az uralkodói szándékot, egyúttal a 

következő országgyűlésen törvényt fognak szorgalmazni, addig viszont a megye korábbi, 

saját gyakorlatának alkalmazásánál maradnak. Kérik egyben az uralkodót, hogy a rendeletet a 

törvényekkel és a megyei hatósággal hozza összhangba, a főispánokat pedig utasítsa a 

törvények betartására.
1907

 

Vas megye 1836. november 14-i közgyűlése bár a rendelet célkitűzéseit örömmel 

fogadta, annak három pontja ellen mégis tartalmi kifogásokat emelt, s a nemesek 

véleményüket az uralkodó tudomására hozni rendelték.
1908

 A megye állásfoglalása szerint 

annak megállapítása, hogy valaki törvénytelen eszközöket alkalmazott-e saját megválasztása 

                                                 
1901

 KLÖM VI. 905. 
1902

 Kubinyi Ugocsa megye példájára hivatkozik, ahol a szegény nemességet tisztválasztáskor a gazdagabbak 

tartják együtt, költségeiket ők fedezik, ami ott rendet is eredményezett. KLÖM VI. 907.  
1903

 Nógrád megyei táblabíró, 1843/44-ben a megye országgyűlési követe. 
1904

 Nógrád megye főszolgabírája, az 1839/40-es országgyűlésen követe, 1844–47 között első alispánja, 1849 

nyarán Görgey egyik hadsegéde.  
1905

 Nógrád megyei táblabíró, később megyei főügyész. 
1906

 Nógrád megye főjegyzője, 1839-től másodalispánja, 1842-ben meghalt. Lásd: Horváth István, Sréter János. 

1806–1842. Pályakép és kutatási program. In: A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve III. Salgótarján, 1977. 

287–304. 
1907

 KLÖM VI. 906–908. A nógrádi feliratot lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:17175. fol. 2. 
1908

 Tilcsik 2000. 24–25. 
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céljából, a megye nemességének a feladata: a főispáni megítélés ellenőrizhetetlen lenne, és 

visszaélésekre alkalmas, mert bárkit jogtalanul vagy alaptalanul kizárhatna a jelöltek közül. 

Sérelmezték a közgyűlés elhalasztásának, a tisztikar megtartásának, illetve a surrogatio 

alkalmazásának lehetőségét, mert bár a rendek jelenlegi főispáni helytartójukkal meg vannak 

elégedve, de ez a bizalom nem a hivatalnak, hanem csak a személynek szól, azaz 

változóképes. Harmadrészt Vas szerint a megyei nemesség által szabadon választott 

tisztviselők hivatala nem függ felsőbb megerősítéstől, így a megye által törvényesen 

megerősített tisztikar mandátumát az uralkodó nem negligálhatja, de fel sem függesztheti, 

mert ezzel törvénytelenséget követne el.
1909

 A rendeletet Árva megye 1836. november 14-i 

közgyűlése szintén elutasította, és egyben felírtak az uralkodóhoz. A megye álláspontja 

szerint a pártoskodások megítélése a rendek joga, nem pedig a főispáné.
1910

  

Pest megye az 1836. november 16-i közgyűlésén tárgyalta a rendeletet, de nem 

fogadták el.
1911

 A tisztválasztási normatívum életbeléptetése ellen heten szólaltak fel, mellette 

azonban senki. A felszólalók között volt Benyovszky Péter,
1912

 Ágoston József,
1913

 Domby 

Márton,
1914

 Ráday Gedeon,
1915

 Réső Ensel Sándor,
1916

 Bánffy Pál
1917

 és Patay József.
1918

 A 

kifogások lényegében a kormányzat, vagyis az azt képviselő főispán hatalmi jogköre és a 

vármegye, vagyis az azt képviselő rendek szabadsága közötti érdekellentét és 

„munkamegosztás” kialakuló aránytalanságaira építették az érvelésüket. A pesti ellenzékiek 

szerint a rendelet a főispánoknak a törvényekben foglaltakon túlnyúló hatalmat adna, s ez a 

szabad választás jogát veszélyeztetheti. A főispánok ugyanis szabad, de részrehajló akaratuk 

                                                 
1909

 A vasi feliratot lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:136. 2. fol. A megye állásfoglalását a 

Törvényhatósági Tudósítások nem tartalmazzák. 
1910

 Az árvai feliratot lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:16742. 2. fol. Kossuth az árvai rendek elutasító 

állásfoglalását csak regisztrálás szintjén említi, dátum nélkül. Vö. KLÖM VI. 887. 
1911

 A rendelet szövegét már 1836. október 7-én felolvasták a közgyűlésen, de vitáját a következő közgyűlésre 

halasztották.. Lásd: PML, IV-3/a-1. 1836:5300/a. 1768. fol.; A novemberi közgyűlésről lásd: PML, IV-3/a-1. 

1836:5722. 1892–1893. fol.; A közgyűlési vitára lásd: KLÖM VI. 828.; Völgyesi Orsolya Pest megye 1836–

1838 közötti, ellenzéki jellegű politizálását áttekintő tanulmánya érdekes módon nem tesz említést a 

tisztválasztási normatívumról, vagy annak Pest megyei reakciójáról. Vö. Völgyesi Orsolya, Pest megye és az 

ellenzéki politizálás lehetőségei (1836–1838). In: Erdődy Gábor, Hermann Róbert (szerk.), Magyarhontól az 

Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Argumentum, Bp., 2002. 162–179. A 

november 15-i közgyűlésről uo.: 164–167. (A továbbiakban: Völgyesi 2002b.) 
1912

 Ügyvéd, pest vármegye táblabírája, a felségsértési és hűtlenségi perek szakértője, Wesselényi Miklós, 

Kossuth Lajos és az ifjak ügyével kapcsolatban perbefogott személyek egy részének védőügyvédje. 
1913

 Ügyvéd, a pest megyei ellenzék tagja, Kossuth védőügyvédje a hűtlenségi perben, 1848/49-ben a dédesi 

(Borsod vm.) kerület országgyűlési képviselője. 
1914

 Pesti ügyvéd, királyi táblai ügyész, Csokonai Vitéz Mihály barátja. 
1915

 A pest megyei ellenzék tagja, 1845–49-ben és 1854-től a Nemzeti Színház főigazgatója, 1848-ban nógrádi 

főispán.  
1916

 Pesti ügyvéd, királyi táblai ügyész, a pest megyei ellenzék tagja, az ifjak perében Tormássy János védője, de 

a titoktartási eskü megtagadása miatt más védőügyvédet jelöltek ki. 
1917

 Báró, pest megyei birtokos nemes. 
1918

 Pest megyei táblabíró. 
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szerint bármikor félbeszakíthatnák a tisztválasztást, ha az nem az érdekeiknek megfelelően 

halad, s ezzel a leköszönő tisztikart újra a megye „nyakába tolhatnák.” Az önkény másik 

eszköze szerintük a pártoskodónak vélt személyek kiiktatása a választási folyamatból: 

azonnali ügyészi kereset alá vonásuk, vagy akár azonnali bezáratásuk, mivel ezekre korábban 

a főispánnak nem volt jogosítványa. Az ellenzék félelme szerint idővel mindebből az is 

következhet, hogy a kormány magának tulajdonítsa a hivatalok megerősítésének vagy meg 

nem erősítésének a jogát – mint Erdélyben.
1919

 

Az ellenzék érvelése a rendelet egyes pontjainak kritizálásán keresztül, illetve ezeken 

túl általánosabb síkon is megfogalmazza a rendi dualizmus működési mechanizmusának 

nemesi, rendi alapvetését: a törvényekben lefektetettnél több jogot kormányrendelet 

önmagában nem adhat, tehát a főispánok hatalmát sem növelheti a kormány egyoldalúan. 

Ugyanakkor az 1791:12. tc.-ből kifolyólag kormányrendelet törvényt sem törölhet el, a 

tisztválasztási normatívum egyes elemei viszont összeütközésbe kerülnek a törvényes 

gyakorlattal: például a factiók legtöbbször az alispáni szék betöltése körül szerveződnek, s bár 

a törvény szerint kötelező, a rendelet szerint a factiót eszközlő alispánt nem lehetne 

kandidálni.
1920

  

A tisztválasztásokat tekintve az előforduló zavarok okai sem csak a nemesi választók, 

hanem például a főispánok is, sőt, utóbbiak felelőssége szerintük nagyobb: a visszaélések és a 

kicsapongások egy efféle interpretáció szerint nagy részben, vagy egészében elmaradtak 

volna, s a jövőben is elmaradnának, ha a főispánok nem lennének részrehajlóak, és ha nem 

pártoskodnának.
1921

 

A fenti két érvből következően a kormány feladata tehát nem a rendszabás, hanem a 

főispánok utasítása lenne az 1723:57. tc.
1922

 részrehajlásmentes betartására.
1923

   Ensel Sándor 

                                                 
1919

 KLÖM VI. 839. Ensel Sándor a főispáni önkény megerősítéséhez számította felszólalásában a 

kinevezésekkel történő visszaéléseket is – a nádor főispánsága előtt a megyék például maguk választották a 

táblabírákat, most pedig a főispánok törvényellenesen, önkényesen nevezik ki őket.  
1920

 KLÖM VI. 840. 
1921

 A főispánoknak a visszaéléseket kiváltó, előidéző magatartását, és ebből származtatható felelősségét a pesti 

közgyűlésen felszólaló ellenzékiek az 1835. július 23-i barsi közgyűlés példájával próbálták illusztrálni, amikor 

is a kormány hatalmas anyagi áldozatokkal lépett fel Balogh János ellen és új követválasztásért, miután június 

22-i beszéde miatt a barsi követet is hűtlenségi perbe fogták. Erről Kossuth és Lovassy László leírását lásd 

KLÖM VI. 442–451. Vö. Pajkossy 2007. 690–692. 
1922

 „A becstelenités tényének büntetését meghatározzák. Jóságosan beleegyezik Ő legsz. felsége, hogy a 

széksértésekre vonatkozó ügyekben, melyeket bárki az ülés folyása alatt követ el, továbbra is a Hármaskönyv 2. 

részének 69. és 72. czimei, s az 1635. évi 89. és 1649. évi 94. törvénycikkelyeket tartsák meg. 1. § S a büntetést 

azonnal 25 könnyü sulyu, egy-egy forintot tevő márkával róják le. 2. § S a törvényszékek sértésére nézve 

kiszabott ez a büntetés a megyék közgyüléseire is kiterjesztendő és avval az ezekben kihágókat ugyanazon gyülés 

folyása alatt sujtsák. 3. § A hivataluk tényleges gyakorlatában eljáró fő- és alispánoknak s más megyei biráknak 

bárki részéről való, a törvényszék és közgyülés tartama alatti becstelenítéseért azonban költségek nélkül 100 

forintot, 4. § Nemkülönben akkor is, a midőn ilyeneket valaki más ellen, a törvényszéken s megyei közgyülésen 

kivül követ el, és az illető idézés mellett, per utján keres elégtételt: a különböző időben s külömböző 
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szerint végeredményben tehát a rendelet a szólásszabadság elleni támadás után az „akarat 

szabadságát” (!) próbálja megszorítani – pártok, factiók szerinte mindig voltak, de ez egyben 

a szabad akarat gyakorlása (és a parlamentáris rendszerek velejárója). A pest megyei rendek a 

választási rendszeren kizárólag országgyűlésileg akarnak és hajlandóak reformálni, s a 

tisztválasztási normatívum elutasítása egy a sérelmeket részletező felirat
1924

 mellett 

közgyűlési végzés lett.
1925

   

Pozsony vármegye november 21–26-i közgyűlésén gróf Pálffy József
1926

 indítványát a 

rendelet elutasításáról és felírásról
1927

 Olgyay Gáspár
1928

 táblabíró mellett Bittó Benjamin
1929

 

első alispán is támogatta, s az közgyűlési végzéssé lett.
1930

 Arad vármegye közgyűlésén 

november 28-án a tisztválasztási normatívumot általános elégedetlenséggel fogadták, 

védelmére csak egy személy szólalt fel. A megye határozott véleményének kialakulását a 

gömöri és hevesi példák mellett részben saját tapasztalatok segítették: érvként került elő, hogy 

az 1831. augusztus 8-i tisztújításon a rendek megtagadták a szavazást, mert a jelölések körül 

az ellenzék és báró Orczy Lőrinc főispán között komoly ellentét alakult ki. A visszaélések 

megítélését így a főispánokra bízni szerintük annyi lenne, mint a vétek elítélésében az egyik 

legnagyobb részestársnak adni a bíróságot. Törvényi szabályozással emellett a kicsapongások 

elhárítását kell megoldani, de a pártok eltörléséről nem lehet szó, mert alkotmányos országban 

a létük a szabad választások vonzata, kelléke, és velejárója. A rendeletet a közgyűlés tehát 

nem fogadta el, a kicsapongások orvoslását a rendek maguknak tulajdonították, s felírást 

határoztak.
1931

  

Hont megye 1836. november 28-i közgyűlésén a választások országgyűlési rendezése 

mellett foglal állást: a publico-politicumból kiemelve, a legelső országgyűlésen tárgyalják a 

tisztválasztást. A normatívummal kapcsolatban többek között megjegyezték, hogy a főispán 

csak akkor szorgalmazhatja közgyűlési kereset elrendelését, ha a rendek többsége a vád 

támasztásában egyetért, mivel nemes ember elfogatásához közgyűlési határozat kell, a kereset 

elrendelése pedig közgyűlések ideje alatt történő kihágás esetén a megye közönségére 

                                                                                                                                                         
cselekvényekkel elkövetett minden egyes becstelenitésért, a melyeket a keresetben ki kell tenni, ugyanazt a 

büntetést itéljék meg.” Magyar Törvénytár 1723:57. tc. Vö. 1723:56. és 58. tc. 
1923

 KLÖM VI. 839. 
1924

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:17281. 2–3. fol. A felirat jelzetét uo. közli Barta István. Elemzését 

ehelyütt lásd lejjebb. 
1925

 PML, IV-3/a-1. 1836:5722. 1892–1893. fol.; KLÖM VI. 840. 
1926

 Pozsony megyei birtokos.  
1927

 A pozsonyi feliratot lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:16577. 2. fol. Elemzését és ismertetését lásd 

lejjebb. 
1928

 Pozsony vm. táblabírája és levéltárosa, a Törvényhatósági Tudósítások pozsonyi levelezője. 
1929

 A megye első alispánja, majd királyi táblai ülnök.  
1930

 KLÖM VI. 999. 
1931

 KLÖM VI. 869., 914–915. Az aradi feliratot lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:17386. 2. fol. 
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tartozik.
1932

 Torna megye 1836. november 28-i közgyűlésén úgy határozott, hogy a 

tisztválasztási normatívumot csak módosítva fogadnák el, mivel a főispánok korlátozása is 

szükséges. Ennek módjáról különféle rendeléseket is hoztak, és felírtak az uralkodóhoz.
1933

 

Bereg 1836. november 28-án szintén elutasító álláspontra helyezkedett, s döntésükről az 

uralkodót is tájékoztatták.
1934

 Tolna megye 1836. november végi, december eleji közgyűlésén 

a rendelet céljainak tisztelete mellett Honthoz hasonlóan, a választások törvényhozás útján 

történő szabályozása mellett határoztak.
1935

 Krassó vármegye 1836. december 9-én elfogadta 

a rendeletet, s erről egy köszönetnyilvánító feliratban az uralkodót is értesítették.
1936

 A barsi 

közgyűlés 1836. december 12-én a tisztválasztási normatívumot elutasította és felírt az 

uralkodóhoz.
1937

 Szintén december 12-én Nyitra megye provizórikus intézkedésként, a 

főispáni önkény ellen tett óvással, de elfogadta a királyi rendeletet.
1938

  

Bihar vármegye a december 12-i közgyűlésén utasította el a rendeletet.
1939

 Az ekkor 

még haladópárti Tisza Lajos
1940

 és Beöthy László táblabírák pontonként elemezve mutatták ki 

a normatívum törvénytelen és/vagy szükségtelen voltát, s nyilvánítottak véleményt a fennálló 

törvények országgyűlés útján történő pótlására: kifogásolták a korábban látott ellenzéki 

véleményekhez hasonlóan a közgyűlés elhalasztásának főispáni önkényét, a főispáni 

surrogatiót (helyettesítést), valamint a tiszti vád indításának és a rögtöni elfogatásnak a 

lehetőségeit.
1941

 Több vélemény fogalmazódott meg a rendelet elfogadása mellett is. Józsa 

Péter
1942

 táblabíró például úgy vélte, hogy az emberélet fenyegetettsége a rendelet kisebb 

törvénytelenségeihez képest nagyobb veszély akkor, amikor a kicsapongások az országban 

megyéről megyére terjednek (!). Ráadásul törvény csak az első alispán jelöléséről 

rendelkezik, másban nem köti a főispán kezét, akinek a közcsend háborítóit actio alá vetetni 

                                                 
1932

 A honti feliratot magyarul lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:3837. 3–4. fol. Elemzését ehelyütt lásd 

lejjebb. Vö. KLÖM VI. 1025. 
1933

 Kivonata latinul: MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:17039. 2. fol. További sorsa: MOL (A 39) Kanc. lt. 

Act. gen. 1837:2009. 2. fol. Az eredeti felirat magyar-latin hasábos formában megtalálható MOL (C 44) 

Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1837. F. 66. aktájában, 13–16. fol. alatt. Elemzését lásd lejjebb. 
1934

 A beregi feliratot lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:604. 2. fol. A megye állásfoglalását a 

Törvényhatósági Tudósítások nem tartalmazzák. 
1935

 KLÖM VI. 1022. A tolnai felirat latin nyelvű kivonatát lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:126. 2. fol. 

Elemzését ehelyütt lásd alább. 
1936

 A krassói feliratot magyar-latin hasábos formában lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:4548. 2. fol. A 

megye állásfoglalását a Törvényhatósági Tudósítások nem tartalmazzák. 
1937

 KLÖM VI. 887., 935–936. A barsi feliratot lásd egyrészt MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1837:14. A felirat 

jelzetét uo. közli Barta István. A feliratot lásd még MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:2710. 2. fol. Elemzését 

ehelyütt lásd lejjebb. 
1938

 KLÖM VI. 972. 
1939

 KLÖM VI. 904. 
1940

 (1798–1856) Bihar vármegye első alispánja, táblabíró, 1833. augusztus 8-ig országgyűlési követe, 1841-től a 

megye adminisztrátora. Vö. a fejezet bevezetésében írtakkal. 
1941

 KLÖM VI. 956–957. 
1942

 Bihari táblabíró, a nagyváradi püspökség jószágigazgatója, 1846-tól királyi táblai ülnök. 
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és az 1687:14. tc.
1943

 szerint elfogatni ugyancsak törvényes kötelessége. Józsa szerint a 

surrogatio intézményének gyakorlata zavarok esetén a szokáson alapul, amely 

Magyarországon a törvényekkel megegyező jogforrásként funkcionál. Erdélyi Vazul
1944

 görög 

egyesült kanonok szerint a törvénytelen kicsapongások megrendszabályozása éppen a 

törvényes szabadságot biztosítja, Fényes Károly táblabíró és Szlávy László királyi tanácsnok 

szerint pedig a rendelet amolyan „emlékeztető”, ami nem is a megyéknek (!), hanem csak a 

főispánoknak szól. Józsával Beöthy Ödön
1945

 szállt vitába, mondván alkotmányos országban a 

törvény áll mindenek, így a fejedelem felett is, a helyettesítésnél pedig hiányzik a consensus 

populi Werbőczy-féle kritériuma ahhoz, hogy a szokást törvényes jogforrásként fogadják és 

ismerjék el.
1946

 A bihari közgyűlésen is problematikusnak bizonyult a „pártoskodás” és a 

„kicsapongás” terminusainak definiálása, illetve elkülönítése. Beöthy Lajos aljegyző szerint a 

pártoskodás önmagában nem tilalmas, mivel factiozás mindenhol létezik, ahol szabad 

választás van. Szlávy László viszont szűkítette volna a kört: aki önmaga mellett indít 

pártoskodást, azt igazságos kihagyni a jelölésből. A közgyűlési végzés az elutasítás mellett 

végül felírásról is határozott.
1947

   

A rendeletet Gömör megye 1836. december 12-i közgyűlése szintén elutasította, s 

felírtak az uralkodónak.
1948

 Abaúj megyében 1836. december 12–13-án bukott meg a 

tisztválasztási normatívum. A megye csak úgy hajlandó engedelmeskedni, ha párhuzamosan a 

főispánok kicsapongásait is korlátozzák.
1949

 Temesben 1836. december 15-én utasították el a 

                                                 
1943

 „A gonosztevő nemeseknek, kiknek a lakásukon kivül alig van valamely fekvőjószáguk, az elfogásról alkotott 

1655-ik évi 38-ik cikkelyt s letartóztatásuk további módját megmagyarázzák. És noha a közönséges 

gonosztetteket féktelenül és nyilvánosan elkövető nemesek ellen, a kiknek lakásukon kivül alig van valamely 

fekvőjószáguk s azok büntársai ellen az 1655-ik évi 38-ik czikkelyben előirt eljárás fennáll, de mivel ezek közt 

többnyire olyanok is vannak, kik bünök öntudatában, csupán az ellenük inditandó vizsgálat hirét hallva, 

alattomos szökéssel segitenek magukon: 1. § Hogy tehát az ilyen gonosztevőknek a megérdemlett büntetés 

megtorlatlan kijátszására, és ezzel bármely szörnyü gonoszságok vétkes elkövetésére ez uton is alkalmuk ne 

nyiljék: a karok és rendek a fennidézett czikkelyt továbbra akképen magyarázták, hogy a mondott gonosztevőket 

büntettüknek egyébként világos és elegendő előzetes felderitése után, a megyék illetékes hatóságai az előbbi 

módon ellenükben teljesitendő vizsgálat előtt is, rögtön elfogathassák és azután, a törvény rendjének 

megtartásával, kellő büntetéssel sujthassák.” Magyar Törvénytár 1687:14. tc. 
1944

 Görögkatolikus kanonok, majd nagyváradi görögkatolikus püspök.  
1945

 (1796–1854) Bihar, Szabolcs és Zala megyék táblabírája, a bihari liberálisok vezető alakja, a megye 

országgyűlési követe 1832/36-ban, a Törvényhatósági Tudósítások megyei levelezője. Vö. Csengery Antal, 

Magyar szónokok és statusférfiak. Politicai jellemrajzok. Heckenast Gusztáv, Pest, 1851. 
1946

 Az 1825/27-i országgyűlésen Bihar vármegye sérelemként terjesztette fel az uralkodó 1822. június 24-i 

leiratát, amelyben a megüresedett megyei tisztségek időszaki betöltését a főispánnak tulajdonítja. KLÖM VI. 

958. 
1947

 KLÖM VI. 957–958. A bihari feliratot lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:1415. 2. fol. A felirat 

jelzetét uo. közli Barta István. Elemzését ehelyütt lásd lejjebb. 
1948

 A gömöri feliratot magyar-latin hasábos formában lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:736. 2–4. fol. 

Elemzését ehelyütt lásd lejjebb. A megye állásfoglalását a Törvényhatósági Tudósítások nem tartalmazzák.  
1949

 Az abaúji feliratot magyar-latin hasábos formában lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:732. 2–3. fol. 

Elemzését ehelyütt lásd lejjebb. Vö. KLÖM VI. 1022. 
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rendeletet, s írtak egyben fel az uralkodónak.
1950

 Liptóban a december 19-i közgyűlésen 

Pongrácz Péter
1951

 fő-, és Tholt Gáspár alügyészek pártoló felszólalásával szemben a többség 

a rendelet elfogadása ellen foglalt állást. Plathy Gáspár alispán javaslatára a tisztválasztás és a 

szabad választás véleményezésére megyei küldöttséget neveztek ki.
1952

  

Csanád vármegye közgyűlése december 19-én (29-én?) a tisztválasztási normatívumot 

ugyancsak nem fogadta el, s felírtak.
1953

 A vitából két mozzanatot érdemes kiemelni. Bíró 

Imre főügyész a rendelet záró soraiban szereplő „electiones” és „restaurationes” közötti 

alapvető különbségre, és a kettő összemosásának veszélyeire hívta fel a figyelmet: Előbbi 

beemelése szerinte ugyanis a követválasztások minden kijelöléstől (és főispáni 

beavatkozástól) mentes szabadságát is veszélyeztetheti! A rendelet elfogadása mellett 

felszólalók között volt az a Nánásy Mihály,
1954

 aki az 1833-as hevesi véres tisztújításon és 

követválasztáson az érseki párt egyik vezéreként tevékenykedett. Az egykori főkortes saját 

személyes élményeiből azt a konzekvenciát vonta le, hogy inkább a szabadságától válna meg, 

mint az életétől. Bánhidy Albert
1955

 főszolgabíró bírálta Nánásyt felszólalása miatt, mert 

szerinte Hevesben épp a főispán volt a véres jelenetek legfőbb okozója, s a királyi rendelet 

még korlátlanabb hatalmat adna a megye kormányzóinak.
1956

  

1836. december 19-i közgyűlésén Heves megye egyébként ugyancsak elutasító 

álláspontra helyezkedett és felírásról határoztak.
1957

 1837. január 9-én Sopron vármegyében is 

megbukott a normatívum, s Rohonczy Ignác
1958

 főjegyző indítványára felírtak az 

uralkodóhoz. Érdekes mozzanata volt a soproni vitának, hogy az ekkor már a kormánypárthoz 

közeledő Felsőbüki Nagy Pál, korábbi prominens ellenzéki követ a rendelet mellett 

fogalmazta meg véleményét.
1959

 Somsich Miklós
1960

 előterjesztése következtében Somogy 

                                                 
1950

 A temesi feliratot lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:605. 2. fol. A megye állásfoglalását Kossuth 

csak említés szintjén, dátum nélkül közölte a Törvényhatósági Tudósításokban. Vö. KLÖM VI. 905.  
1951

 Liptó vm. tiszti főügyésze, az 1832/36-os országgyűlésen követe. 
1952

 KLÖM VI. 1016. A küldöttségi munkálat elemzését lásd alább. 
1953

 KLÖM VI. 923. 
1954

 Nánásy a makói uradalom ügyésze volt. 
1955

 A főszolgabírói tisztséget 1842-ig töltötte be, majd 1848-ig alispán. 
1956

 A rendelet elfogadása ellen szólaltak fel még például Návoy László táblabíró és helyettes alispán, Hofbauer 

Sámuel alszolgabíró, Kállay Ödön, Sántha Sándor és Posonyi Ferenc esküdtek, Cseresznyés István tiszti 

alügyész. Mellette szóltak: Kováts József kamarai ügyvéd ügyész, Makra Imre alesperes és plébános. KLÖM VI. 

964. 
1957

 A hevesi feliratot lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:1090. 2. fol. Vö. KLÖM VI. 970.  
1958

 A megye főjegyzője, és a Törvényhatósági Tudósítások soproni megyei levelezője. 
1959

 KLÖM VI. 1019. A soproni feliratot lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:1416. 2. fol. 
1960

 1808-tól a megye főjegyzője, 1811-ben, 1830-ban és 1832/36-ban országgyűlési ellenzéki követe. 
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megye 1837. január 16-i közgyűlésén a tisztválasztási normatívumot félretették, s az 

uralkodónak felírtak.
1961

 A rendelet ellen Veszprém megye óvást tett.
1962

      

Szabolcs vármegyében a júniusi véres tisztújítás kihágásainak vizsgálatával megbízott, 

1836. június 16-án kinevezett megyei küldöttség feladata volt óvó rendszabályok készítése, s 

később, az 1836. október 28-i közgyűlésen ehhez a választmányhoz utasították 

véleményezésre felolvasása után a tisztválasztási normatívumot is.
1963

 A küldöttség 

véleményét és munkálatát az 1837. február 15-i közgyűlésen ismertették és tárgyalták. A 

rendelettel kapcsolatban a deputáció állásfoglalása az volt, hogy a visszaélések és a kihágások 

megvizsgálását a főispán önkényére bízni annak egyoldalúsága miatt nem szabad. A rendek 

beleegyezése nélkül a főispán nem jelölhet, a közgyűlés félbeszakítása esetén a régi tisztikart 

meg nem erősítheti, de legfeljebb két hónapig surrogatióval alakíthat új tisztikart, annak 

lejártakor azonban köteles rendes tisztújítást tartani. A választás eredményét a küldöttségi 

vélemény szerint törvénytelenségek észlelése esetén a rendek is érvényteleníthetik.
1964

  

A választási visszaélések megszűntetésére a deputáció egy 13 pontos rendszabályt 

alkotott. A kihágások legfőbb okát a pártszervezésben látták. Patay István
1965

 első alispán, 

Patay László
1966

 és Eördögh Péter főszolgabírók általában a rendszabály ellen szólaltak fel, 

mert szerintük ez a törvényhozás feladata. Az első alispán külön kifogásolta, hogy a 

munkálatban a rendes katonai erő használatát is javasolták.
1967

  

A részletes tárgyalás során a javaslat első pontját a közgyűlés viszonylag simán 

elfogadta: eszerint a tisztválasztás határnapját mindig közgyűlésen kell kihirdetni, s ennek a 

hitelesen bizonyítható vételétől számított nyolcadik napon kell legkésőbb a restaurációt 

lebonyolítani. Ha az alispán ennek során mulasztást követ el, nem jelölhető, pert kell indítani 

ellene, és pénzbüntetéssel (500 pengőforint) is sújtandó.
1968

  

                                                 
1961

 A somogyi feliratot magyar-latin hasábosan lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:3427. Elemzését 

ehelyütt lásd lejjebb. Vö. KLÖM VI. 972. A felírás tényét a Törvényhatósági Tudósítások nem tartalmazza. 
1962

 KLÖM VI. 887., 905. Kossuth a veszprémi reakciókról – Aradhoz és Temeshez hasonlóan – később sem 

tudósít részletezőbben. 
1963

 A küldöttség felállítását – ahogy láttuk – a főispán indítványozta, s annak közgyűlési elfogadása után tagjait 

is ő nevezte ki. A jelöltek közül a rendek csak Zoltán Mihály főügyészt hagyatták ki, s helyére Szikszay József 

és Somjódy István alügyészeket, valamint Nagy István és Inczédy György táblabírákat delegálták. Lásd KLÖM 

VI. 645–646. A deputáció elnöke így Gencsy Lajos lett, tagjai pedig gróf Dessewffy Emil, Molnár Antal, Nagy 

István, Bozóky István, Inczédy György táblabírák, Eördögh Péter fő-, Somossy Ignác alszolgabíró, ezek 

esküdtjei (Katona Lajos, Szegedy István), ill. a két említett tiszti alügyész. A küldöttség első ülését 1836. július 

11-én tartotta, jelentését 1837. február 6-án készítette el. Bozóky István lemondása miatt helyére július 20-án 

Laskay Ferenc táblabíró került. Augusztus 29-én Pethő Sándor tiszti ügyész és Pózner Antal szolgabírókkal 

egészül ki a deputáció. Lásd Bene 1980. 49–50. 
1964

 Bene 1980. 53–54. 
1965

 1833. májusig Szabolcs megye ellenzéki országgyűlési követe, a megye első alispánja. 
1966

 Szabolcs megyei aljegyző, majd főszolgabíró. 
1967

 KLÖM VI. 1035. 
1968

 Bene 1980. 54. Vö. KLÖM VI. 1035. 
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A második pont a pártoskodás és a kihágások megvizsgálására egy küldöttség 

választásáról rendelkezik: ennek 30 tagját a határnapot kihirdető közgyűlésen olyan 

táblabírákból választanák, akik „igazságszeretetről és részre nem hajlásról” ismeretesek, s 

akik se maguk nem indulnak a választáson, se testvéreik és/vagy fiaik nem érintettek abban. 

Elnököt és alelnököt szavazással maga a küldöttség választana. Ez a bizottság venné át a 

tisztikar nélküli megyét a választások befejezéséig, amikor a küldöttség hatásköre megszűnik. 

Pártoskodás észlelésekor 2-3 tagot küldenének ki az ügy kivizsgálására.
1969

 Zoltán Mihály 

főügyész azért ellenezte a választmányt, mert ennek megválasztása is bajjal mehet végbe. 

Szerinte a kicsapongások meggátlására egy rendelkezés is elég lenne: fegyverekkel és 

botokkal nem szabad a tisztválasztáson megjelenni. Vay János táblabíró úgy pártolná 

küldöttség felállítását, ha abba a megye által nevezett 50 tagból a főispán választana 36-ot. 

Általában elmondható, hogy a választmány felállítása ellen a tisztikar emberei foglaltak állást, 

mellette pedig − a tisztviselőkart egyedüliként képviselő Szunyogh Rudolf másodaljegyzőt 

leszámítva − a táblabírák sorakoztak fel.
1970

 

A tisztviselőkar Kossuth leírása szerint a második pont vitája alatt egyszerre felkelt, 

elindult, s a szintén mozgolódni kezdő nemességgel együtt nagy lármát csapott. Teleki József 

főispán emiatt felfüggesztette az ülést, és a tárgyról való tanácskozást a közgyűlés 

eloszlatásával bizonytalan időre elhalasztotta. Másnap a táblabírák felkeresték a főispánt, 

hogy a tisztviselőkar magatartását panaszolják: kifogásolták, hogy a tanácskozás 

megakadályozására a tisztválasztásokhoz hasonlóan fizikai erőt használnak, egyben ők is a 

tanácskozás elhalasztását kérték.
1971

  

                                                 
1969

 Uo. 
1970

 A küldöttség ellen voltak: a két alispán, Farkas Ignác főjegyző, Patay László, Eördögh Péter, Mudrony János 

főszolgabírók, Somossy Ignác és Bégány Antal alszolgabírók, Kállay Károly főadószedő, Hunyady József és 

Silcz alügyészek, Csernyánszky esküdt, Márczy levéltárnok, Mezőssy László tiszteletbeli alügyész, Kacskovics 

tiszteletbeli aljegyző és Répássy János táblabíró. A küldöttség mellett álltak: Elek Mihály, Jármy Imre, Bónis 

Sámuel, Zoltán János táblabírák, Dessewffy Emil tiszteletbeli jegyző, Tasnády Pálffy József kerületi táblai 

közbíró, Bónis Menyhért, Beöthy Ödön, Szemere Péter, Erős Lajos, Szunyogh Sándor, Inczédy György stb. 

táblabírák.   
1971

 KLÖM VI. 1036. A szabolcsi eset folytatását illetően: a megyét már első körben a tisztválasztási 

normatívum alkalmazására szólították fel a kormányszervek a kicsapongások megfékezésének ürügyén. A 

szabolcsi esettel foglalkozó helytartótanácsi akta a rendelet egy másolatát is tartalmazza. Lásd MOL (C 44) 

Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1836. F. 128. alatt (a rendeletet tartalmazó Circulare aktája ugyancsak erre a 

kútfőre utal vissza). A megye rendjei 1837. április 17-én írtak fel József nádornak, ill. a Helytartótanácshoz, 

amelyben jelezték, hogy a részletes vizsgálati anyagot a Kancelláriának már megküldték. Lásd MOL (A 39) 

Kanc. lt. Act. gen. 1837:9247. 34–35. fol. A Helytartótanács 1837. május 30-i ülésén Eötvös Ignác elnöklete 

alatt tárgyalták a szabolcsi jelentést és az ügyben hozandó rendelkezéseket általában, valamint a vádlottak 

büntetését. A Helytartótanács véleményét a Kancelláriához terjesztette fel (humillima propositio). Az idézett 

tanácsülési jegyzőkönyvet lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:9247. 2–33. fol. A Szabolcsnak küldendő 

kegyelmes királyi leirat projectumát uo. 36–38. fol. A mi szempontunkból kiemelendő, hogy a rescriptum a 

tisztválasztási normatívum irányelveinek alkalmazására utasítaná a megyét. Lásd különösen MOL (A 39) Kanc. 

lt. Act. gen. 1837:9247. 37. fol. A Kancellária Pálffy Fidél elnöklete alatt 1837. július 6-i ülésén tárgyalta a 
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A közgyűlés elé terjesztett rendszabályok további – vitatás alá nem került – pontjai 

közé tartozott még, hogy a megválasztott bizottság végezné el a jelöltek megfelelő 

„karakterének” vizsgálatát (3. pont), s megbízatása idején kérhetné katonai erő alkalmazását, 

ha a közbiztonságot veszélyben látja (4. pont), továbbá joga lenne a megvesztegetés céljával 

Nagykállóra hozott bort és élelmet elárvereztetni (5. pont). A tervezet szerint a 

megvesztegetők és a megvesztegetettek nemcsak kiesnek a jelölésből, de szavazati jogukat is 

elvesztik! (6. pont) A szavazást járásonként, a választójogosultak összeírása alapján 

bonyolítanák le, a megyeház termében (7. pont).
1972

 Ha egy község az elöljárói akaratával 

megegyezően szavazna, az megvesztegetésnek tekintendő, s szavazatuk érvénytelen (8. pont). 

Annak megítélése, hogy valaki mellé kimaradása elérésére haragosa épített-e pártot, szintén a 

bizottság feladata volna (9. pont). Ha a küldöttség egyik tagja szervez pártot, 400 

pengőforinttal kellene büntetni (12. pont). A választást csak a főispán betegsége esetén 

lehetne elhalasztani (10. pont), s halasztás vagy megszakítás esetén helyettesítést kellene 

alkalmazni (11. pont). A rendszabályt kinyomtatása után minden helységbe szétküldetnék, és 

a tisztválasztások előtt ki kellene azt hirdetni (13. pont).
1973

 

Az 1838 tavaszi közgyűlésen végül a tisztikar kollektív lemondása után tárgyalták újra 

a tisztválasztási normatívumot és a megye rendszabály-tervezetét. Szabolcs vármegye a 

második körben – feltehetően az említett kancelláriai és helytartótanácsi leiratok miatt – már 

vita nélkül elfogadta az uralkodói rendeletet, s határoztak annak kötelező kinyomtatásáról és 

szétosztásáról. A közgyűlés néhány további rendszabályt is előírt: például az országgyűlési 

költségek kivetésére készített összeírás alapján kell összeírni a választásra jogosult nemeseket, 

a választáson botokkal, fegyverekkel, vagy csoportosan megjelenni, ahogy az utcán 

muzsikaszó mellett vonulni is, tilos. Megtiltották a részeg emberek szavazhatását, a jelöltek 

felsorolása és a beszédek alatti közbekiáltásokat, az asztalon állást és az emelgetéseket is. A 

választások helyszínének a nagyobb tér biztosítása miatt a megyeház udvarát jelölték ki. Az 

intézkedések Szabolcsban csak átmeneti sikert hoztak, mert az 1838-as tisztújítás bár rendben 

zajlott le, 1844-ben ismét súlyos összecsapások történtek.
1974

  

                                                                                                                                                         
propositio-t. A tanácsülési jegyzőkönyvet lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:15789. 2–28. fol. A 

dikasztérium votumát uo. 28–33. fol. A Kancellária a Helytartótanács véleményét elfogadva szintén a 

tisztválasztási normatívum hatékonyabb érvényesítésével és végrehajtásával („conformiter peragenda”) próbálta 

az ügyet hosszabb távon és általánosabb síkon mozogva elrendezni. Lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 

1837:15789. 31. fol. A Szabolcsnak küldendő benignum rescriptum fogalmazványát lásd uo. 38–39. fol. A 

Helytartótanácsnak és a főispánnak küldendő utasítást lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:15789. 40. fol.   
1972

 A küldöttség tagjai ügyelnek arra, hogy csak a szavazásra jogosultak voksolhassanak, továbbá hogy a 

vesztegetéseket elkerüljék. A más megyében lakó, Szabolcsban is birtokos nemes köteles előre bejelenteni, mely 

járással kíván szavazni. 
1973

 Bene 1980. 54–55. 
1974

 Bene 1980. 57–58. Vö. Móricz Pál, Egy restauráczió 1844-ben. Országgyűlési Értesítő, Bp., 1891.  
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VI. 3) A rendelet megyei visszhangjának politikai földrajza és tágabb kontextusa 

 

Kossuth tudósításai, a levéltári források és a szakirodalom alapján tehát 1837 tavaszáig 

első körben (!) a vizsgált 31 megyéből
1975

 mindössze öt (Esztergom, Zemplén, Krassó, Nyitra, 

Veszprém) fogadta el a rendeletet, a maradék 26 pedig elutasította azt. Valószínűsíthető 

továbbá, hogy azok a megyék, amelyek állásfoglalásáról nem találtunk forrást (értsd: 

feliratot), szintén a rendeletet elfogadók közé tartoznak (ti. emiatt nem fogalmaztak feliratot). 

Ezt a feltételezést erősíti, hogy a felső-magyarországi, dél-alföldi, egyes dunántúli, vagyis 

nagyrészt kormánypárti és ingadozó megyék hiányoznak a mintából (a horvátországi és 

szlavón vármegyék mellett). A 49 vármegyére ily módon extrapolált arány (26:23) viszont 

már nagyjából megegyezik az ifjak és a nagy politikai perek ügyében született feliratok 

arányával!
1976

 

Az elfogadók közül két megye (Nyitra, Veszprém) óvást tett a főispáni önkény ellen, 

Nyitra pedig eleve csak átmeneti intézkedésként fogadta a rendeletet. Ha a kapott adatokat 

összevetjük a reformkori politikai földrajzzal, több érdekes megállapítást is tehetünk. A 

                                                 
1975

 A szeptemberi rendelet 1837 márciusa után vélhetően már nem került közgyűlési vitatás alá, hiszen a 

rendelet kibocsátása óta eltelt hat hónap alatt minden megyében sor kellett, hogy kerüljön évnegyedes 

közgyűlésre. A politikailag kiemelten fontos ellenzéki megyék közül mintánkból egyedül Szatmár véleménye 

hiányzik, de az eredményt vélhetően ez a megye sem módosítaná lényegesen, mivel ha a szatmári közgyűlés 

feliratot fogalmazott volna meg, annak szerzője Kölcsey Ferenc lenne, jelenleg viszont a történeti irodalom se 

nem ismer, se nem idéz ilyen feliratot. Vö. Kiss András, Kölcsey Ferenc nótáriusi fogalmazványai. In: Bekker 

Zsuzsa et al. (szerk.), Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2004. 233–

245.; Csorba Sándor (szerk.), Kölcsey Ferenc nótáriusi fogalmazványai Szatmár vármegye levéltárában. 

Összegyűjtötte: Kiss András. Fehérgyarmat, 2003.; Pajkossy Gábor, Kölcsey és a liberálisok elleni politikai 

perek. In: Taxner-Tóth Ernő (szerk.), „A mag kikél.” Előadások Kölcsey Ferencről. Bp.–Fehérgyarmat, 1990. 

110–120. A maradék tizennyolc megyén belül a Kecskeméti Károly-féle térképpel (Vermes Gábor, Félelem és 

nemzet. La Hongrie et le réformisme libéral. Problémes politiques et sociaux (1790-1848). In: BUKSZ. 

Budapesti Könyvszemle 1994:4. 443.) összevetve az ingadozó, illetve az ingadozó, de inkább ellenzéki megyék 

közül Zólyom (három alkalommal liberális, egy alkalommal konzervatív), Ung (kétszer liberális, két alkalommal 

centrum) és Ugocsa (végig centrum) megyék hiányoznak elemzésünkből. Az anyagfeltárás során átnéztük még a 

Helytartótanácsi lt. vármegyei osztályának (MOL C 44) 1836–1837. évi kéziratos mutatókönyveiben az egyedi 

ügyekként regisztrált akták tárgyait, valamint a Kancelláriai lt. Acta Generalia állagának (MOL A 39) az 1836–

1837. évi kéziratos mutatókönyveit is, esetlegesen előkerülő további jelzetek miatt. Utóbbiban az idézett 

feliratok aktáinak fedőlapján található címszavakra kerestünk rá, amelyek három alternatívát mutattak: 

„Repraesentatio Cottus XY”, „Cottus XY /: per hunc in obversum Rescripti R. ad antevertendos occasione 

Restauratiorum Magistrae excessus emanatio latam quod determinationem”, ill. az általunk végül ellenőrzött, 

összefoglaló „Comitatus in genere /: Magistratualium Restauratiorum occasione celebrandas scopo 

antevertendos excessum dimisso Copia Rescripti R. in obversam determinantes” címszó, és ennek variációja: 

„Comitatus in genere /: hic in obversam B. Rescripti R. scopo antevertendorum sub Mag. Restaurationibus 

excessuum, determinantes”. A mutatókönyvek és Barta utalásai mellett az egyes aktákon szereplő előre- és 

visszautalásokat vettük elsődlegesen számításba potenciális jelzetekért, jóllehet ezek többsége kizárólag a 

feltehetően elsőként elintézett Fejér megyei felirat aktájára utal vissza, valamint később a zempléni tervezet 

aktájára, s a feliratok sorsa így vélhetően az egyéni vizsgálatok helyett a korábbi mechanizmus rutinszerű 

átvétele lett. A feliratok aktáira rávezetett rövid votum rendre a következő volt: „In complexu cum ceteris hujus 

generis Repraesentationibus pertractanda sumitur ad notam.”       
1976

 Vö. Pajkossy 2007. 713-716., 719-721. 
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megyék pártállásának tipizálására Gergely András tett kísérletet az 1970-es évek közepén. 

Adatait nagyrészt Sándor Pál munkái nyomán és azoknak mintájára rendszerezte.
1977

 Gergely 

András a földrajzi elhelyezkedés alapján történő csoportosítás mellett politikai színezet szerint 

három kategóriát állított fel: ellenzéki, kormánypárti és ingadozók. A megyék besorolásában a 

reformkori országgyűlésekre küldött követek (és követutasítások) pártállásának változója 

mellett alapvetően hangsúlyos szereppel az operátumok megyei véleményei bírtak. Az általa 

használt kategóriarendszer lényegében tehát a megyék reformhajlandóságát mutatja.
1978

 

Gergely Andrással nagyjából azonos időben, de francia nyelven Kecskeméti Károly tett 

kísérletet bölcsészdoktori disszertációjában hasonló politikai földrajzi és szociológiai 

szempontú vizsgálatra. A munka könyvalakban 1989-ben jelent meg franciául Rómában,
1979

 

magyar nyelven Vermes Gábor ismertette.
1980

 Kecskeméti a reformkori országgyűlések összes 

lényeges szavazásán leadott megyei voksok táblázatba foglalásával (a négy 

reformországgyűlés összesen 65 szavazását vizsgálta meg) és a delegált követek pártállása 

alapján egy több kategóriás, több tényezős, valamivel finomabb rendszert alkotott. A 

vármegyéket alapvetően ő is három halmazba csoportosította (konzervatív-kormánypárti, 

ingadozó, liberális), de egy a kategóriákon belül is árnyaltabb, differenciált képet mutatott be, 

s ezt egy kiválóan használható térképes ábrán is szemléltette.
1981

 Kecskeméti munkája tehát 

Gergely Andráséval szemben a vármegyéket a közjogi álláspont szerint rendeli az egyes 

csoportokhoz, s így a reformkor egészének szempontjából talán egy jobban használható 

viszonyítási rendszert ad. 

Az elfogadók közül Esztergom és Nyitra megyék hagyományosan a kormány felé 

húztak, Veszprém pedig az ingadozó (de inkább konzervatív) megyék közé számított. A 

tisztválasztási normatívumot észrevétel vagy óvás emelése nélkül – mégis felírva – forrásaink 

alapján csak az egyébként ingadozó Krassó vármegye fogadta el. Zemplén a normatívum 

elfogadását részleteiben is rendkívül haladó tisztválasztási szabályzat kidolgozásával és 

                                                 
1977

 Sándor Pál, A jobbágykérdés az 1832/36-os országgyűlésen. Bp., 1948.; Sándor Pál, Deák és a 

jobbágykérdés az 1832-36. évi országgyűlésen. In: Degré Alajos (szerk.), Tanulmányok Deák Ferencről. Zalai 

Gyűjtemény 5. Zalaegerszeg, 1976. 125–173. 
1978

 Gergely András, A „rendszeres bizottsági munkálatok” szerepe a magyar reformmozgalom kialakulásában. 

In: Tiszatáj 1974:6. 37−41., és ezek eredményeinek összefoglalásaként: Gergely 1980. 695–696. 
1979

 Károly Kecskeméti, La Hongrie et le réformisme libéral. Problémes politiques et sociaux (1790-1848). Il 

Centro di Ricerca, Roma, 1989. (A továbbiakban: Kecskeméti 1989.) 
1980

 Vermes Gábor, Félelem és nemzet. La Hongrie et le réformisme libéral. Problémes politiques et sociaux 

(1790-1848). In: BUKSZ. Budapesti Könyvszemle 1994:4. 441−445. (A továbbiakban: Vermes 1994.) 
1981

 A vármegyék reformkori politikai arculatát összefoglalóan ábrázoló térképet lásd Kecskeméti 1989. 369., 

Vermes 1994. 443. A témáról újabban lásd: Kecskeméti Károly, Magyar liberalizmus 1790–1848. Argumentum, 

Bp., 2008. 288–374. Különösen: 294., 312–315. A fontosabb szavazások adatsorai és elemzésük 

országgyűlésenkénti bontásban: 322−372. A négy országgyűlés politikai megoszlásáról összesítve: 373−374. (A 

továbbiakban: Kecskeméti 2008.) 
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elfogadtatásával kötötte volna össze, de Esztergomban is történtek kísérletek a rendelet 

ellensúlyozására a titkos szavazás részleges bevezetésével.  

Ebből a csoportból különösen érdekes Zemplén állásfoglalása, illetve „elegánsabb” 

stratégiája. A megye ugyanis az 1830-as években – például Kossuth és Lónyay Gábor köre 

miatt – az ellenzéki megyék prominensebbjei közé tartozott, mégse utasította el azonnal a 

rendeletet. Az októberben határozott, és a tisztválasztási rendtartás kidolgozásával megbízott 

deputáció jelentése kapcsán a megye 1836. december 2-i közgyűlése írt fel az uralkodónak. A 

feliratban kifejtették, hogy a normatívumot továbbra is átmeneti intézkedésnek tekintik a 

választások országgyűlési rendezéséig, egyben ürügyet találtak benne, sőt, utasításként 

értelmezték saját átmeneti intézkedések kidolgozására, mivel a kéttényezős felállás miatt a 

választók által elkövetett visszaélések megrendszabályozása mellett a főispáni jogkör korlátok 

közé szorítása is elengedhetetlen. Zemplén tehát bár ismét kifejezte háláját az uralkodói 

szándék üdvössége miatt, deklarálta: amennyiben az uralkodó nem hagyja jóvá a felterjesztett 

zempléni munkálat minden (!) pontját, a megye a kérdés országgyűlési rendezéséig visszatér a 

korábbi, érvényesnek tekintett törvények és megyei rendtartások által kijelölt rendszerhez.
1982

 

A megye ezzel összefüggésben kérte, hogy az 1794-ig általános rendes választás alá eső 

jegyzői hivatalt a főispáni kinevezéssel szemben ismét a megye rendei választhassák, mivel 

nem találják a kinevezéses gyakorlat jogalapját. Kérésük alátámasztására mellékeltek 

ugyanakkor a felirathoz egy a megyei jegyzői hivatal 1699 és 1794 közötti betöltésének 

gyakorlatáról szóló zempléni levéltári kivonatot.
1983

  

A zempléni feliratra és tervezetre válaszul az uralkodó 1837. február 9-én utasította a 

Helytartótanácsot, hogy a tárgyban eddig született bizottsági (vagyis az 1790-ben és 1827-ben 

kiküldött országos bizottságok munkálatainak véleménye), illetve kormányszéki vélemények, 

döntések, és a megyei tisztújításoknál esetenként kiadott statútumok, rendelkezések alapján a 

dikasztérium készítsen egy kimutatást, elemzést, amelyben a zempléni (és a vele ekkor már 

együtt tárgyalt tornai) munkálatot az említett jogelőzményekkel összeveti. Az uralkodói 

utasítás irányelve szerint a tervezet elutasítandó, ha a helytartótanácsi elemzés az összevetés 

során annak akár csak egy pontjával kapcsolatban is kifogást emel (azaz nem 

„approbálja”).
1984

 Az uralkodó a felterjesztett tervezeteket végül nem hagyta jóvá.
1985

 

                                                 
1982

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1837. F. 66. 11–12. fol. 
1983

 A kérelmet lásd MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1837. F. 66. 12. fol. A jegyzői hivatal 

választásáról szóló kivonatot uo. 2–4. fol.   
1984

 A Helytartótanácsnak szóló utasítás másolatát az 1837:2009-es kancelláriai aktából átemelve lásd MOL (C 

44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1837. F. 66. 17. fol. Az utasítást a megyének küldött értesítéssel 

(decretummal) együtt lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:2009. fol. 2–3.    
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Zemplén ennek megfelelően módosította álláspontját a normatívum elfogadásáról, s a 

kedvezőtlen uralkodói leiratra válaszul hozott, 1837. április 11-i feliratukban jelezték, hogy a 

tisztújítások tekintetében az addig fennálló törvényekhez, törvényes szokáshoz és 

rendtartáshoz ragaszkodnak: „valamint ezek szerént eddig is a jórendet, s csendességet, a 

lehetőségig fenn tartani igyekeztünk, úgy a többször tisztelt Kegyelmes Királyi leirat 

következésében is azon intézeteket, mellyek a törvényben, és törvényes szokásban 

gyökereztetnek, és azokkal egybehangzóknak fognak találtatni – ezentúl is megtenni el nem 

mulasztjuk.”
1986

 Azaz második körben már Zemplén is a rendelet elutasítása mellett foglalt 

állást, viszont Szabolcs – ahogy láttuk – 1838-ra elfogadta a normatívumot. A zempléni 

reakció lényege finomabb eszközökkel, de szintén a rendelet minden síkon történő elutasítása 

volt: lojális formában és hanggal a módszer és a technika ellen léptek fel, de azon keresztül a 

tartalmat is elutasították, azaz amit az udvar a technikával tartalmilag, a gyakorlatban akart 

elérni.        

A másik oldalon a legradikálisabb álláspontot – feltehetően – a reformellenzék 

hagyományosan erős bástyája, Békés megye képviselte a rendelet egyszerű félretételével.
1987

 

A politikai földrajzot és a megyék reformkori pártállását tekintve meglepő eredményként 

regisztrálható Fejér megye elutasító álláspontja, amely megye nagybirtokos és klerikális 

jellege miatt hagyományosan a konzervativizmus fellegvára volt.
1988

 Ugyancsak meglepő 

eredményként regisztrálhatjuk Liptó állásfoglalását, amely megye általában szintén a 

„reakciós”, konzervatív tömb tagjaként politizált, ennek ellenére a rendelet elutasítása mellett 

küldöttségileg egy hárompontos, haladó rendezési javaslatot is kidolgoztak.
1989

 A stabilan 

kormánypárti megyék közül még az országgyűlésnek helyet adó Pozsony, valamint Hont, 

Bereg és Árva utasították el a normatívumot (bár ezek közül Pozsony és Bereg 1832/36-ban 

nem volt egyértelműen konzervatív). Az 1831-es, az 1833-as, továbbá az 1835/36-os év 

említett botrányos közgyűléseinek és tisztújításainak „élménye” alatt Arad, Abaúj, Bars, 

                                                                                                                                                         
1985

 A Helytartótanácsnak szóló uralkodói utasítás és a legfelsőbb elutasításra végül válaszul született zempléni 

felirat közötti – elemzésünk szempontjából az eredményt nem módosító – fázis (a Helytartótanácsi kimutatás, 

vélemény elkészülte, majd az uralkodói elutasítás) iratait, vagy az ezekre utaló jelzetet nem találtuk se a 

Kancellária, se a Helytartótanács vármegyei osztályának vonatkozó aktái között.   
1986

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:8603. 4–5. fol. A zempléni rendek kifogásolták azt is, hogy az 

uralkodói válasz a jegyzői hivatal kérdésére nem reagált. 
1987

 Legalábbis a Kancelláriai levéltár anyagában nem találtunk békési feliratot, csak a tisztújítások rendezése 

tárgyában kiküldött békési deputáció munkálatát, és annak megyei fogadtatását. Szilágyi Adrienn szíves közlése 

alapján a békési közgyűlési határozat sem fogalmazott konkrétabban a félretételről, de feliratról sem tett említést. 

Vö. BmL, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:1661. 
1988

 Az országbíró főispán, a püspök, a káptalan, a veszprémi káptalan és a zirciek szerepéről Fejér megye 

politikai térképén, valamint az 1836–37-es pártviszonyokról közbirtokossági, községi szinten vö. Madarász 

1883. 49–54. 
1989

 Elemzését lásd lejjebb. 
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Gömör és Heves vármegyék határozatai a rendelet elutasításáról a papírformát hozták, jóllehet 

ezen megyék közül Abaúj egyébként hagyományosan konzervatív, Arad, Gömör és Heves 

pedig az ingadozó megyék közé számított (ezen belül Gömör és Heves inkább liberálisok).
1990

  

A közgyűlési vitákon többnyire a reformellenzék tagjai szólaltak fel elsőként és tettek 

rögtön indítványokat, a kezdeményezést így általában sikerült megragadniuk, s érvelésükkel a 

vélemények alaptónusát is megadták. Egyes megyékben, mint például Esztergomban a rendi 

ellenzékiség jelenléte és érvrendszere is jól elkülöníthető volt a viták során. Az egyházi 

személyek szinte kizárólag a rendelet mellett foglaltak állást, mint például Bihar és Csanád 

vármegyékben láthattuk.  

Egy következő szempont lehet a kapcsolati hálók vizsgálata: érintkeztek-e egymással a 

megyék, összehangolták-e véleményüket? A közgyűlési vitákon a személyi tényezőkre 

országos szinten nem találtunk utalást, ennek ellenére néhány megállapítást tehetünk. Bár a 

zalai állásfoglalásról Kossuthék később sem tudósítottak, valószínűsíthetjük, hogy a megye 

véleményére Deák Ferenc személye miatt többen is figyeltek, s mivel ahogy láttuk, Zala az 

elsők között utasította el a rendeletet, állásfoglalásuk befolyásolhatta a többi megyét is.  

A Törvényhatósági Tudósítások a politikai tárgyú levelezés funkcióját a terrorkurzus 

idején átmenetileg sikeresen átvette és betöltötte. A tisztválasztási normatívum szempontjából 

ennek csak 1836 decemberétől, az első tudósítások közlésétől volt jelentősége, de az ifjak 

ügye és a többi politikai per miatt a rendelet ekkor is többnyire csak másodvonalbeli hírként 

szerepelt, a szólásszabadsági sérelem dominálta az országos politikát.
1991

 A Törvényhatósági 

Tudósítások esetében mindazonáltal három szempontot kell figyelembe vennünk a közlések 

minőségének értékelésekor: ez utóbbi függött egyrészt a megyei levelező személyétől, 

másrészt a Törvényhatósági Tudósítások terjedelmi meghatározottságaitól és a tartalmi 

súlyozástól is.  

Molnár András megyei kutatásai során arra a megállapításra jutott, hogy a tisztújítások 

esetében más tárgyakkal ellentétben a megyék között – ekkor még – általában nem zajlott 

egyeztetés, se levelezés, a határozatok sokkal inkább autochton megyei „produktumok”, 

leszámítva az 1836-os rendelet koordináltnak tűnő egységes elutasítását.
1992

 Madarász József 

emlékiratai megerősítik Molnár megállapítását, és az egyeztetés kezdetének időpontját: pont a 

Fejér megyei siker kapcsán döntő szerepet tulajdonít a politikus annak, hogy Madarász László 

                                                 
1990

 Kecskeméti 2008. 373-374. Vö. Gergely 1980. 695–696. 
1991

 Ezt az arányeltolódást, a normatívum hírértékének háttérbeszorulását támasztják alá Völgyesi Orsolya 

idézett, pest megyei kutatásai is. Lásd Völgyesi 2002b. 162–179.  
1992

 Molnár 1989. 22. Molnár egy esetről tud, 1840-ből, amikor Zala a Pest megye által kidolgozott 

önkormányzati rendszabályok kézhezvétele után maga is kijelölt egy választmányt hasonló átfogó közigazgatási 

rendszabás kidolgozására, de ez a munkálat 1848-ig már nem készült el. 
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a somogyi reformellenzék tagjaként a rendelet ottani vitájában, tanácskozásaiban is részt vett, 

és gyakorlati tapasztalattal, „bejáratott” érvekkel a háta mögött tudott fellépni a fejéri 

közgyűlésen.
1993

    

A megyék feliratai közül részletesebben elemezzük Pest megye 1836. november 16-i 

feliratát, mert bár nem a későbbi „vezérvármegye” írt fel elsőként, de tartalma, szerkezeti 

felépítése, érvei és állásfoglalása véleményünk szerint reprezentatív: példázza, és az időbeli 

eltolódás miatt már szintetizálja is a többi megye hasonló tárgyban született feliratainak 

lényegi elemeit.
1994

 A bevezető sorokban a Pest megyei rendek megállapítják, hogy a 

választási jog mint a „szabadelvű polgári intézetek” legfontosabbika gyakorlásának a 

kihágásoktól való megóvása még a legfejlettebb nemzeteknél is megoldatlan kérdés, 

ennélfogva a törvényhozás legsürgetőbb feladatai közé tartozik. Ennek útja és eszköze a 

közjogi operátum megyei tisztújításokról szóló fejezetének – a megyei állásfoglalások alapján 

módosított – törvénnyé emelése lenne. A tisztválasztási normatívummal az 1791:12. tc. 

ellenére királyi paranccsal rendelkeznek országgyűlési határozat alá tartozó kérdésről, emiatt 

azt a rendek nem fogadhatják el. A kihágások felelőseit illetően a megye duális álláspontot 

foglal el, mivel a választó nemesség mellé a főispánok felelősségét emeli. A rendelet 

szerintük viszont egyoldalú, mert a pártoskodás, „rendetlenség” megítélését egyedül a 

főispánokra bízza, azok önkényes hatalmát terjeszti ki. Részleteiben: a főispán az 1723:56. tc. 

három évet határozó rendelkezése ellenére tetszése szerint halaszthatná el a tisztválasztás 

megtartását, a fiscalis actio elrendelésének és az elfogatásnak főispáni jogkörbe utalása pedig 

szintén a megyei rendek jogait mellőzi, és hatalmukat csökkenti. Azzal tehát, hogy a rendelet 

egyedül a választókat teszi felelőssé, a megyei rendeket próbálja alkotmányos önállásából 

kirekeszteni. A Pest megyei rendek a feliratban ennek kivédésére három törvényt idéznek,
1995

 

amelyek szerint a főispánok a megyétől is függnek: ha hivatalaikkal visszaélnek, a rendek 

törvényes joga őket bepanaszolni, helyettük mást kérni, s ha a nemesi szabadság elnyomására 

törekednek, megfenyítésüket kérni. Az adott helyzetre vonatkoztatva: ha a szabad választás 

törvénytelen korlátozásával a rendetlenségre a főispánok adnak okot, akkor felelősségre is 

vonathatók. A záró sorokban a rendek megismétlik, hogy a leirat egész tartalmát 

                                                 
1993

 Madarász 1883. 36. 
1994

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:17281. 2–3. fol. A Pest megyei felirat kiemelésének indokoltságát 

alátámasztják emellett Völgyesi Orsolya kutatásai is, aki kormányzati és titkosrendőri forrásokra építve jutott 

arra a következtetésre, hogy a megye ekkorra már egyre nyilvánvalóbban az oppozíció központjává vált, 

kormányzati szempontból az ország talán legveszedelmesebb megyéje, politikája példa, így „1836 júniusától 

nagyjából 1837 nyaráig a Pest megyei közgyűlések határozatai egyértelműen mintaadók voltak az ország többi 

törvényhatósága számára”. Lásd Völgyesi 2002b. 167., 179. Másfelől viszont éppen a Törvényhatósági 

Tudósítások tették Pestet vezérvármegyévé.  
1995

 1536:36. tc., 1548:66. tc., 1647:76. tc. 
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törvényellenesnek és alkotmányos jogaikra sérelmesnek tekintik, mert a választások 

érvényessége, ereje nem a főispáni jelentéseken alapuló felsőbb jóváhagyástól függ, továbbá 

kérik a választásoknak úgy a pártoskodástól, mint a főispáni önkénytől megoltalmazó 

rendezését törvényhozás útján.
1996

  

A honti felirat a megyei és főispáni jogok világos és határozott elkülönítésére alapozza 

érvelését: a törvények és „a százados gyakorlaton alapuló jog” szerint az ügyészi vádperek 

elrendelése a megye közönségére tartozik, s a főispán ebbe csak annyiban és úgy folyhat bele, 

hogy az elnöksége alatt tartott közgyűlésen a rendek többsége a vádemelés elrendelésébe 

beleegyezik. A honti rendek elismerik, hogy nemes embert bizonyos törvényszabta 

meghatározott esetekben közgyűlési határozat nélkül is el lehet fogatni, de a következő 

közgyűlésen az illető tisztviselő köteles erről mindig beszámolni. Ha viszont a közgyűlés 

helyén történik bűncselekmény, mint például tisztválasztásoknál, nem lehet a rendek 

véleményét és döntését be nem várva elfogatni a bűnöst.
1997

 Az egyik érintett megye, Gömör 

szerint a „közjó veszedelmének szükséges kivédése” és az alkotmány védelme nem ellentétes, 

hanem dialektikus viszonyban kell, hogy álljanak egymással. Szerintük mind a rendelet 

                                                 
1996

 Somogy megye egyfelől a „megyebeli szerkezet gyökerét” sértő visszaélések minél előbbi, rendes, 

alkotmányos úton történő eltörlését, másfelől a tárgy körül fennálló hiányok orvoslását óhajtja. A rendelet a 

megye szerint nem vezet ehhez az üdvös célhoz, sőt mélyen „megrázkódtatja” a szabad tisztválasztást, 

„megyebeli szerkezetünk ezen sark alapját”. Különösen két tekintetben sérelmes a „hazai álladalomra”: egyrészt 

olyan tárgyról határoz, ami a törvényhozás jogkörébe tartozik, másrészt minden orvoslást és hiányt a főispáni 

hatalom törvényeken túli kiterjesztésével kíván megoldani, miközben sokszor éppen ők voltak a pártoskodás 

okai, vagy „fejei”, a kijelölés révén, s módjuk nyílna a saját ügyükben törvénytelen, részrehajló bírákká válni. A 

megye a választások rendezését az 1791:12. tc. értelmében a legközelebbi országgyűlésen rendezné. Lásd MOL 

(A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:3427. 2–3. fol. A zalai felirat uralkodói rendezést ugyancsak nem fogad el, s 

deklarálják, hogy a választásokat a törvényhozás útján kell rendezni, ellenkező esetben nem várható se stabilitás, 

se szilárdság. Lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:17033. 2. fol. A fejér megyei rendek feliratukban 

amellett, hogy tisztelettel fogadják az uralkodónak a rend fenntartására, a kicsapongások meggátlására és a 

szavazási szabadság fenntartására irányuló törekvéseit, Pesthez hasonlóan az 1791:12. tc.-hez való ragaszkodás 

bázisán utasítják el a rendeletet, s kérik, hogy a legközelebbi országgyűlésen a királyi előterjesztések között 

szerepeljen a választási törvények pótlása. Lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:15703. 2–3. fol. Csongrád, 

Nógrád és Tolna szintén Pesthez hasonlóan különösen a publico-politicum vonatkozó törvénycikk-tervezetéhez 

igazodó intézkedést vár, ami a főispánok visszaéléseit is korlátozza az egyoldalú kormányparanccsal szemben. 

Lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:15257. 2. fol. (Csongrád), MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 

1836:17175. 2. fol. (Nógrád), ill. MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:126. (Tolna). A barsi felirat elsősorban az 

1791:12. tc., Mátyás III. decretuma 12. tc. 3. pgrf.-a és az 1608:6. tc.-nek a megsértése, és a főispáni jogkör 

túlzott mértékű kiszélesítése miatt írt fel. Lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:2710. 2. fol. A bihari felirat 

a pestihez hasonlóan az 1791:12. tc. megsértése, a tisztválasztás elhalasztásának főispáni önkénye, a surrogatio, a 

tiszti vád és a rögtöni elfogatás miatt írt fel. Lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:1415. 2. fol. Abaúj 

vármegye általánosságokban fogalmazó felirata a rendelet egyoldalúsága és a főispánok büntetésének 

szükségessége mellett Biharhoz hasonlóan különösen a surrogatio sérelmét emeli ki mint amely a szabad 

választás ellen vét, és sürgeti a kérdés országgyűlési rendezését. Lásd MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:732. 

2–3. fol. Árva megye a pártoskodások megítélésének jogát a főispánokkal szemben magának vindikálta. Lásd 

MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:16742. 2. fol.  
1997

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:3837. 3–4. fol. A megye emellett – bár kifejezik bizalmukat saját 

főispánukban, és kiemelik, hogy Hontban eddig mindig törvényes és rendes tisztújítások történtek, ami feledteti 

a törvényekben tapasztalható hiányt – a rendszeres bizottsági munkálatokból kiemelve szorgalmazza a 

választások legközelebbi országgyűlésen történő rendezését, és kérik az uralkodót, hogy utasítsa a főispánokat: 

törvényes jogaikon túl ne terjeszkedjenek.  
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keletkezése, mind annak tartalma elfogadhatatlan, mert a rendelet azt sugallja, hogy a 

tisztválasztási problémák a törvényhatóságok részéről szükséges jó rendtartások hiányából 

származnak. A megye ennek az okát abban látja, hogy a restaurációkról általában csak a 

részrehajló főispánok tudósítják az uralkodót. A főispáni visszaéléstípusok felsorolásával az 

uralkodót kérik, hogy a megyei kormányzókat is utasítsa a törvények betartására, és ebben az 

esetben a rendek is teljesítik kötelességeiket.
1998

  

A zempléni és tornai – elutasító – példák mellett a feliratok további sorsára, 

elintézésükre a Kancelláriánál nem találtunk közvetlen forrást, de áttételes, közvetett, eseti 

információink vannak. Tilcsik György például leírja Vas megye kapcsán, hogy a vizsgált 

években a Helytartótanács rendre több leirat útján is figyelmeztette a megyét az érvényes 

előírások tartalmának betartására (például 1836. március 27-én, 1836. december 13-án és 

1837. szeptember 12-én), a megyei közgyűlés viszont mindannyiszor ragaszkodott az 1835-

ben elfogadott tisztújítási statutumhoz (1836. június 13-i, 1837. február 27-i és 1837. 

november 6-i közgyűlési határozatok és felterjesztések), s az 1838. június 18-i tisztújítás is 

végül az 1835-öshöz visszanyúló 1838-as rendszabás alapján zajlott le.
1999

 Zalában az 1837. 

augusztus 4-én elfogadott új tisztújítási statutum a királyi rendeletet figyelmen kívül hagyva a 

korábbi, 1831-es megyei rendszabást fogadta el és újította meg.
2000

 Fejér megyében az 1836. 

november 3–4-i tisztújítás ugyancsak a tisztválasztási normatívum figyelembevétele nélkül 

zajlott le, jóllehet a rendek összeütközésbe kerültek a főispánnal. Az egyik párt Szűcs Lajos 

első, és Szluha Imre másodalispánságát, a másik Ürményi József
2001

 első, és Sárközy 

Kázmér
2002

 másodalispánságát támogatta. Madarász József emlékirataiban a főispán pártjának 

visszaéléseiről ír: a kormánypárt állítólag fuvarpénzt fizetett korteseinek.
2003

 Az Ürményi-

párti Fiáth Ferencz ugyanakkor leírja, szolgabíró-jelölt bátyja helyett maga járta a megyét, 

hogy elérje testvére megválasztatását.
2004

 A tisztválasztáson Ürményi győzött háromszoros 

többséggel (mintegy 1500 voksot gyűjtött), s miután Szluha ezért lemondott a jelöltségről, 

Sárközyt közfelkiáltással másodalispánnak választották. Cziráky és a megye ellentéte akkor 

éleződött ki, amikor a bicskei járás Ürményi-párti főszolgabíró-jelöltjét, az addigi első 

aljegyzőt, Kandó Józsefet a főispán kihagyta a jelölésből (Kandó emiatt az aljegyzői 

                                                 
1998

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1837:736. 2–4. fol. 
1999

 Tilcsik 2000. 24–25. 
2000

 Molnár 1989. 20–21. 
2001

 Királyi kamarás, 1836. november 3-tól a megye első alispánja. KLÖM VI. 1183. 
2002

 Fejér megyei főszolgabíró, 1836. november 3-tól másodalispán, a Törvényhatósági Tudósítások fejéri 

levelezője. 
2003

 Madarász 1883. 47–48. 
2004

 Fiáth 1878. I 113–114. Az ellenzéki korteskedés sem lehetett jelentéktelen, mivel Fiáthnak sikerült bátyja 

egyhangú megválasztását elérnie. 
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hivataláról is lemondott). Az ellenzék a törvényekre hivatkozva bojkottálni akarta a választást, 

a főispán pedig eloszlatta a közgyűlést. A másnap folytatólagosan tartott gyűlésen a kijelölési 

jog körül alakult ki élénk vita, de Ürményi kérésére választói is leadták voksukat az újonnan 

állított ellenzéki jelöltre a főispán támogatottjával szemben, s utóbbi alul is maradt a 

küzdelemben.
2005

 Látható tehát, hogy a főispán Fejér megyében sem tudta a gyakorlatba 

átültetni a rendelet előírásait.
2006

  

 

VI. 4) Megyei tervezetek, kísérletek a tisztújítások szabályozására 

 

A Kossuth tudósításaiból és a Kancellária anyagából vett mintavétel alapján 

elmondható, hogy az 1836-os tisztválasztási normatívum és a választások országgyűlést 

megkerülő, átfogó (kormányzati) rendezési kísérlete a megyék ellenállásán és az erőtlennek 

tűnő uralkodói válaszok következtében megbukott: a vármegyék bár a szándékot többnyire 

értékelték, a módszert szinte egyhangúlag elvetették, s teret nyitottak saját 

kezdeményezéseiknek. A konfliktus véleményünk szerint összességében ismételten rámutatott 

– Vörös Károly szavaival – „a feudális politikai uralmi viszonyok válságának egyik igen 

mélyen fekvő, lényeges elemére: az intézmények teljes válságára is.”
2007

 Történtek 

ugyanakkor előremutató, konstruktív megoldási kísérletek is, ezeket és sorsukat vizsgáljuk az 

alábbiakban. 

A tisztválasztási normatívum kiadása – ahogy láttuk – több megyét saját új, haladó 

jellegű restaurációs szabályzat (vagy legalább vélemények, alapelvek) kidolgozására 

ösztönözte, s az uralkodói körrendelet tárgyalásával egy időben már ezek vitatása is az adott 

közgyűlés napirendjére került, vagy épp a közgyűlésen nevezték ki az alternatív szabályzat 

kidolgozásával megbízott megyei deputációt (többnyire elsősorban persze azon megyékről 

volt szó, amelyeknél éppen tisztújítás volt esedékes, mint például Békés esetében). Ezek a 

munkálatok funkciójukat tekintve vagy a normatívumot helyettesítő alternatívák lettek volna, 

vagy annak csak kiegészítései, pótlásai. A korszak egészének megyei tisztújítási statutumaival 

összevetve elmondható, hogy ezek a tervezetek többnyire csak a visszaélések orvoslására és 

kiküszöbölésére koncentráltak, nem általános rendtartások, s ez indokolja kiemelt 

vizsgálatukat.   

                                                 
2005

 KLÖM VI. 886–887. Vö. Madarász 1883. 48. 
2006

 A feliratokra adott átfogó, általános kormányzati válasz, reakció hiánya egyébként nem tekinthető rendkívüli 

esetnek a korszakban (ilyen válasz léte esetén a feliratokat utólag egy aktába rendezték volna, a kormányzati 

álláspont alapján kialakított általános válasz-intézkedések irataival együtt).   
2007

 Vörös 1980. 629. 
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Esztergom megyében a normatívummal együtt tárgyalták az októberi közgyűlésen 

annak a küldöttségnek a jelentését is, amelynek feladata a tisztválasztás módjának 

véleményezése volt. A választmány a visszaélések kiküszöbölése érdekében a „korlátlan 

őszinte szavazat”, azaz a titkos voksolás bevezetését javasolta alapelvként a közfelkiáltás 

helyett. A közgyűlésen felszólalók mind a kormány, mind a klérus ellensúlyát ebben látták. 

Friebeisz Imre főjegyző szerint a titkos szavazás bevezetése gátat vetne minden 

kicsapongásnak, a vesztegetéseknek elejét veszi, az egymás közötti nehezteléseket, 

súrlódásokat és viszályt pedig megszünteti azzal, hogy a felekezeti befolyást semlegesíti. A 

konzervatív megyékben ugyanis az erős egyházi befolyás miatt a nemesek nem mernek 

nyíltan szembehelyezkedni a (magas) klérussal, de a szavazás titkossága mellett ez a lelki 

korlátolás megszűnne.
2008

 Friebeisz szerint a választási szabadság ilyetén biztosítása annak 

ellenére is kívánatos, hogy a magyar alkotmányban előzményt nem találni rá. Besze János 

ügyvéd
2009

 érvelése szerint a titkos szavazás másfelől a tisztválasztási normatívum és a 

főispáni önkény ellensúlyozása miatt szükséges biztosíték, mert a külső hatalmak és a 

befolyásos urak szabadságellenes befolyását is kiküszöbölné. A független bíráskodás és az 

ártatlanság vélelme kerülne ugyanis veszélybe, ha a főispán az ellenpárt jelöltjét és támogatóit 

pártoskodással vádolhatja, mert nem világos, hogy ebben az esetben a rendek és a főispán 

között ki lenne a döntőbíró.
2010

  

Bozay János másodalispán
2011

 szerint viszont a nemzeti intézmények „éltető szelleme” 

Magyarországon a nyilvánosság, amelyet meg kell őrizni. Szavazást emiatt csak akkor pártol, 

ha a többség a felkiáltásból világosan nem derül ki, annál is inkább, mert a nyilvános 

felkiáltással történő választást erősítik az ország alkotmánya és választási törvények is.
2012

 

Uzovics János főispáni helyettes hasonló tartalmú nyilatkozatát végül elfogadták az 

esztergomi rendek.
2013

  

Az esztergomi vita törésvonala és érvrendszerei a konkrét intézkedések részletezése 

nélkül nagyjából leképezik az országos tendenciákat is: az egyik oldal szerint tehát a rendi 

alkotmány korszerűsítése, megújítása biztosítaná a választási szabadság gyakorlatát, 

kibontakozását, a másik fél retorikája viszont az intézmények és a szokások változatlan, 

statikus megőrzésében látja ugyanezt (és ezáltal a kormánypárti befolyás kiterjesztését). A 

                                                 
2008

 Vö. a felekezetiség komolyabb hatásával az alsófokú igazgatás szervezetére: Dobszay 2006. 38–48. 
2009

 Ellenzéki politikus, 1832/36-ban az országgyűlési ifjak egyike, a Törvényhatósági Tudósítások Esztergom 

megyei levelezője. 1848-ban Esztergom országgyűlési képviselője, nemzetőri őrnagy és élelmezési főbiztos.  
2010

 KLÖM VI. 870–871. 
2011

 1836-tól a megye másod-, 1843-tól már első alispánja. 
2012

 KLÖM VI. 870. 
2013

 KLÖM VI. 871. 
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rendi tartalmak megújítására való törekvést egyedül a végül leszavazott titkos szavazás 

bevezetése jelezte. 

A tornai vélemények gyakorlatilag kizárólag a főispáni hatalom korlátozására 

koncentrálnak, érthető módon, hiszen a rendek a normatívum egyoldalúságát kifogásolták, s 

annak korrekcióját kell szerintük elvégezni. Az ötpontos rendszabás
2014

 a tisztválasztások előtt 

kötelező, nyilvános conferentia megtartásáról rendelkezik, ahol a táblabírák jelenhetnének 

meg, a hivatali tisztviselők és az arra pályázók nem (!). Egy a főispán által kinevezett jegyző 

írná fel a közbizodalommal előterjesztett jelölteket, s a főispán csak ezekből kandidálhatna (1. 

pont). A szavazatok összeszedésére a biztosok mellé viszont a főispán is kinevezhetne a 

conferentián tagokat (3. pont). A kihágások megelőzésére, a bejelentett vagy később 

bejelentendő factiózás kinyomozására a tisztválasztást nyolc nappal megelőző közgyűlésen 

egy részrehajlásmentes, állandó, öttagú biztosságot neveznének ki, amely a vizsgálati 

tárgyakról a conferentián jelentést tesz. A biztosság a tisztválasztás ideje alatt is együtt 

maradna, így a restaurációt nem kellene zavarok esetén elhalasztani (2. pont). A választások 

lefolyásáról a rendek állásfoglalása szerint a kormány felé a főispán mellett a megyei 

rendeknek is mindig jelentést kellene tennie, s ha a két jelentés eltér, királyi biztos vizsgálná 

meg a választást (4. pont). A nemesi visszaélők törvényes büntetésének a normatívumban 

történő kimondása mellé a tornai munkálat szerint nyilatkozni kell a főispánok 

büntethetőségéről is, amelynek megyei kezdeményezésére a törvények
2015

 szintén lehetőséget 

biztosítanak (5. pont).
2016

  

A tornai munkálat tehát a rendi ellenzék ideáinak felel meg, s a főispáni jogok 

ellensúlyozására több féket is beépít: a kötelező conferentia a főispán kandidációs jogát 

semlegesítené, a visszaéléseket vizsgáló biztosság pedig a főispán „igazságszolgáltatási” és 

felügyeleti jogkörét kapcsolná ki. Mindezek mellett a tornaiak ráadásul a megyei kormányzók 

felelősségre vonhatását és büntethetőségét is ki akarták mondani, valamint egy a főispántól 

független kormányzati kommunikációs csatorna kiépítése is körvonalazódni kezdett. A rendi 

kereteken túlmutató, vagy a rendi tartalmakat korszerűsítő reformra azonban ők sem tettek 

kísérletet.     

                                                 
2014

 MOL (A 39) Kanc. lt. Act. gen. 1836:17039. Az irat megtalálható MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. 

com. 1837. F. 66. aktájában. 
2015

 1536:36. tc., 1548:66. tc. 
2016

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1837. F. 66. 13–16. fol. 
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Az október 25-én kiküldött
2017

 békési deputáció december 15-én ült össze. A hét 

pontból álló küldöttségi munkálat
2018

 mind horizontálisan, részletességében, mind tartalmilag, 

mélységében meghaladta az esztergomi, de a liptói, tornai tervezeteket is: a zempléni 

munkálattal együtt ezek az 1836–37-es év leghaladóbb állásfoglalásai a választások 

szabályozásáról. A békési küldöttség az 1723:56. tc. platformján alapelvként fektette le, hogy 

a magisztrátust mindenkor a megyei nemességgel közös megegyezésben kell választani. 

Ennek érdekében javasolják, hogy a főispán az eddigi szokással szemben ne privát, 

magánjellegű, hanem minden szavazóképes nemes jelenlétében és hozzájárulásával, a 

restauráció előtt kötelezően tartandó conferentián tudakolja, mely nemes személyek bírnak 

„közbizodalommal”, s csak az ott alkalmasnak nyilvánítottakból jelölhet a tisztségekre (1. 

pont).
2019

 A jelölésen belül a politikailag kiemelten fontos alispáni tisztséget illetően az 

alkalmasság feltételei közé a birtok mellé a morális hitelesség és a szakszerűség 

követelménye is felzárkózik: kimondják, hogy a jelöltek a „tudományokra tekintve” is 

alkalmasak, a megyében pedig ismertek legyenek. Sőt, a hangsúlyok eltolódnak: a nemesi 

egyenlőségre való tekintettel olyan személyt is jelölhetnének, aki birtokkal ugyan nem 

rendelkezik, de a többi feltételnek megfelel.
2020

 Az alispáni jelöléseknél alkalmazott 

gyakorlatot pedig a többi hivatalra is kiterjesztendőnek vélik: ti. mindenkit jelöljenek újra 

legalább a régi hivatalára, ha nincs törvényes kifogás a személye ellen (2. pont). A 

szavazójoggal kapcsolatban a deputáció álláspontja az volt, hogy a megyei birtokos, publicalt 

(azaz kihirdetett) és az ún. „praetensus usualista” nemesek,
2021

 ezek özvegyei, valamint a 

katolikus plébánosok mellett a honoráciorok is választási jogot kapnának, mivel nemesi terhet 

viselnek (subsidium), és csak a megyei joghatóság alá tartoznak ők is. A honoráciorok közé a 

küldöttség „minden ekklézsiák rendes papjait” (azaz a felszentelt papokat) és a diplomásokat 

számította, utóbbiak közé azonban csak a prókátorokat értve (3. pont).  

A kihágásokat alapvetően a fejenkénti szavazás elrendelésével, és annak a főispánokra 

is kötelező elfogadtatásával vélte a deputáció kiküszöbölni. A pártoskodást két 

                                                 
2017

 Lásd Békés megye közgyűlésének 1836. évi jegyzőkönyvének 1661. sz. alatti határozatát a küldöttség 

kinevezéséről. MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1837:364. 7. fol.; BmL, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:1661. 
2018

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1837:128. 1–2. fol. A békési munkálatra Barta István utal, de nem 

ismerteti, ahogy a Törvényhatósági Tudósításokban Kossuth és békési levelezője sem. 
2019

 Ez azért volt fontos, mert a főispánok sokszor önkényesen kihagyták a jelölésből a számukra nem megfelelő, 

de egyébiránt alkalmas, többnyire ellenzéki jelöltet, vagy a megyében ismeretlen, politikailag és 

közigazgatásilag képzetlen ellenjelöltek állításával kényszerítették ki saját jelöltjük megválasztását. 
2020

 A küldöttségi vélemény szerint a törvények kimondják a nemesek minden különbség nélküli 

hivatalképességét, és a birtoktalan, de egyébként alkalmas nemesek jelölését már a megyei szokás is behozta. 
2021

 Azaz a nemesi jogo(ka)t gyakorlók, vagy „kétséges” nemességgel rendelkezők. Pl. a korábban már elnyert 

szavazati joggal élők, vagy azt használók, vagy a nemességüket papírral bizonyítani nem tudó nemesek (pl. 

armalissal nem rendelkező, de a megyében régóta ismert nemes, vagy sokadik nemes ifjú, vagy nemesi árva 

gyámja, vagy más vármegyében lakó, de a megyében birtokkal rendelkező nemes stb.). Degré 1973. 133.   
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időintervallumban, és a résztvevő személyek hivatali állása alapján három síkon (tisztviselő, 

nem tisztviselő, főispán) vizsgálták:
2022

 a tisztválasztás lebonyolításának végéig, ha valakik 

maguk, vagy mások által factiót csinálnak, a kandidációból kizárandók, s ha „szolgálaton 

kívüli” (értsd: nem a tisztikarhoz tartozó)
2023

 személyekről van szó, azonnal fiscalis actió 

indítandó ellenük (ha criminalis tettet is elkövetnek, akkor értelemszerűen bűnfenyítő pert kell 

indítani). Ha a restauráció után derül ki a pártoskodás, akkor szintén (fiscalis) actiót kell 

indítani, illetve az illető tisztviselőt hivatalából elmozdítják, s a tisztségéből így kiesett 

személy ellen ugyancsak ügyészi kereset indul. Ha a főispán factiózik, annak orvoslását 

felsőbb helyre terjesztik. A potenciális kihágások, factiózások megvizsgálására, felderítésére 

és megítélésére a választást megelőző conferentián szükséges lenne előre egy bíróságot 

kinevezni. Ennek tagjaivá első körben külső vármegyebeli érdemes személyeket 

választanának, ezek hiányában pedig hivatalt nem vállaló megyei nemeseket.
2024

 (4. pont)  

A küldöttség a kései feudalizmus időszakára már többnyire főispáni kinevezés alá 

kerülő, de politikailag annál fontosabb jegyzői tisztség (az ő kezén fut át ui. az egész megyei 

adminisztráció) betöltését újra a rendek választásához kötné, amely a főispánra nézve is 

kötelező (5. pont). A tisztválasztások megtartására nagyobb helységekről történő 

gondoskodást javasoltak, mert sokszor a hely szűkös volta a zavarok és a kicsapongások oka 

(6. pont). A restauráció alkalmával a megelőző tisztújításon gyakorlatba jött rendszer 

alkalmazásával a nemességet járásonként, a járásbeli tisztség („bebocsátó küldöttség”) 

felügyelete alatt bocsáttatnák be: a részegek, továbbá a botokkal és pipákkal megjelentek 

kitiltásáról is ők gondoskodnának.
2025

             

A küldöttségi javaslatot Aczél 1837. január 16-án megküldte a kancellárnak,
2026

 a 

megye közgyűlése pedig február 22-én tárgyalta.
2027

 A megye végzésbe hozta, hogy a 

választások kérdését statutumok helyett átfogóan a törvényhozás útján kell majd országosan 

rendezni. A rendek Aczél Antal főispáni helyettessel így itt elsősorban csak néhány (egész 

                                                 
2022

 Magát a pártoskodást viszont elmulasztotta definiálni a küldöttség. 
2023

 A tervezetből az nem derül ki pontosan, hogy a tisztikar és a szegődöttek körén ekkor Békésben kiket 

értettek, s hol húzódott a két csoport közötti határvonal. 
2024

 A bíróság ideális létszáma a deputáció szerint kilenc fő lenne, de legalább hét tagja legyen. Elnöke a főispán, 

amennyiben a panaszt a rendek ellen adják be, ha a főispán ellen van panasz, akkor a bíróság maga választja 

tagjai közül az elnököt. A bíróság feladata a vizsgálat megtétele és a tett megítélése: ki factiózik, kit hagyjanak 

ki a candidatióból, kit vegyenek actió alá, ill. annak eldöntése, hogy mikor bocsássák voksra a dolgot, ha a 

restaurációt felkiáltással vinnék véghez. A bíróság tagjainak választásáról a tervezet már nem szól.   
2025

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1837:128. 1–2. fol. 
2026

 Aczél Antal latin nyelvű felterjesztését, jelentését a tervezetről lásd MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 

1837:128. 3. fol. (Bartal referátumát erről uo. 4–5. fol) Vö. KLÖM VI. 890–891. 
2027

 BmL, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1837:333. (az irat másolatát Szilágiy Adrienn bocsátotta a rendelkezésemre); MOL 

(A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1837:364. 7–10. fol. (az 1837. évi közgyűlési jegyzőkönyv vonatkozó, 333. sz. alatti 

részletének másolatával) A munkálat közgyűlési vitájára és a jelentésre Barta István utal, de nem ismerteti, 

ahogy a Törvényhatósági Tudósításokban Kossuth és békési levelezője sem. 
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pontosan négy) elkerülhetetlenül szükséges pontról állapodtak meg: a munkálat első 

pontjában foglaltaknak megfelelően a közgyűlés is szorgalmazta, hogy a kijelölést a megyei 

rendek véleményéhez és az érdemekhez igazítsák, de kiemelnék azt a conferentia 

hatásköréből, mert tapasztalataik szerint ezek a tanácskozmányok általában sikertelenek. A 

közgyűlés jóváhagyta volna a honorácioroknak a szavazati jog megadását,
2028

 és támogatta a 

titkos szavazás bevezetését, valamint a jegyzői tisztség választás útján történő betöltését is. 

Aczél reflexióiban kifejtette, hogy eddig is az érdem alapján jelölt, s bár a nemesi karakterrel 

a titkos szavazás szerinte nem összeegyeztethető, elfogadta, ahogy a jegyzői hivatallal 

kapcsolatos határozatot is. A honoráciorok szavazati jogát elvben (!) helyesnek tartotta, de 

mivel az szerinte se nem törvényen, se nem szokáson alapul, életbe léptetését nem 

támogatta.
2029

 A közgyűlés állásfoglalása szerint egyébként a tisztválasztási rendtartás 

kialakítása egyelőre a korábbi gyakorlatnak megfelelően a restaurációt (nyolc nappal) 

megelőző közgyűlés feladata marad.
2030

    

A titkos szavazás lebonyolításának konkrét módjáról a közgyűlés 1837. február 25-én 

hallgatta meg a jelentéstevő bizottság véleményét,
2031

 s elfogadása után annak bevezetéséről 

és alkalmazásáról is határoztak.
2032

 A szavazást a két járáshoz igazodva kétfelé bontva kell 

lebonyolítani: azaz két szavazatszedő bizottság és két szekrény (azaz urna)
2033

 kell. A 

bizottságok egyenként háromtagúak, és a tagokat eskütételre kötelezik. A szekrényt 

szőnyegfal mögé helyezik, azaz a nemes egyedül tartózkodva (!) szavazhat, közvetlen 

felügyelet (és befolyás) nélkül. Az írástudatlan nemesekkel a szavazatszedő bizottság egy 

                                                 
2028

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1837:364. 7. fol. A honoráciorok szavazati jogának kérdése csak az 1840-

es évek elején vált igazán aktuálissá és a politikai viták egyik kulcselemévé. Erről részletesebben lásd az 1843-i 

követutasításokat bemutató fejezetet. 
2029

 A honoráciorokról végül nem hoztak döntést, de határoztak arról, hogy követutasításukba foglalják a kérdést, 

s országgyűlési rendezését szorgalmazzák majd. A kicsapongásokra vonatkozó különös szabályokat azzal az 

indokkal mellőzték, hogy Békésben eddig nem volt rossz példa, s ezért szükségtelenek a megyei javaslat 

vonatkozó pontjai. Határoztak arról, hogy az áprilisra kitűzött tisztválasztás előtt nyolc nappal tartandó 

közgyűlésen határoznak majd a rendtartást illetően és az alkalmasabb nagyobb helyről. MOL (A 45) Kanc. lt. 

Act. praes. 1837:364. 8. fol.  
2030

 A közgyűlés így Békés megye 1836. évi jegyzőkönyvének 1372. sz. alatti hasonló végzéséhez tért vissza. 

Lásd BmL, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1837:333. (az irat másolatát Szilágyi Adrienn bocsátotta rendelkezésemre); MOL 

(A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1837:364. 7–8. fol. 
2031

 A titkos szavazás lebonyolításának véleményezésével megbízott biztosságot 1837. február 24-én (az 1837. 

évi jegyzőkönyv 402. sz. alatti határozatával) rendelte ki a békési közgyűlés. Lásd MOL (A 45) Kanc. lt. Act. 

praes. 1837:364. 11–12. fol. 
2032

 Az 1837. február 25-i közgyűlés a munkálat minden részletét elfogadta. MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 

1837:364. 12. fol. Aczél Antal főispán jelentését általában a február végi békési közgyűlésről lásd uo. 13–14. fol. 
2033

 A szavazóurna eszerint egy szekrény alakú doboz, 5 osztállyal, amelyek mind külön zárral és kulccsal 

rendelkeznek. Ezekből tölcsér alakú kürt emelkedik ki, amelyek felső végébe a szavazó keze fér be, alján viszont 

már csak a fagolyó fér át, így utólag nem lehet azt kivenni. Minden osztály felett egy a jelölt nevével ellátott 

deszkatábla található. A fagolyókból annyit készítenek, amennyi szavazót összeírnak, háromféle színben, hogy 

senki ne tudjon golyót visszatartani, vagy utólag többet becsúsztatni, mivel csak az elnök tudja előre, hogy kinek 

milyen színű golyót ad.   
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tagja is az urnához járul, hogy felolvassa a neveket és rámutasson a hozzájuk rendelt 

osztályokra, de ezt követően eltávozik, hogy a szavazó egyedül adhassa le voksát. A 

szekrényeket a közgyűlésen nyilvánosan nyitják fel, és nyilvánosan számolják meg a 

szavazatokat (azaz a fagolyókat) is.
2034

 A fagolyók és a szekrények formája, színe a 

választásokig titokban van, azoknak elkészíttetése, majd helyszínre szállítatása a főispáni 

helyettes feladata.
2035

  

A liptói küldöttség 1837. január 7-én ismertette munkálatát, amely három pontból állt: 

az első szerint szavazati joggal csak azok bírnak, akik a megyében laknak, vagy ott 

birtokosok, és a tisztválasztáson személyesen megjelennek. A második pont a jelölést 

korlátozta: amelyik tisztviselő a még hátralevő hivatali feladatait a restauráció időpontjáig 

nem végzi el, nem válhat jelöltté. A harmadik pont a választás aktusa során egyfelől 

megtiltotta a jelöltek emelgetését, másfelől kimondta, hogy az illetlen viselkedést 

széksértéssel büntetik, más személyek megtámadását, a csendháborítást és a közfenyítés alá 

eső vétkeket pedig azonnali elfogatással és főbenjáró perrel torolják meg, amelyben egy nyolc 

napon belül tartandó rendkívüli törvényszék ítélne. A szavazás módját illetően alapelvként 

fogalmazta meg a liptói küldöttség, hogy ha a felkiáltással megállapított többséggel a rendek 

közül legalább öt tag nem értene egyet, akkor kötelező jelleggel fejenkénti szavazást 

rendelnek, ellenkező esetben a választás eredményét semmisnek tekintik.
2036

 

Zemplén
2037

 megyében az 1836. december 2-i közgyűlésen ismertette munkálatát a 

kiküldött deputáció, amelynek alapját – elvben – a megye 1835. május 21-i, 144. közgyűlési 

szám alatt kelt határozatai és a tisztválasztási normatívum előírásai adták.
2038

 A deputáció 

célja a hivatalvadászat és az abból eredő pártoskodás – mint minden rossz kútfejének – a 

visszaszorítása volt. Ennek érdekében előírták, hogy a restaurációk előtt legalább 30 nappal az 

előzetes intézkedések megtétele végett közgyűlést kell tartani, ahol egy küldöttséget neveznek 

                                                 
2034

 A szavazatszámlálás előtt a megmaradt, fel nem használt golyókról még jelentést készítenek, s ezek 

számának egyeznie kell a szekrényben maradt golyók és a kiindulási állapot a különbségével.  
2035

 MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1837:364. fol. 11–12. 
2036

 KLÖM VI. 1016. 
2037

 Zemplén megye 1824-ben az ellenálló megyék között a legtovább tartott ki. Az 1835. február 18-i 

tisztújításon bár közfelkiáltással döntöttek, többen bírálták az eljárást. Az 1839. november 14-i tisztújítást a 

kicsapongások miatt el kellet halasztani, s azt végül 1840. augusztus 4-én fejezték be. Az ügyben Tajnay János 

árvamegyei főispán folytatott vizsgálatot királyi biztosként, a megye pedig 1840. január 16-án a választások 

rendezésének szükségességét országgyűlési követeinek utasításba is adta. A zempléni követutasítás vonatkozó 

pontját lásd MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 483. fol. A zempléni 

tisztújításokról lásd Borovszky, Magyarország vármegyéi, 21. kötet. Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely. Bp., 

é. n. 451., 472–473. 
2038

 A megyei közgyűlési jegyzőkönyv vonatkozó részének (2003/1943. határozat) másolatát lásd MOL (C 44) 

Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1837. F. 66. 5–10. fol. Vö. KLÖM VI. 904., 936–941. 
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ki hivatalt nem viselő, részre nem hajló, s hivatalt viselni nem is kívánó személyekből.
2039

 

Ezek feladatát, és a választások lebonyolítását öt pontban foglalták össze. Az első pont előírta, 

hogy az ily módon kinevezett küldöttség köteles 15 nappal a tisztválasztás előtt annak szokott 

helyén (Sátoraljaújhelyen) összegyűlni, s a végéig folyamatosan együtt maradni.
2040

  

A második pont a küldöttség feladatkörét szabályozta: az ő feladatuk lett volna annak 

felügyelete, hogy factiók, megvesztegetések, elcsábítások se a restauráció alatt, se utána ne 

történjenek. Ha mégis visszaélést észlelnek, akkor hiteles és helyszíni vizsgálatot kell tenniük, 

a vétkeseket pedig kötelesek a megyének bejelenteni, hogy azokat a jelölésből kihagyják, s 

büntetőperbe fogják. A küldöttség definiálta a „factió” fogalmát is: ebbe tartozott a megyebeli 

nemesség helységenkénti, nyilvános vagy titkos „csábítgatása” és vesztegetése (akár 

személyesen, akár mások, például megyebeli nemesek kiküldése által); azok az itatások, 

etetések, vesztegetések, amiket valaki csak éppen a tisztválasztás előtt vagy alatt tesz (vagy 

tétet); factiónak számított volna, amikor valamely nemesi testület magát valaki mellett 

kijelenti, s a kisebb számú nemességet ennek a végzésnek a teljesítésére kényszeríteni akarja. 

A deputáció állásfoglalása szerint, mivel a szabad választási jog minden nemesnek „személyes 

alkotmányos kiváltsági tulajdona”, a kényszerítő testületi cselekvések vétkesek, s különösen a 

testületi elöljárókat és a hadnagyokat emiatt szigorúan, példásan kell büntetni.
2041

 

A harmadik pont a kandidációt szabályozta. A deputáció szerint az eddigi tapasztalat 

és gyakorlat azt mutatja, hogy a conferentiák nem alkalmas fórumai a jelölendők érdemeinek 

és tehetségének megvitatására, mert ezeken mindenki a maga embereit terjeszti elő, és a 

főispán gyakorlatilag tetszése szerint jelöl, holott az 1723:56. tc. értelmében a megyék 

kormányzói önkényesen nem, csak a megyei bizalmat élvezők figyelembevételével 

jelölhetnének. A tervezet szerint ezért annak, aki hivatalt akar viselni, a 15 napig együtt 

munkáló küldöttségnél kell bejelentenie magát, ugyancsak a küldöttség mérlegeli az 

                                                 
2039

 A küldöttség tagjainak választásáról a közgyűlésben vita alakult ki. A választmány 34 főt javasolt, azaz a 17 

kerület mindegyikéből választanának két személyt. Ezeket a restauráció előtti gyűlésen nem felkiáltással, hanem 

érvekkel alátámasztott vita után jelölnék, ahol a többségi határozat dönt. A megválasztott tagoknak hiteles esküt 

kell tenniük, hogy részre nem hajló módon fognak eljárni, és a szavazatok beszedésével kapcsolatban titoktartást 

fogadnak. A megválasztott tagokat az 1559:54. tc. értelmében kötelezik a megbízatás elvállalására: ha az 

alkalmas és közbizodalommal bíró személy a megyei tisztségre történő megválasztást nem vállalja, 100 

pengőforint büntetéssel sújtják. A tagokat felmenteni szintén csak nyomós indokkal lehet: ekkor a közgyűlésen a 

többiekkel választott harmadik (pót)tagot rendelik be. Az elnököt és a jegyzőt a rendek jelölik ki. Ha az elnök 

esik ki, akkor a kiküldött táblabírák közül a legidősebb foglalja el a helyét. Az alispán a közgyűlésen 

indítványozta, hogy a 34 tag felét a főispán nevezze ki, és csak a felét válasszák a rendek. Indítványát azzal 

indokolta, hogy így a kormány is inkább elfogadná a küldöttségi megoldást, és a nagyobb birtokosok (gróf 

Sztáray, Andrássy stb.) véletlenül sem maradnának ki. A közgyűlés végül úgy döntött, hogy a megye által 

választandó 34 tag mellé a főispán még 12-őt nevezhet ki. A választmányi tagoknak fekete-fehér gombbal 

élesített pálcát adnak, hogy mindenki tudja, ők vigyáznak a rendre. Lásd MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. 

pol. com. 1837. F. 66. 5–6., 8–9. fol. Vö. KLÖM VI. 939. 
2040

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1837. F. 66. 6. fol.  
2041

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1837. F. 66. 6. fol.  
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alkalmasságot, az érdemtelennek találtak kihagyását pedig meg kell indokolniuk. A 

hivatalban lévő tisztviselők (kivéve az önként lemondottak) és a folyamodók közül a 

jelöltekről a küldöttség a főispánnak előterjesztést tesz.
2042

 Az 1723:56. tc. harmadik 

szakaszában meghatározott tulajdonságokkal rendelkező személyek közül az alispáni 

hivatalokra 8-8, a többi hivatalra 6-6 személyt kellene javasolniuk. A főispán a külső 

vármegyebeli jelöltekről tarthat conferentiát, de kandidációt csak a küldöttség által 

előterjesztettekből tehet – viszont már itt tetszése szerint választhat, azzal a megkötéssel, hogy 

egy-egy személyt legfeljebb három helyre jelöljenek. A deputáció fontosnak tartotta, hogy a 

küldöttség előterjesztése és a kandidáció is vegye figyelembe a vallási arányt: ha például az 

egyik alispánságra katolikus személyt választanak, a másikra evangélikust jelöljenek, s ezt a 

többi hivatalnál is vegyék a lehetőségekhez képest figyelembe. A szolgabírák, al-adószedők 

és az esküdtek vonatkozásában célszerűnek vélték, hogy lehetőleg a járásaikban lakjanak.
2043

  

A munkálat negyedik pontja a tisztválasztás alatti rendbontások kezelésével 

foglalkozik. A választmány eszerint köteles ügyelni a tisztválasztás egész ideje alatt a 

visszaélések elhárítására, a terem elfoglalásának és a választásra jogosultak kirekesztésének a 

megakadályozására. A küldöttség fele (17+6 fő, továbbá aki a külső vármegyebeliek közül 

befér velük) a főispánnal a terem karzatán vagy a galérián foglalna helyet, ami az elnökség 

körüli tolongást előzné meg. A jelöltek neveit az 1835:144. sz. végzésnek megfelelően táblára 

is kötelesek lennének felírni. Ez a 23 fő ügyelne a tisztválasztás rendjére, hitelességére, és 

amennyiben a többséget felkiáltás útján nem lehet megállapítani, a főispánt a fejenkénti 

szavazás elrendelésére szólítják fel, akire nézve a végrehajtás kötelező erejű.
2044

  

Az ötödik pont a szavazás rendjét írta elő. A választási joggal bíró személyek 

összeírását a szolgabírák és a járásonként melléjük rendelt 2-2 táblabíró végezné, akiket a 

tisztválasztást megelőző közgyűlésen delegálnak a szolgabírók mellé. Az összeírási 

lajstromokat a szolgabírák kiadják a választmánynak, amely ezután a hat járásnak 

megfelelően feloszlik, s eskütétel után a különböző helyeken beszedi a szavazatokat. Minden 

nemes csak abban a járásban szavazhat a küldöttség előtt, ahova az összeírás szerint tartozik; 

amennyiben több járásban birtokos, akkor ott, ahol lakik.
2045

 A lajstrom szerinti névsorban 

egyenként fogják a választókat szólítani, akik titkosan szavaznak, hogy a szavazatvásárlást és 

a nehezteléseket a lehetőségekig kiküszöböljék. A szavazáskor a szavazatszedőkön és a 

                                                 
2042

 Ha küldöttségi tag kéri hivatalra jelölését, akkor automatikusan megszűnik annak tagja lenni. 
2043

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1837. F. 66. 6–7. fol. 
2044

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1837. F. 66. 7–8. fol. 
2045

 A főispán a többszörös szavazás elkerülése érdekében köteles bádogjegyeket készíttetni, amelyekre az adott 

járás nevét nyomtatják, s amelyeket kiosztanak a szavazóknak.    
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szavazón kívül senki nem lehet jelen.
2046

 Ha valaki részegen jelenik meg a voksoláson, nem 

bír szavazati joggal, tilos lenne továbbá a deputáció szerint fokossal, ónos vagy bunkós bottal, 

vagy akármilyen más támadóeszközzel megjelenni. Kivételt jelent ez alól a díszkard, de ha 

valaki azt más sértésére kivonja, a közcsend háborításáért büntetik, sőt az 1687:14. tc. 

értelmében rögtön el is fogathatják. A küldöttség egyébiránt köteles a tisztújítást követő első 

közgyűlésen jelentést adni a munkájáról.
2047

 

A zempléni közgyűlésen a deputáció munkálatának három szegmense szolgáltatott 

komolyabb vitaalkalmat: a küldöttség jogköre, a pártoskodás definíciója és a vallási 

arányosítás. Viczmándy János főszolgabíró a küldöttséget „jakobinus klubnak”, Kelemen 

Sámuel táblabíró pedig „terroristáknak” nevezte, mert a főispán törvényes jogainak szűkítése 

mellett szerintük ezzel a rendek jogait is korlátozzák, s a hivatalra pályázók ezek után nem 

csak a főispán, hanem a küldöttség tagjainak a kegyét is vadászni fogják, azaz megkétszerezik 

a visszaélések alkalmát. Szentiványi Károly másodalispán szerint megalázó lenne hivatalt a 

küldöttségtől kérni: elég, ha a főispántól kérik, s a küldöttségnél csak bejelentik, mert a 

főispán állása magasabb. Fáy Ferenc
2048

 táblabíró szerint viszont nem becsületes ember az, 

aki egy főispán ajtajánál hízeleg, de a rendek előtt szégyelli, hogy jelöltetni akarja magát.  

A pártoskodás vonatkozásában szintén megosztott volt a közgyűlés. Kelemen Sámuel 

szerint a szabadság elnyomása nélkül nem realizálható a tervezet vonatkozó pontja. Buday 

András táblabíró ugyancsak kifogásolta ezt a pontot: szerinte egyrészt túl széles értelmezésre 

ad lehetőséget, másrészt a nemességhez intézett beszédeket nem lehet factiózásnak tekinteni, 

mert nem alkalmaz kényszert, tehát az előírás korlátozná a szabad véleménynyilvánítást. A 

tisztválasztás pedig, úgy véli, mint alkotmányos ünnep magában foglalja, hogy az ember több 

ételt főz és vendégeket is hív. Báró Vécsey Pál concurrentialis (azaz nemesi, „járuléki”) 

pénztárt állíttatna fel, amelyből az egybesereglő nemességet illendően meg lehet vendégelni, 

mert ez megelőzhetné az etetéssel-itatással való korteskedést, jóllehet azt nem biztosítja, hogy 

mindezt visszaélés és kicsapongás ne kövesse.  

A legélénkebb vita a vallás miatt folyt. A javaslat ellen voltak Buday András, 

Kelemen Sámuel, Vécsey Pál és Nyeviczkey József tiszti alügyész, mondván polgári 

hivatalok kérdésébe ne keverjék bele a vallást. A javaslat mellett Fekésházy Mihály tarcali 

                                                 
2046

 A szavazókat egyenként hívják be, s kezükbe annyi golyót adnak, ahány személy közül választhatnak, a 

golyók közül egy darab fehér, a többi fekete. Minden ládához a küldöttségből egy tagot állítanak, aki a 

szavazónak megmondja az ő ládájára írt jelölt nevét, s hogy akire szavazni akar, annak adja a fehér golyót, a 

többi ládába pedig a feketéket dobja. A biztonság tekintetéből olyan rekeszeket is készíthetnek, amelyek a a 

golyó beejtésére és a kimenetelre külön ajtókkal vannak ellátva, így a szavazatszedő előtt is titokban maradhat a 

voks. 
2047

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1837. F. 66. 8–9. fol. 
2048

 Zemplén megyei táblabíró, 1828-ban összeíróbiztos, 1840-ben a megye országgyűlési követe. 
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kamarai ügyész, Nagy Lázár,
2049

 Kolossy József,
2050

 Matolay Gábor,
2051

 Viczmándy János és 

a liszkai, valamint a monoki plébánosok szóltak. A többségi felkiáltás révén végül a 

közgyűlésen is átment a tervezet. A közgyűlés határozott még arról, hogy a főügyészt („az 

ügyvédi kar elnökét”), a levéltárnokot, a várnagyot és a csendbiztosokat „közbizodalmat 

kívánó tisztüknél fogva” a jövőben ne a főispán nevezze ki, hanem a rendek válasszák, a 

jegyzői hivatalt érintő hasonló kérésüket pedig, ahogy láttuk, az uralkodó elé terjesztették.
2052

 

Egy rövid összegzést adva azt mondhatjuk, hogy az operátumokat véleményező 

megyei reflexiókhoz képest az itt ismertetett tervezetek sem léptek túl a rendies reform 

keretein, de – keletkezésük körülményeiből kifolyólag – jóval nagyobb hangsúlyt fektettek a 

visszaélések korlátozására, a voksolás lebonyolításának aprólékos szabályozására. A 

választási visszaélések és kihágások szabályozásának szükségessége igazán ekkor emelkedett 

a megyei politikai diskurzus egyik legfontosabb kérdésévé, s innentől az általános vármegyei 

coordinatiótól függetlenül is egyre inkább kiemelt témaként kezd a megyei vitákban 

megjelenni, ami arányait tekintve az 1840-es évek első harmadában fog majd betetőzni.  

A főispáni jogok korlátozásán és a conferentia hatáskörének kibővítésén az 

esztergomi, liptói és tornai tervezetek még nem igazán léptek túl, Zemplén és Békés viszont 

több ponton is a rendi keretek korszerűsítésére tettek kísérletet. Ilyen volt Békés esetében a 

rendi alapú jogkiterjesztés, azaz a honoráciorok szavazójoggal történő felruházása, a kötelező 

titkos szavazás bevezetése, a voksolás járásonkénti lebonyolítása, és – bár a közgyűlésen ezek 

elbuktak − a conferentia nyilvánosságának kibővítése, illetve a birtoktalan nemesek passzív 

választójoga. Zemplén a járásonkénti szavazást ténylegesen, földrajzilag is bevezettette volna, 

s szintén kötelezővé akarta tenni a titkos szavazást. A zempléni tervezet tett kísérletet először 

a factiózás, azaz a választási visszaélések részletesebb definiálására, de az 1843/44-es 

országgyűlési vitához hasonlóan ez leginkább csak még több, a nemesi szabadásgot általában 

érintő kérdést vetett fel, amelynek megválaszolására a közgyűlés még nem készült fel. A rendi 

gondolkozás dominanciáját mutatja ugyanakkor még az a törekvés is, hogy a vallási paritást, 

azaz hagyományos rendi választóvonalakat, kategóriákat kifejezésre juttassanak a jelölésben.  

A legfontosabb tapasztalat, „fejlemény” ugyanakkor az 1830-as évek utolsó 

harmadának tervezetei kapcsán, amelyet Torna és Zemplén (valamint bizonyos szinten Békés) 

példája is mutat, hogy a visszaélések megelőzésére, felügyeletére, kontrolljára, kivizsgálására, 

                                                 
2049

 Zemplén megyei táblabíró, ellenzéki politikus, ügyvéd, jogtudós. 1820–24 között megyei másodalügyész, 

később a sárospataki Bretzenheim hercegi uradalom ügyésze. A sátoraljaújhelyi kolerabizottság tagja 1831-ben. 
2050

 Zemplén megyei táblabíró, 1820-tól a sátoraljaújhelyi járás főszolgabírája, 1828-ban összeíróbiztos. 
2051

 Zemplén megyei táblabíró, ügyvéd, a megyei ellenzék tagja. 
2052

 KLÖM VI. 937–938., 941. 
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illetve elbírálására (vagy ezen folyamatok egyes fázisaira) többnyire egy „bizottsági” 

megoldást képzelnek el. Ez a bizottság mind a főispántól, mind a közgyűléstől függetlenül 

működne, s tagjait vagy a rendek (Torna), vagy a rendek és a főispán közösen (Zemplén) 

választanák, vagy a függetlenség további elősegítése érdekében külmegyeiekből töltenék fel 

(Békés). A bizottsági megoldás további kibontakoztatását fogjuk látni az 1843/44-i 

országgyűlési vita kapcsán.     

 

VI. 5) Kitekintés: kormányzati és kormányközeli javaslatok a választások szabályozásáról 

 

Nem csak a megyék, de a kormány, és a kormány holdudvarába tartozó körök is több, 

a magyar belpolitika irányait meghatározó stratégiát vázoltak fel 1837 és 1840 között, 

amelyek értelemszerűen a vármegyék és azon belül a választások szerepét is érintették. 

A kormányzatnak a reformellenzékkel szemben követendő, Metternich által javasolt 

politikájának (a terrorizmus politikájának) összefoglalása és programszerű megfogalmazása 

V. Ferdinánd Pálffy Fidél kancellárhoz intézett, 1837. április 9-én Bécsben kelt kézirata.
2053

 A 

dokumentumot 1837 első hónapjaiban az Államkonferencián fogalmazták meg, Metternich 

felfogásának szellemében. 

Az uralkodó érvrendszerét a Magyar Királyság, áttételesen pedig a birodalom belső, és 

ebből kifolyólag külső stabilitásának a primátusára alapozza: „Nem szabad, hogy e bajok 

továbbra is fennmaradjanak. [… ] ezt kívánja parancsolólag azon Magyar királyságom üdve, 

[…] melyet egy ideje a demagóg üzelmek révén mind vakmerőbben és nyíltabban kifejlődő 

pártok fenyegetnek, amelyeknek mint mindenütt, itt sem más a céljuk, mint hogy a hazafiság 

látszata alatt […] a törvényesen fennálló rendet szétrombolják és a teljes anarchia [!] összes 

borzalmait idézzék fel.
2054

  

A kormányzat „programjában” – a párhuzamosan zajló Wesselényi és ifjak perének 

országos publicitása mellett – a hatékony politikai cselekvés színteréül már egyértelműen a 

vármegyéket nevezi meg: „Hogy a szabályozott szólásszabadságtól olyannyira különböző 

szóláspimaszságot megfékezzék, mindenekelőtt a vármegyék erőteljes vezetésétől függ.”
2055

  

A továbbiakban minden rendelkezését e szempontnak rendeli alá: utasítja a 

főispánokat és az adminisztrátorokat, hogy „gyakrabban és hosszabb ideig” tartózkodjanak a 

                                                 
2053

 Közli: Pajkossy Gábor (szerk.), Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény. Osiris, Bp., 

2003. (A továbbiakban: Pajkossy 2003.) 130−134. A dokumentum keletkezéséről és értékeléséről lásd Andics 

Erzsébet, Metternich és Magyarország. Bp., 1975. 84−97. 
2054

 Pajkossy 2003. 130. 
2055

 Pajkossy 2003. 131. 
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megyéjükben, a nyilvános tanácskozások kimenetelére és általában az ügyek vitelére 

gyakoroljanak „nyomatékos befolyást”, a szólásszabadsággal történő bármely visszaélés, 

illetve az uralkodói rendeletek megtagadása esetén a bírói hatalom azonnal és kérlelhetetlenül 

lépjen közbe.
2056

 

A kézirat szorgalmazza ilyen esetekben az ügyészi keresetek elrendelését. Az irat 

rendelkezik egy széleskörű információs, „besúgóhálózat” kiépítéséről is. A kancellár számára 

burkolt, de egyértelmű utasítást fogalmaz meg: „Mivel nem kétséges, hogy a vármegyei 

elöljárók manapság minden tekintetben sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint korábban, 

teljesen rendjén való, hogy részükre minden lehetséges és megengedhető támogatást 

megadjanak [!].”
2057

  

A kézirat a kormánykinevezéstől függő hivatalnokoktól, és a papságtól is a 

kormányzat döntéseinek és intézkedéseinek feltétlen támogatását és kommunikálását várta, 

ennek érdekében pedig aktív vármegyei közgyűlési jelenlétüket. A záró bekezdésben az 

uralkodó egyértelműsíti, hogy ezeket a rendelkezéseket a nyilvánosság kizárásával kívánja 

érvényre juttatni, s a kancellár feladata eldönteni, mely főispánok, adminisztrátorok 

„érdemesek” arra, hogy beavassa őket.
2058

  

Az uralkodói kézirat tehát gyakorlatilag a tisztválasztási normatívum tágabb elméleti 

kereteibe, politikai indítóokaiba enged bepillantást. A megyékkel szembeni kormánypolitika 

jellege, a politikai klíma csak az országgyűlés bezárása után változik. A nyers erőpolitikát 

ekkor egy azonos célú, de a retorikájában és eszközeiben finomabbra hangolt rendszer váltja 

fel. A 40-es években zászlót bontó kormánypolitika előzményei azonban értelemszerűen 

korábbra nyúlnak vissza, s Dessewffy Aurél nevéhez köthetők. A gróf 1839. január 1-én 

fejtette ki nézeteit a kormányzat számára készített memorandumában, ami az 

újkonzervativizmus politikai önvallomásának tekinthető, s egyben a gróf későbbi 

                                                 
2056

 A kézirat szövege kimondta: „amelyből önként következik, hogy még abban az esetben is, amikor 

törvényellenes indítványokat, az Én rendeleteim elleni engedetlenséget, a királiy tekintélynek és az Én 

kormányom tekintélyének aláásására irányuló kísérleteket a rendek gyűlése helyesli, elfogadja, és így azok 

határozattá válnak, a felbujtókat, akik az efféle határozatokra indítékot adtak, az indítványtevőket, akik 

ellenszegülésre hívnak fel, buzdítanak, pártoskodások, álokoskodás és hamis adatok segítségével szavazatokat 

szereznek vagy vásárolnak, az elöljárókat, akik nem szállnak szembe minden rendelkezésükre álló eszközzel az 

ilyen fellépésekkel, a fogalmazókat, akik segédkezet nyújtanak és fogalmazványokat szolgáltatnak, végül 

mindazokat, akik az ilyen bujtogató beszédeket, elveket és cselekedeteket időszaki lapokban szándékosan 

köztudomásra hozzák, vagy egyenesen arra törekednek, hogy azok iránt rokonszenvet és fogékonyságot 

keltsenek, a jog útján felelősségre kell vonni és a vétség természetéhez és mértékéhez képest meg kell büntetni. 

[!]” Pajkossy 2003. 131. 
2057

 Pajkossy 2003. 133. 
2058

 Pajkossy 2003. 133−134. 
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publicisztikájának alapgondolatait is tartalmazza.
2059

 Az írás sajnos csak töredékesen maradt 

ránk.  

A reformok két pillérét, tulajdonképpeni bázisát Dessewffy számára az erkölcsi rend 

és az anyagi haladás előmozdítása jelentette, amelyeket – 1833-al ellentétben ekkor már − 

kormányzati kezdeményezés, királyi propozíciók révén tartott és látott célszerűnek 

megvalósítani. Az erkölcsi rend előmozdításához tartozó kérdések közé sorolta a közigazgatás 

reformját és a kormány befolyásának megalapozását is.
2060

 A gróf elképzelése szerint 

szükséges, hogy a változtatások egyike se fenyegesse az alkotmányos rendet, illetve az örökös 

tartományokhoz fűződő kapcsolatot. Dessewffy szerint a birodalom közös érdeke a részek 

fölött áll, az egyes részek tehát se az egész, se a többi rész rovására nem erősödhetnek.
2061

  

Az operátumokkal kapcsolatos új stratégiát az alábbiak szerint foglalja össze: 

„Összességükben véve a rendszeres munkálatok forradalmat foglalnak magukban, nem 

mintha azt javasolnák, hanem mivel tért nyitnak minden elképzelhető különczségeknek, 

minden gyógyítást kivánó pontra rávezetnek, semmit sem hagynak érintetlenűl s kedveznek 

azon reformáló esprit de systéme-nek, mely szükségszerűleg gyökeres átalakulásokra vezet, 

vagy legalább arra ösztönöz.”
2062

 Az operátumok részletes és teljeskörű tárgyalását tehát már 

mellőzni akarta, mert azok egy komplex, gyökeres átalakulásnak nyitnának teret. Dessewffy a 

De coordinatione fororum et de ordine processuali elővételének akart elsőséget adni, mert a 

jogok ápolásában vélte a legnagyobb deficitet felfedezni. Az 1832/36-os országgyűlési vita e 

tárgyban született javaslatait, például a törvényszéki táblabírák választásáról kritizálta, mert a 

diéta munkájában szerinte „valóban kielégítő eredményt vagy egyáltalán nem találhatunk, 

vagy csak évek múlva remélhetünk.”
2063

  

Az országgyűlési munka lassúságát és eredménytelenségét kritizáló gróf által összesen 

tíz pontba foglalt aktuális teendők hatodik pontja irányzott elő egy „világos 

meghatározásokkal bíró jó tisztújító törvényt”. Ennek egyik alapját a kormánybefolyás 

növelése jelentette volna. A hetedik pont szerint ugyanis: „Jogot a kormány számára, hogy 

megyei tisztviselőket elbocsáthasson hivatalos hatalommal való visszaélés, vagy kijátszás 

miatt, s ez részletes törvénynyel szentesítendő.”A kilencedik pont végül a nem nemesek 

                                                 
2059

 Dessewffy Aurél, Elmélkedés a megnyiló országgyülés felöl. Töredék. 1839. január 1. In: Gróf Dessewffy 

Aurél összes művei. S. a. r.: Ferenczy József. Méhner Vilmos kiadása, Bp., 1887. 201−212. (A továbbiakban: 

DAÖM); A konzervatív eszme fejlődésének szemszögéből elemzi: Dénes 1989. 31−33.; Vö. Varga János, 

Kereszttűzben a Pesti Hirlap. Az ellenzéki és a középutas liberalizmus elválása 1841−42-ben. Akadémiai, Bp., 

1983. 109−111. 
2060

 Dénes 1989. 32. 
2061

 DAÖM 201−202. 
2062

 DAÖM 207. 
2063

 DAÖM 207−208. 
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számára fogalmazott meg – jóllehet meglehetősen szűkmarkú – kedvezményeket: „Jogot a 

nem nemesek számára, hogy a megyegyűlésen szavazhassanak, ha valamely nyilvános hivatalt 

(a fokozatok felfelé meghatározandók volnának) több éven át tisztességgel töltöttek be.”
 2064 

A 

Dessewffy-féle tervezet szerint tehát a reformoknak három szempontnak kell megfelelniük. 

Fokozatos, lépcsőnkénti reformról legyen szó, amelynek a kormánytól kell erednie, s a 

kormánybefolyás növelése mellett a birtokos nemesi elit pozícióinak átmentését is biztosítania 

kell.   

 

VI. 6) A vármegyei tisztújítások szabályozása és az 1839. évi követutasítások 

 

Az 1839/40. évi országgyűlésre adott vármegyei követutasítások közül Pajkossy 

Gábor levéltári kutatásai nyomán 48 megye alaputasítását ismerjük vagy eredeti kéziratos 

formában, vagy másolatban, vagy korabeli kancelláriai kivonatban.
2065

 A megyéket az 

instrukciók áttekintése után tárgyunk szempontjából négy kategóriába sorolhatjuk: voltak 

megyék, amelyek a tisztújítások rendezésének kérdését semmilyen konkrét vagy közvetett 

formában nem foglalták bele követutasításaikba. A második kategóriába azokat a megyéket 

számoltuk, amelyek az operátumok tárgyal(tat)ása kapcsán érintették valamilyen – legalább 

közvetett – formában a kérdést (vagy általában – az időhiány miatt – csak egyes operátumok 

felvételét és tárgyaltatását szorgalmazták, vagy ennek kapcsán közvetlenül excerpta-ként való 

tárgyalásra kiemelendőnek tartották a közjogi operátumból önmagában is a vármegyei 

tisztújítások rendezését). A harmadik kategóriába azok a megyék tartoznak, amelyek az 

operátumok felvételének általános (fenti értelemben vett) sürgetésén túl, külön pontban is 

utasításaikba foglalták a tisztújítások – vagy ehhez kötődő ügyek, például a honorácior-kérdés 

– rendezését, felvételét, esetleg konkrét eljárásjogi instrukciókkal is ellátták követeiket. Végül 

a negyedik kategóriába azokat a vármegyéket soroltam, amelyek közvetlen vagy közvetett 

formában, de konkrét utalást tartalmaznak magára a tisztújítási normatívumra is. 

Baranya, Bereg, Esztergom, Győr, Krassó, Kraszna, Liptó, Moson, Nógrád, Nyitra, 

Pozsega, Sáros, Somogy, Szepes, Szerém, Turóc, Ung, Vas, Zaránd és Zólyom vármegyék 

                                                 
2064

 DAÖM 209.; Dénes 1989. 33. 
2065

 A horvátországi megyéken kívül Bars vármegye alaputasítása hiányzik. A vizsgált 48 alaputasítás a Magyar 

Országos Levéltár összesen három állagában lelhető fel, ezek a József nádor titkos levéltára (MOL N 22) 

„Diaetalia” sorozata (Praeparatoria, 24. csomó), a Takáts Sándor-gyűjtemény (MOL N 119) 8. és 9. 

fasciculusaiban a 777−865. numerusok, valamint a Magyar Kancellária „Diaetalia” sorozatának anyaga (MOL A 

96. 12. csomó).  Ezek közül 44 megye utasítása teljes formájában megtalálható, Fejér, Gömör, Vas és Csongrád 

utasítása pedig a Kancellárián készített kivonatból (=Conspectus Instructionum Ablegatis ad Diaetam in 2am 

Junii Posonium indictam per Comitatus datarum, 1839.) ismert (MOL A 96. 12. csomó, 215-241. fol.). Vö. 

Pajkossy 2006. 26. o. 5. lábjegyzet.  
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alaputasításaiban nem került elő semmilyen formában a restaurációk és a visszaélések 

rendezésének kérdése.
2066

  

Bihar követutasításának 4. pontja, Csanád utasításának 14. pontja, Bács-Bodrog 

utasításának 20. pontja, Árva utasításának 6. pontja, Komárom utasításának 2. pontja és Tolna 

megye az operátumok tárgyaltatását sürgette „per excerpta” móddal, de ezek között nem bírt 

kiemelt szereppel a publico-politicum.
2067

 Ezen megyék többségében (Bihart és Tolnát 

leszámítva; de Tolnában is éppen csak az országgyűléssel párhuzamosan eszkalálódtak a 

kortkeskedés által generált események)
2068

 nem volt kézzelfogható, mindennapos jelenség a 

választásokat kísérő visszaélés- és erőszakhullám, ami magyarázhatja a kérdés 

háttérbeszorulását. Heves megye ezzel szemben kizárólag helyi szinten érintette a problémát: 

az 1833-as követ- és tisztválasztást követő királyi biztosi vizsgálat és bírósági eljárás sérelmét 

adta követeinek utasításba a hevesi instrukció 23−24. pontja.
2069

 Szabolcs követutasításának 

7. pontja, illetve Szatmár utasításának 3. pontja az operátumokból kiemelendő tárgyak 

sorrendjéről részletezőbben szintén nem határozott, az esetlegesen előkerülő tárgyakra nézve 

pedig a követek számára az operátumokhoz készített megyei vélemény volt az irányadó.
2070

 

Zala hasonlóan a kiemeléses rendszert támogatta (8. pont), de mindössze a kereskedési tárgy 

fontosságára hívták fel követei figyelmét.
2071

 

Arad megye szintén az operátumokban szereplő tárgyak legfontosabbjainak felvételét, 

s egy-két munkálat egészének tárgyaltatását adta követeinek utasításba az országgyűlésen 

elérendő célként. A közjogi operátumból viszont már külön kiemelendőnek a vármegyék 

rendezését, azon belül is legfontosabbnak a tisztújítások kérdését tartották: a rendbontások 

meggátlását, az önkény korlátozását, a pártoskodások negatív következményeinek 

                                                 
2066

 Ezeknek a megyéknek a követutasítását Bereg, Győr, Kraszna, Vas, Zaránd és Csongrád megyék kivételével 

lásd MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. csomóban.; Vas és Csongrád 

utasítását kivonatban lásd MOL (A 96) Kanc. lt. Diatealia II. 12. cs. 218−219., illetve 219−220. fol.; Győrét: 

MOL (A 96) Kanc. lt. Diatealia II. 12. cs. 447−459. fol.; Beregét: MOL (A 96) Kanc. lt. Diatealia II. 12. cs. 

488−491. fol. Krasznáét: MOL (N 119) Regnicolaris lt., Takáts Sándor-gyűjtemény, 8. fasc. 807. sz.; Zarándét: 

MOL (N 119) Regnicolaris lt., Takáts Sándor-gyűjtemény, 9. fasc. 852. sz. = MOL (N 22) József nádor titkos lt., 

Extraserialia diaet. Poson. 1839. Irreg. 25. cs. 508−510. fol. 
2067

 Bihar és Csanád utasításának vonatkozó pontjait lásd MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. 

Poson. 1838/39., 24. cs. 246−247., 287−288. fol. Bács-Bodrog és Árva utasítását: MOL (A 96) Kanc. lt. 

Diatealia II. 12. cs. 510/a., 521. fol. Komárom utasítását lásd MOL (N 119) Regnicolaris lt., Takáts Sándor-

gyűjtemény, 8. fasc. 805. sz. (293. fol.) Tolnáét: MOL (N 119) Regnicolaris lt., Takáts Sándor-gyűjtemény, 8. 

fasc. 838. sz. (564−565. fol.) 
2068

 Tolnáról és érintőlegesen Biharról lásd feljebb.    
2069

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 298−299. fol. 
2070

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 396. (Szabolcs), 400., 404. fol. 

(Szatmár) 
2071

 Molnár András (s. a. r.)„Tekintetes Karok és Rendek!” Zala megye országgyűlési követutasításai és 

követjelentései 1825–1848. Válogatott dokumentumok. Zalai Gyűjtemény 56. Zala megyei Levéltár, 

Zalaegerszeg, 2003. 130. (A továbbiakban: Molnár 2003.) 
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csökkentését. Külön felhívták a követeik figyelmét arra, hogy a törvényalkotás során tartsák 

szem előtt és próbálják elhárítani azt a – bírói függetlenséget fenyegető – viszonyt 

(lekötelezést, függést), ami a választás alatt álló bírák és a választásoknál vagyoni helyzetük 

miatt nagyobb befolyást gyakorló személyek között kialakulhat.
2072

 Hont a megye 

követutasításának 11. pontjában és Verőce ugyancsak az operátumokból előlegesen kiemelve 

tárgyaltatta volna a tisztújítási visszaélések orvoslását.
2073

 

A harmadik kategóriába tartozó megyék közül Abaúj megye nyolcpontos 

alaputasításának negyedik pontja foglalkozott a tisztújítási visszaélésekkel. Az utasítás 

szövege szerint a vármegye (mint intézmény) erkölcsi erejét erőszakosan elnyomják a 

korteskedéssel, s a törvényes szavazat szabadsága mellett ezáltal a „személyes bátorság” is 

veszélybe kerül. Abaúj ezért a kérdésnek az előleges tárgyak közötti felvételét szorgalmazta, s 

hogy a visszaéléseket célszerű törvényekkel megakadályozzák. A megye követutasítása 

egyébként sajátos módon a szólásszabadság sérelmével rokonította jellegét tekintve a 

tisztújítások rendezését.
2074

 Borsod megye követutasításának 49. pontja szintén sürgeti a 

tisztújítószékek rendezésének felvételét az „előlegesen felveendő fő szükségű” tárgyak közé. 

A követek számára az 1832/36-os országgyűlésre kiadott utasítás szolgált újra zsinórmértékül 

(azaz gyakorlatilag az operátumokra tett megyei észrevétel).
2075

 Hasonlóan az előző 

országgyűlésra adott utasításban foglalt eljárás volt az irányadó a máramarosi követek 

számára a megye instrukciójának 16. (utolsó előtti) pontja szerint, ha a tisztújítószékek 

rendezésének vagy a visszaélések orvoslásának kérdése előkerülne a diétán.
2076

 Pozsony 

utasításának 22. pontja tisztválasztásoknál a „lármás felkiáltások céliránytalansága” miatt a 

fejenkénti szavazás bevezetésének sürgetését írta elő a megye követeinek.
2077

 Temes 

vármegye országos választmányra bízná a rendszeres bizottsági munkálatokból idő hiánya 

miatt kiemelendő tárgyak kijelölését, az operátumok általános tárgyalása helyett (8. pont), 

ugyanakkor a megye követutasításának 19. pontjában a korábbi megyei határozatok érvényre 

juttatása mellett a tisztépítőszékek rendezésének előleges felvételét is utasításba adták a 

temesi követeknek.
2078

 Zemplén megye utasításának 35. pontja a szabad jegyzőválasztás 

                                                 
2072

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 203., 207. fol. 
2073

 Hont utasításának vonatkozó pontját lásd MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 

1838/39., 24. cs. 302. fol.; Verőcét: MOL (A 96) Kanc. lt. Diatealia II. 12. cs. 237., 264−279. fol. Különösen: 

265−266. fol. 
2074

 MOL (A 96) Kanc. lt. Diatealia II. 12. cs. 215−216., 525. fol. 
2075

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 271., 279. fol. 
2076

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 321. fol. 
2077

 MOL (A 96) Kanc. lt. Diatealia II. 12. cs. 395. fol. 
2078

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 409., 413. fol. 
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visszaállítását sürgeti helyi szinten, a megyei sérelem függőben maradása miatt.
2079

 Ugocsa 

követutasításának 25. pontja külön intsrukció nélkül a tisztújítások rendezésének soron kívüli 

felvételét és törvény alkotását szorgalmazta.
2080

 Fejér és Gömör csak kivonatban ismert 

utasításaiból annyi derül ki, hogy a tisztújítási és választási kicsapongások rendezését mindkét 

megye sérelemként terjesztette elő.
2081

 

A negyedik kategóriába, azaz a normatívumot utasításukba foglaló, azt nyíltan 

kifogásolók közé hat megye tartozott. Békés megye 1839. évi alaputasításának – az 

operátumok legfontosabbjai kiemelésének általános sürgetése mellett
2082

 – V. szakasza 

tartalmazza a vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvből vett sérelmeket és kívánatokat. Ennek b) 

pontja a követek számára az 1836:1661. számú (a tisztválasztási normatívum kapcsán 

született) és az 1836:218., illetve 1836:1083. számú (Gömör és Csanád vármegyék 

közleményeire kelt)
2083

 közgyűlési végzések következtében előírja: országos kívánatként 

terjesszék fel, hogy az építőszékek „jobb móddali” tartását országosan intézzék el; egyfelől a 

tisztújítási kicsapongások elhárítása végett a tisztválasztási normatívumban foglalt egyoldalú 

önkény elmellőztetésével, másfelől a nemesi szabadságok sértetlen fenntartásával.
2084

 Az V. 

szakasz c) pontja a megye 1837:333. számú közgyűlési végzésének értelmében szorgalmazza 

a honoráciorok tisztújítási szavazatjogának megadását is, s a követek által ennek szintén 

országos kívánatként történő felterjesztését.
2085

  

Pest megye a szabad választás korlátozásának feloldása miatt a tisztválasztási 

normatívum sérelmek közé jegyeztetését írta elő követeinek.
2086

 Sopron vármegye egyfelől az 

országgyűlés elrendezését, ezen belül is az alsótábla szavazatainak megoszlását emelte ki az 

operátumok tárgyaltatása kapcsán legsürgősebb feladatként (6. pont), másrészt külön 

foglalkozott a normatívum következtében a tisztújításokkal is (27. pont). A megye leszögezte, 

hogy a visszaélések megakadályozását célzó uralkodói törekvést értékelik, de az országgyűlés 

megkerülésével kiadott szabályokat nem fogadhatnak el. Követeiket ezért oda utasították, 

                                                 
2079

 A zempléni sérelem összefoglalását lásd feljebb. Az instrukció 5. pontja az operátumok tárgyaltatásának 

kiemeléses rendszeréről szól. A megye követutasításának vonatkozó pontjait lásd MOL (N 22) József nádor 

titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 483., 487. fol.  
2080

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 456. fol. 
2081

 MOL (A 96) Kanc. lt. Diatealia II. 12. cs. 215−216., 220−221. fol. 
2082

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 228. fol. 
2083

 Az 1836:218. sz. végzéssel Békés jóváhagyta Gömör megye 1835. október 16-i átiratát, amelyben Békést a 

tisztújítási és követválasztási visszaéléseek orvoslásának országgyűlési támogatására kérték. A hasonló tartalmú 

csanádi kérés elintézése ugyanígy. Lásd: BmL, IV-3/a-1. Kgy. jkv. 1836:218., 1083. (az iratok másolatát 

Szilágiy Adrienn bocsátotta rendelkezésemre)  
2084

 MOL (A 96) Kanc. lt. Diaetalia II. 12. cs. 217., 471. fol. A békési utasítás egészét lásd uo. 460-476. fol. 
2085

 MOL (A 96) Kanc. lt. Diatealia II. 12. cs. 217., 471-472. fol. 
2086

 Galgóczy Károly, Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája. Történelmi, föld- s 

természetrajzi, közhatósági, társadalmi, nemzetgazdasági, régi és ujkori leírás. Első rész. A megye multja. Bp., 

1876. 175. A követutasítás egészét lásd ugyanott 158–177. 
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hogy törvényes úton és a választási szabadság korlátlan érvényesülésének fenntartásával érjék 

el a tisztújítások rendjének szabályozását.
2087

 Torna a megye alaputasításának 15. pontjában a 

tisztújítószékek rendezése mellett szorgalmazta követein keresztül azt is, hogy ezután a 

jegyzőket, a levéltárnokot és a táblabírákat is a megye rendei válasszák.
2088

 A megye a többi 

vármegye iránt érzett szolidaritással indokolta a tárgy felvételét, mert saját főispánjukkal 

egyébként elégedettek. A tisztválasztási normatívumra válaszul a főispánok jogainak hasonló 

korlátozásának eszközlésére szólították fel követeiket.
2089

 Torontál ugyancsak sürgette, hogy a 

tisztválasztások rendezését előlegesen indítványozzák, s uralkodói rendelet helyett 

országgyűlési törvénnyel szabályozzák a restaurációkat: a visszaélések meggátlása érdekében 

a jogokat és kötelességeket mindkét oldalon (főispán, rendek) világosan határozzák meg, a 

visszaéléseket szankcionálják, továbbá tegyék kötelezővé a titkos szavazást, és rójanak ki 

büntetést a főispánokra, ha három év elteltével elmulasztanák a tisztépítőszék 

összehívását.
2090

 Trencsén megye alaputasításának 18. pontja a megyék rendezésének 

sürgetését írta elő. A 20. pont külön a tisztújítások kapcsán a tisztválasztási normatívum 

figyelmen kívül hagyását, és a restaurációk rendezéséhez a vármegyei törvénytervezethez 

készített megyei vélemény zsinórmértékül vételét írta elő a megye követei számára.
2091

 

1839-ben a királyi előterjesztések között végül a vármegyei tisztújítások szabályozása 

nem szerepelt. Az országgyűlésen mégis több fontos, a megyei választások szabályozásával és 

a kihágások megfékezésével kapcsolatos kérdés előkerült. 

  

VI. 7) Az 1839/40. évi országgyűlés  

 

A Magyar Országos Levéltár egyes állagaiban sporadikusan fellelhető vármegyei 

pótutasítások és vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvi kivonatok az országgyűlési irományok 

hiányosságai ellenére is számos új információt tartalmaznak a választásokkal összefüggő 

kérdések országgyűlési kronológiájának pontosítását és az alulról jövő, megyei 

kezdeményezéseket illetően.
2092

  

                                                 
2087

 MOL (A 96) Kanc. lt. Diatealia II. 12. cs. 230., 369−370., 372. fol. 
2088

 A jegyzők esetében Mária Terézia 1768. november 21-i főispáni utasítására, a táblabírák esetében pedig a 

kérelemmel hasonló tartalmú 1613:24. törvénycikkre hivatkoztak a tornai rendek.  
2089

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 426. fol. 
2090

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 437–438. fol. 
2091

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Praep. ad Diaet. Poson. 1838/39., 24. cs. 447. fol. 
2092

 Az 1839/40. évi vármegyei pótutasítások és közgyűlési jegyzőkönyvi kivonatok lelőhelye a MOL (N 22) 

József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1839/40. Irreg., 25−26. csomói, valamint MOL (N 119) 

Regnicolaris lt., Takáts Sándor-gyűjtemény, 8–10. fasciculusai.  
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A Ráday-ügy
2093

 miatt Liptó 1839. június 14-i pótutasításában a verifikáció és a 

választási bíráskodás intézményeinek módosítását és törvénybe foglalását szorgalmazta: a 

megbízóleveleket végső soron a rendeknek mutatnák be a követek, és a választási bíráskodás 

is első fokon az ő hatáskörükbe tartozna.
2094

 Kraszna 1839. június 14-én utasításba adta 

követeinek (4/a. pont), hogy a főispánok kandidálási jogának ellenpontjaként és 

mérséklőjeként a követek ragaszkodjanak a rendek ellentmondási jogához (az 1791:12. tc. 

alapján) annak érdekében, hogy a jelölteket a belső érdemük szerint, ne személyes viszonyok 

alapján válasszák meg.
2095

  

Az 1839. június 26-i országos ülésen a Ráday-ügy (konkrétan a pesti sérelem 

tárgyában született második kerületi üzenet) és a jelenlévő követek kerületi ülésben 

szerkesztett névjegyzékének bemutatása kapcsán terjesztette elő Liptó vármegye követe 

pótutasításának azon pontját, amelyben egy a verifikációt és a választási bíráskodást 

szabályozó törvény megalkotását sürgeti a megye.
2096

 A liptói indítvány szerint a személynök 

kizárólag a rendek elé tartozna terjeszteni a megbízóleveleket, s az esetleges választási 

bíráskodást is egyedül ők végeznék, minden külső befolyás nélkül (nem derül ugyanakkor ki 

se az utasításból, se Konkoli Thege Pál közléséből, hogy országos ülésen lefolytatandó vagy 

bizottsági megoldásra gondoltak a megye rendjei). A „középponti megye” (Pest) egyik követe 

is pártolta az indítványt: szerinte a választási bíráskodás egyedül az alsótáblára tartozik. A 

többség a pesti sérelem újabb kerületi üzenetét elfogadta, de a liptói indítvány sorsáról ekkor 

még az országgyűlés jegyzőkönyve nem tesz említést, és Konkoli sem közöl további 

részleteket.
2097

 

Az 1839. október 7-i liptói közgyűlés 961. számú végzése a megye követeinek október 

2-i követjelentése nyomán jóváhagyta az utasításkészítő küldöttség javaslatait az országgyűlés 

kerületi üléseiben időközben indítványozott új tárgyakkal, így a tisztújítással kapcsolatban is, 

amelyet Liptó „első helyű kérdésként” értékelt.
2098

 A deputáció szerint az építőszékek 

rendezését nem fogják tudni egész kiterjedésében megtárgyalni ezen a diétán, ezért egyelőre 

csak az 1832. évi anyautasításban foglalt vezérelvek törvénybe iktatását sürgessék a követek, 

azaz: a választást mindig voksszedéssel bonyolítsák le, s ennek legcélszerűbb módja a golyók 

használata; tisztújításokat hatévente tartsanak, illetve amíg a kihágások megfékezéséről nem 
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alkotnak törvényt, addig a megyei végzések kétségbevonhatatlan büntető joghatósággal 

bírjanak!
2099

  

A diétán a sérelmek és kívánatok összegyűjtésére és véleményezésére báró Eötvös 

Ignác főtárnokmester elnöksége alatt kiküldött országos választmány 1839. október 10-én, a 

45. (elegyes) ülésen nyújtotta be tudósítását és munkálatának első felét a nádornak, aki 

megbízta a személynököt ennek kinyomtatásával. A munkálat második felét november 12-én 

adták be.
2100

 A tisztújításokkal és követválasztásokkal összefüggő vármegyei sérelmek és 

véleményezésük a küldöttségi munkálat V. osztályában szerepeltek. A bizottság az V. 

osztályba azon sérelmeket és kívánatokat sorolta, illetve gyűjtötte össze, amelyeket vagy a 

rendszeres munkák megtárgyalásának idejére, vagy a maguk helyén, külön indítványozásra 

tartozóknak, vagy az uralkodónak történő felterjesztésre indokolatlannak találtak.  

Az érintett osztály hatodik pontjában Sopron, Bereg, Borsod és Bihar vármegyék azon 

kívánata szerepelt, hogy a megyei tisztválasztásoknál a jó rendet célszerű törvényekkel úgy 

biztosítsák, hogy „a nemzetnek Tisztviselői választására nézve nagy tekintetű szabadsága 

csorbulást ne szenvedjen”. A sérelem tárgya más megfogalmazásban tehát a restaurációk 

törvényhozást megkerülő szabályozási kísérlete, azaz a tisztválasztási normatívum 

kibocsátásának, a módszernek a kritikája. A küldöttségi vélemény bár pártolta a tisztújítások 

rendezésének szükségességét, mégis azt az egész országot érintő „érdekei” miatt a maga 

helyén teendő külön indítványra utasítandónak vélte.
2101

 Részletesebb indoklást a munkálat 

nem tartalmaz, így csak lehetséges magyarázatokat adhatunk az állásfoglalás kialakulásának 

mozgatórugóira. Egyrészt a törvénykezdeményezés az alsótábla joga volt, és az egyik 

lehetséges kiindulási pontban, a királyi előadásokban nem szerepelt a tisztújítások rendezése. 

Másrészt a bizottság nyilvánvalóan nem utalhatta a kérdést automatikusan az operátumok 

vitájának tárgykörébe sem, mert akkor elismerte volna, hogy a rendeleti megoldás 

törvényessége alkotmányjogilag megkérdőjelezhető volt. 
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Az V. osztály 39. pontjába vették fel Liptó vármegyének a verifikációt szabályozó 

kívánatát, ti. hogy az országgyűlési követek igazolása közvetlenül a rendek megítélése alá 

tartozzon. A küldöttségi vélemény az országgyűlés rendezésének kérdéséhez utasította a 

kérdést.
2102

 A 115. pont Ung megye azon kívánatát tartalmazza, hogy a főispánok minden 

hivatalra valláskülönbség nélkül, vegyesen jelöljenek alkalmas személyeket. Ung megye 

szerint sok helyen tapasztalható, hogy nem tartják be a főispánok az 1791:26.tc. vonatkozó 

előírását.
2103

 A küldöttségi vélemény azonban a javaslatot nem pártolta, mert szerintük az a 

törvény rendelésével ütközik.
2104

    

 Az V. osztály 126. pontja a honoráciorok szavazati jogával foglalkozott. Békés 

vármegye ugyanis – az 1837. február 22-i békési közgyűlési határozatnak megfelelően – 

indítványozta, hogy a nemesi terhekben osztozókra a nemesi jogokat is terjesszék ki, vagyis a 

megye közvetlen hatósága és bírósága alá tartozó honoráciorokat tisztválasztási joggal 

ruházták volna fel. Mindezt szorgalmazták a „haladás és méltányosság tekintetéből”, azaz a 

jogkiterjesztés koncepciójába szorosan illeszkedő reformjavaslat egyik első komolyabb 

országos felvetéséről van szó! A küldöttség a kívánatot a vármegyék rendezésének kérdéséhez 

utalta, s tárgyalását így a vonatkozó operátum-szakasz vitájához kötötte.
2105

  

A 159. pont Bars vármegye felvetése nyomán a választási visszaélések és 

kicsapongások korlátozásáról szól. A kívánat egyben a tisztválasztási normatívum 

tartalmának a kritikája. Bars szerint a megyék rendezésének a tárgyalásáig is szükséges lenne 

egy jó törvény a választásoknál elkövetett kihágások és „a szabad, független akarat 

elcsábításának” megakadályozására. A tisztválasztási normatívum ezirányú elégtelenségét és 

hiányosságait rótták fel, de egyúttal a rendelet helyett alkotandó új törvény irányelveit is 

kifejtették, amellyel a visszaélések szerintük kiküszöbölhetők lennének: a megye eszerint 

amellett foglalt állást, hogy a kandidáció nyilvános conferentiákon, a rendek befolyásával 

történjen; minden, az eddig kinevezéstől függő hivatalra is a rendek és a főispán egyaránt 3-3 

alkalmas személyt jelöljön; a szavazások mindenkor titkosak legyenek, és a pártoskodástól a 

főispánokat is tiltsák el. Az uralkodói rendelet Bars szerint törvénytelen, sérelmes azért is, 

mert a főispánoknak túl széles jogkört ad a gyűlés felfüggesztésének és a surrogatiónak a 

lehetőségével. A rendezést egyébként is csak országgyűlési törvény által lehet elvégezni. A 
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küldöttségi vélemény különösebb konkrétum nélkül mindössze annyit mondott ki, hogy 

valóban szükséges lenne új tisztújítási törvény alkotása, ezért szorgalmazni kell, hogy az 

építőszékek tartásának módját a rendszeres bizottsági munkálatokból kiemelve országosan 

felvegyék, s az „a gyakorlatilag kifejlett körülményekhez alkalmazva, törvény által mielőbb és 

célszerűen elhatároztasson”.
2106

 

A 174. pontban Torna kívánata részben a Bars megyeire rímelt: kérték, hogy a 

tisztválasztási normatívum kibocsátása miatt a főispánokat is hasonlóan korlátozzák a 

restaurációs visszaélések kapcsán. Másfelől Mária Terézia 1768. november 21-i főispáni 

utasítására hivatkozva kérték, hogy a jegyzőket, a levéltárnokot, valamint az 1613:24. tc. 

értelmében a táblabírákat a megyék rendjeinek szabad választása alá rendeljék. A küldöttség a 

vármegyék rendezésének kérdéséhez tartozónak ítélte a kérelmet, s annak tárgyalásához 

utasította a kérdést.
2107

 

Látható tehát, hogy az 1839/40-es országgyűlésen a megyei választásokkal 

kapcsolatos legfontosabb problémák szinte mindegyike előtűnt, ha csak partikuláris megyei 

gravamenként vagy kívánatként is. Sérelemként merült fel mind a tisztválasztási normatívum 

kibocsátása (ti. a rendeleti szabályozási kísérlet), mind annak tartalma; formálisan is 

kiterjesztették volna a szavazójoggal bírók körét (a honoráciorok választásokba történő 

bevonásával), illetve korlátok közé szorították volna a főispáni hatalmat a rendek javára 

(többek között a főispán jelölési és kinevezési jogának szűkítése révén); megelőző és 

represszív módon is (!) hozzányúltak volna a választási kihágások kérdéséhez, végül 

törvénnyel szabályozták volna a verifikációt és a választási bíráskodást, illetve az ezen 

ügyekben illetékes szervet. 

Fejér megye október 23-i közgyűlésén közben instrukcióba adta követeinek, hogy a 

restaurációk és követválasztások törvényes rendezésének tárgyalását közvetlenül a hitel után 

(!) indítványozzák a kerületi üléseken.
2108

 Pogány József beregi követ 1839. szeptember 25-i 

jelentéséből tudjuk, hogy a megye már június 10-én utasításba adta követei számára a 

tisztválasztási visszaélések orvoslásának indítványozását. Pogány ennek kapcsán kért 

megyéjétől bővebb utasítást a tárgyban. A követutasításokat kidolgozó beregi küldöttség 

véleményét az 1839. november 25-i közgyűlés elfogadta és utasításba is adta követeinek.
2109
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A megye kötelezővé tette volna a fejenkénti szavazást, golyókkal, ládákban, egy a választás 

kimenetelében nem érdekelt, esküvel lekötelezett tagokból álló választmány előtt. A 

választmány számolná össze a szavazatokat is, s a főispán az ő felügyeletük mellett jelentené 

ki tisztviselőnként a többséget. A főispán egyébiránt köteles lenne minden tisztviselőt újra 

jelölni a régi tisztségébe, ha nem követett el hivatali visszaélést, és ha nem választották meg 

magasabb hivatalra. Elegendő számú nemes esetén melléjük mindig legalább négy alkalmas 

személyt lett volna köteles jelölni. Szavazójogot Bereg minden a 16. életévét betöltött 

született nemes férfinak, csak a személyesen megjelenő nemes özvegyeknek,
2110

 továbbá 

minden törvényesen bevett vallás felekezeteinek felszentelt lelkészei számára adott volna; 

emellett az egy-egy fekvő jószággal bíró kolostoroknak szintén egy szavazatot számoltak. Az 

utasítás szerint a visszaéléseket a restauráció után rögtön tartandó fenyítő törvényszék ítélné 

el.
2111

 Jól látható tehát, hogy Bereg a választásokat illetően már ekkor a választmányi 

megoldást szorgalmazta. 

Az országos küldöttség által összeállított sérelmeket és kívánságokat a rendek első 

körben az 1839. november 28-a és 1839. december 22-e közötti kerületi üléseken vitatták 

meg.
2112

 Az ülések lefolyásáról és pontosabb kronológiájáról Konkoli Thege Pál 1847-es 

munkája és Stuller Ferenc kortárs kéziratos országgyűlési tudósításainak
2113

 összevetése 

alapján nyerhetünk többletinformációkat.  

Az építőszékek több vármegye által indítványozott rendezéséről (V/6. pont) ezek 

szerint a rendek az 1839. december 4-i kerületi ülésben arra az álláspontra helyezkedtek, hogy 

mivel „mindezek a kiszemelt tárgyak (excerpta) között elő fognak fordulni, ott lesznek 

tárgyalandók”.
2114

 Az országgyűlési követek igazolásának és a választási bíráskodás 

kérdéseiről szóló liptói javaslat (V/39. pont) a december 9-i kerületi ülésben nem tudott 

többséget szerezni. Helyette a kerületi rendek az országos küldöttség javaslatát fogadták el, s 

a probléma megvitatását az országgyűlés elrendezésére halasztották.
2115

  

A főispáni jelölések felekezeti szempontokat érvényesítő indítványát (V/115. pont), a 

honoráciorok szavazati joggal történő felruházását (V/126. pont) és a megyei jegyzők, illetve 
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a táblabírák választás alá helyezését (V/174. pont) a tisztújítások, vagy általában a megyék 

rendezésének kérdéséhez utasították a kerületi üléseken is.
2116

 Ung javaslatát a december 17-i, 

Békés indítványát a december 18-i, Torna kérelmét pedig a december 20-i kerületi ülésben 

vitatták meg.
2117

  

Jelen ismereteink és a rendelkezésre álló szórványos források alapján a tisztújítások 

törvényhozás általi rendezését szorgalmazó barsi indítvány (V/159. pont) kapcsán, a 

december 20-i kerületi ülésben határoztak végül úgy a rendek, hogy a megyei tisztújítószékek 

rendezéséről szóló javaslat kidolgozását (is) a népnevelés tárgyában már kiküldött kerületi 

választmányra bízzák.
2118

 Stuller idézi Móricz Péter máramarosi követ felszólalását, aki a 

barsi indítványt továbbfejlesztve, a követválasztások hasonló rendezését is szorgalmazta. 

Móricz felvetésére Zsembery Imre honti követ reagált, aki nem látta szükségét a korábbi 

rendszer megváltoztatásának, mivel a követválasztásoknál nincs helye főispáni kijelölésnek. 

Stuller tudósításának zárása: „a tisztválasztás rendszerének kidolgozására a Rendek kerületi 

választmányt bíztak meg.”
2119

 

A tisztújítások országgyűlési rendezésének szorgalmazása kapcsán Liptó rendjei még 

a megye 1839. december 16-i közgyűlésén egy a többi törvényhatóságnak megküldendő 

körlevélről határoztak.
2120

 A körlevél szövege szerint az „egyes törvényhatóságokban nemrég 

lefolyt események” (többek között feltehetően Tolna megyének az országgyűléssel 

párhuzamosan háromszor is lefolytatott, országos visszhangot kiváltó követválasztására 

utalnak) miatt, a kicsapongások megfékezése érdekében a liptóiak fontosnak tartanák, hogy 

még a jelen országgyűlésen a rendek törvényeket alkossanak. Követeiket ezért arra 

utasították, hogy a tisztújítások rendezését a legelső alkalommal indítványozzák. Egyben 

felszólítják a többi megyét, hogy pártolják ügyüket, s utasítsák saját országgyűlési követeiket 

is az előterjesztés támogatására.
2121

 

                                                 
2116

 Konkoli Thege 1847. I. 418., 419., 423. 
2117

 Stuller, OgyT. 60. (1840. január 17.) és 61. sz. (1840. január 21.): MOL Filmtár 7155. d. (2227., 2231., 

2232., 2239., 2241. fol.) Stuller az ungi kívánat vitájánál azt írja, hogy „e tárgyban már kerületi választmány 

munkálkodik” (2231. fol.), ami látszólag ellentmond a barsi indítványhoz kötött megállapításunknak. Ennek 

lehetséges feloldása, hogy mivel Stuller közel egy hónapos késéssel, de mindössze négy nap különbséggel 

számol be a két javaslat kapcsán lezajlott kerületi vitákról, az ügyhalmaz – látszólagos – kisebb súlya miatt 

összekeverhette vagy pontatlanul jegyezte le a kerületi választmány kiküldésének és az okul szolgáló pontoknak 

a tényleges relációját, illetve a választmány munkáját mint utólagos tudást, „magyarázatot”, visszavetítette.   
2118

 Konkoli Thege 1847. I. 422. 
2119

 Stuller, OgyT. 61. sz. (1840. január 21.): MOL Filmtár 7155. d. (2240. fol.) A választmány személyi 

összetételéről sajnos itt sem találtunk további információt. Vö.: Konkoli Thege 1847. I. 422. 
2120

 Az 1839. december 16-i liptói közgyűlés jegyzőkönyvét lásd MOL (N 22) József nádor titkos lt., 

Extraserialia diaet. Poson. 1839. Irreg. 25. cs. 535–538. fol. 
2121

 A december 16-i liptói körlevél másolatát lásd: PmL, IV-3/c-1., PPS vm. nemesi közgyűlésének iratai 

(általános közigazgatási iratok). 1820:926. 38. fol. (a vármegyei tisztújítások rendezésével kapcsolatos iratokat 

feltehetően utólag csoportosították át ebbe az aktába) A továbbiakban: PmL, IV-3/c-1. 
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Az 1839. december 16-i liptói körlevél hatására több – részben kormánypárti – megye 

is erőteljesebben pártolni kezdte a tisztújítási tárgy felvételét az országgyűlésen. Pest megye 

például 1840. január 31-én kapta meg és iktatta a körlevelet, amit az 1840. február 10-i 

közgyűlésen olvastak fel (634. jkv. sz.). A megye az 1839. évi 3359. sz. alatt kiküldött és a 

követutasítások kidolgozásával megbízott deputációt utasította, hogy figyelmét terjessze ki 

erre a kérdésre is, javaslatának bemutatásával pedig igyekezzen.
2122

 

 Moson megye közgyűlésén 1840. április 9-én olvasták fel a szóban forgó körlevelet, s 

a megye az indítvány pártolására, sőt a tárgy előmozdítására utasította követeit a rendszeres 

munkálatokhoz készített vonatkozó utasítást zsinórmértékül véve.
2123

 Sáros megye 1840. 

április 21-i közgyűlése hasonlóan Liptó indítványának egész kiterjedésében történő 

pártolására utasította követeit.
 2124

  

A sérelmeket és kívánatokat összegyűjtő és véleményező országos küldöttség 

munkálatára tett kerületi észrevételeket a rendek 1840. február 24-én, a 92. ülésen mutatták be 

az alsótáblán.
2125

 A végleges kerületi vélemény megfogalmazásakor eszerint az V/6. pontból 

Bihar vármegye említését kihagyták, és helyére Bars került, de egyéb észrevételt erre a 

sérelemre nem tettek,
2126

 ahogy a liptói,
2127

 illetve a honoráciorok szavazójogának kérdésével 

foglalkozó békési előterjesztésre sem;
2128

 ezeknél maradt tehát az országos küldöttség 

álláspontja. Bars megyének a tisztújítószékek elrendezése iránt tett kívánata tárgyában 

döntöttek a rendek úgy, hogy még ezen az országgyűlésen egy külön törvényjavaslatot fognak 

a főrendekkel közölni.
2129

 A kandidációk felekezeti szempontú lefolytatását illetően az 

országos küldöttséggel szemben a kerületi vélemény álláspontja az volt, hogy Ung kívánata 

nem törvénybe ütköző, hanem éppen abból ered. Ugyanakkor célszerűnek látják, hogy erről a 

kérdésről is a tisztépítő-székeket általánosan rendező, még az ezen az országgyűlésen 

javaslatba hozandó törvényben rendelkezzenek.
2130

 Torna kívánatát az egyes hivatalok 

                                                 
2122

 PmL, IV-3/c-1. 1820:926. 39. fol. 
2123

 MOL (N 119) Regnicolaris lt., Takáts Sándor-gyűjtemény, 9. fasc. 890. sz. (403-404. fol.) = MOL (N 22) 

József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1840. Irreg. 26. cs. 332−333. fol. 
2124

 MOL (N 119) Regnicolaris lt., Takáts Sándor-gyűjtemény, 9. fasc. 895. sz. (447-448. fol.) = MOL (N 22) 

József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1840. Irreg. 26. cs. 381. fol. 
2125

 Az országgyűlési írások között lásd a 144. szám alatt: Ogy. ir. 1839/40. III. 96–104., 85–95. (a számozás a 

104. oldal után a 85.-ről újraindul!) 
2126

 Ogy. ir. 1839/40. III. 103. 
2127

 Ogy. ir. 1839/40. III. 86. (a számozás a 104. oldal után a 85.-ről újraindul!) 
2128

 Ogy. ir. 1839/40. III. 92. 
2129

 Ogy. ir. 1839/40. III. 94. 
2130

 Ogy. ir. 1839/40. III. 90. 
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választásáról vagy kinevezéséről szintén még ezen az országgyűlésen tárgyaltatnák a kerületi 

rendek, amikor általában a tisztválasztások elrendezéséről fognak tanácskozni.
2131

 

A sérelmekre és kívánatokra adott kerületi észrevételeket a február végi és március 

eleji országos üléseken vitatta meg az alsótábla.
2132

 Az V. osztály sérelmeit február 28-án, a 

96. ülésen kezdték tárgyalni. Az V/6. pontot és a kerületi javaslatot a rendek végül úgy 

módosították, hogy a név szerint is megnevezett megyék közé Bihar után Békést is 

beiktassák.
2133

 A Liptó verifikációs kérelmére adott országos küldöttségi véleményre a rendek 

az országos ülésen sem tettek észrevételt, ahogy Békésnek a honoráciorokkal, illetve 

Tornának a tisztválasztási normatívum kiadása kapcsán foganatosítandó további 

intézkedésekkel foglalkozó kérelmei is a kerületi javaslat (azaz gyakorlatilag az országos 

küldöttségi) formájában maradtak.
2134

 Ung megyének a vallási paritást érintő kívánságát 

március 3-án a rendek szintén a kerületi javaslat formájában fogadták el. A személynök 

ugyanakkor az alsótáblának jelezte, hogy észrevételeit a tisztújítószékek általános 

rendezéséről készített javaslat bemutatásakor legkésőbb közölni fogja a rendekkel.
2135

 A barsi 

sérelem és javaslat az utóbbihoz egészen hasonló forgatókönyv alapján nyert elfogadást a 

március 4-i, 100. országos ülésen.
2136

 A rendek határozataikat az országos küldöttség 

munkálatára és a kerületi észrevételekre 1840. március 16-án, a 109. ülésen küldték át a 

főrendeknek.
2137

  

A főrendek 1840. március 25-én, a 117. ülésen vitatták meg a rendek észrevételeit.
2138

 

A minket érdeklő pontokra a főrendek sem tettek észrevételeket, leszámítva Ung indítványát a 

felekezetiség és jelölés kapcsolatáról. A főrendek véleménye szerint a hivatalokra való 

alkalmasságnak az érdemen kívül semmihez, így a valláshoz sincs köze. Egyéb észrevételeik 

közlését a személynökhöz hasonlóan viszont csak a rendek által beterjesztendő 

törvénytervezet vonatkozó pontjának tárgyalására tartják fenn.
2139

  

Az ország sérelmeinek és kívánatainak végső, felterjesztésre jóváhagyott változatát 

1840. április 15-én, a 133. ülésen a 280. szám alatt mutatták be a rendek. A választási 

tárgyakat érintő pontok értelemszerűen ebből kimaradtak, hiszen – ahogy láttuk – azokat a 

                                                 
2131

 Ogy. ir. 1839/40. III. 94. 
2132

 1840. február 25. és március 16. közötti (93–109. sorszámú) országos ülések. Részletesebben lásd: Ogy. jkv. 

1839/40. II. 145–271. 
2133

 Ogy. jkv. 1839/40. II. 191.; Ogy. ir. 1839/40. III. 116. Vö.: Konkoli Thege 1847. II. 208. 
2134

 Az említett pontokra tett kerületi észrevételeket március 2-án a 98. országos ülésen, illetve március 3-án a 

99., és március 4-én a 100. üléseken olvasták fel. Ogy. jkv. 1839/40. II. 237., 249., 257.  
2135

 99. országos ülés, 1840. március 3. Ogy. jkv. 1839/40. II. 249. 
2136

 Ogy. jkv. 1839/40. II. 256. 
2137

 Az országgyűlés írásai között lásd a 163. szám alatt: Ogy. ir. 1839/40. III. 114–117. 
2138

 Az országgyűlés írásai között lásd a 187. szám alatt: Ogy. ir. 1839/40. III. 149–156. 
2139

 Ogy. ir. 1839/40. III. 155. 
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rendszeres bizottsági munkálatok megtárgyalásához, illetve külön indítványtételre javasolták, 

vagy egyszerűen nem támogatták felterjesztésüket.
2140

 

1840. március 5-én Bihar közben a nemtelenek hivatalképességének támogatását is 

utasításba adta követeinek a törvény előtti egyenlőség kerületi indítványára reagálva.
2141

 

Konkoli Thege Pál közlése szerint az 1840. április 2-i kerületi ülésen „egy nagy megye 

követe” indítványba hozta, hogy a nem nemeseket a polgári jogokban és a közigazgatásban 

(utóbbiban képviselők által) részesíteni kell. Az indítványt a követ a szabad királyi városok 

rendezésének országos választmányra bízó és azt a jövő országgyűlésre halasztó javaslatával 

párhuzamosan tette meg. A „középponti megye” szintén a törvény előtti egyenlőséget 

indítványozta, sőt a közteherviselést is felvetette. A nem nemesek polgárjogokban való 

részesítésével és a közteherviselés megvalósításával kapcsolatos részletek kidolgozását 

hasonlóan a szabad királyi városok rendezését ellátó országos választmány feladatává tette 

volna. Konkoli ismertetése szerint azonban a rendek ezt a „nevezetes indítványt” 

követutasításaik hiánya miatt elhalasztották.
2142

 

A tisztújítások rendezésének tárgyában kiküldött kerületi választmány 1840. április 

14-én nyújtotta be munkálatát, a restaurációs törvény tervezetét.
2143

 A Perczel István (Tolna) 

és Szentmarjay János (Kraszna) elnökségével tartott 1840. április 27-i kerületi ülés elején a 

napirend kialakításakor Konkoli információi szerint többen is javasolták, hogy a tisztújítások 

szabályozását kidolgozó kerületi választmány munkálatát vegyék tárgyalás alá. A többség 

viszont nem érezte feljogosítva magát a kérdés megvitatására, mert utasításaikban ez a tárgy, 

azaz vele kapcsolatosan küldőik állásfoglalása nem szerepelt. A munkálatot a kerületi ülés 

ezért teljesen elmellőzte.
2144

 Az április 29-i kerületi ülésen Bónis Sámuel szabolcsi követ 

indítványozta ismét a tisztújítási munkálat felvételét „a tisztválasztási rendszernek még az 

országgyűlésen leendő kidolgozása végett”, de azt megint csak leszavazták.
2145

   

Deák Ferenc és Hertelendy Károly 1840. július 27-i záró követjelentésük végén több 

más – az 1839/40-es országgyűlésen elintézetlenül maradt – tárgy (például a népnevelés) 

mellett a tisztválasztások törvényhozás útján történő rendezésének halaszthatatlan 

                                                 
2140

 Ogy. ir. 1839/40. III. 324–357. 
2141

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1840. Irreg. 26. cs. 247. fol. (a kerületi 

indítvány megtételének pontos napját nem találtuk) 
2142

 Konkoli Thege 1847. II. 391–393. 
2143

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 776. fol.; MOL (N 22) 

József nádor titkos lt., Deput. regn. Elaborata 1843/44. Irreg. 35. cs. 5/1–2. fol. 
2144

 Konkoli Thege 1847. II. 527. A tisztújítási tárgy felvételének javaslatáról az április 27-i kerületi ülés 

ismertetésekor Stuller Ferenc nem tesz említést. Az ülésről Stuller beszámolóját lásd: Stuller, OgyT. 87. sz. 

(1840. április 30.): MOL Filmtár 7155. d. (2503., 2510. fol.) 
2145

 Stuller, OgyT. 90. sz. (1840. május 11.): MOL Filmtár 7155. d. (2531., 2534. fol.); Vö.: Konkoli Thege 

1847. II. 533. 
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szükségességét is kiemelték. Ennek szerintük egyfelől biztosítania kellene az egyéni jogok 

sértetlenségét, másfelől a törvényes rend „szoros megtartását” is. A zalai követek szólnak az 

e tárgyban kinevezett kerületi választmányról (a tagok felsorolása nélkül), és hogy annak 

kerületi felvétele (ebből következően az országos iratok közé foglalása) már nem történhetett 

meg. A követi végjelentés mellékleteként éppen ezért csatolták a szóban forgó kerületi 

választmányi munkálatot, amely melléklet Molnár András kutatási eredményei alapján 

viszont hiányzik az irat mellől.
2146

 Se az itt felsorolt és áttekintett pótutasítások, időszaki 

követjelentések, vármegyei jegyzőkönyvi kivonatok, se a kerületi ülésekről készített és a 

nádorhoz beérkezett jelentések nem tartalmaztak sajnos többletinformációt a kerületi 

választmány munkájáról, illetve annak személyi összetételéről.
2147

 

                                                 
2146

 Deák Ferenc, Válogatott politikai írások és beszédek. 1825–1849. I. Vál., s. a. r.: Molnár András. Osiris, Bp., 

2001. 299., illetve 307. 57. lábjegyzet.  
2147

 A MOL (N 119) Regnicolaris lt., Takáts Sándor-gyűjtemény, 8. fasciculusa tartalmazza a főszövegben 

ismertetetteken kívül még – másolatban – Fejér, Pest, Szabolcs, Nógrád, Szatmár, Szepes, Temes, Torna egy 

vagy több pótutasítását, Moson és Sáros további pótutasításait. A 9. fasciculusban Turóc, Ung és Zemplén, a 10. 

fasciculusban a 908–910. számok alatt pedig Tolna pótutasításai lelhetőek még fel változó rendszerességgel. 

Áttekintettük emellett a Takáts-gyűjtemény 8-10. fasciculusaiban található, az országgyűlés alatt született – 

követjelentéseket és pótutasításokat nagy számban tartalmazó – vármegyei jegyzőkönyvi kivonatokat is (például 

Árva, Bihar, Bereg, Békés, stb.). Ezek közül Bihar és Bereg anyaga a szempontunkból különösen fontos – és 

kronológiailag problémás – 1839. november-decemberi időszakra teljes, de nem találtunk pontosítást lehetővé 

tévő információkat a tisztújításokkal foglalkozó kerületi választmány kiküldéséről és annak munkájáról, ahogy 

az 1840 tavaszi jegyzőkönyvekben és követjelentésekben sem az elkészült munkálatról. József nádor titkos 

levéltára (N 22) „Extraserialia” sorozatának (848 foliónyi) 25. csomójában megtalálható még eredeti kéziratos 

formában Árva 1839. szeptember 24-i (566–567. fol.), Bács-Bodrog 1839. július 27-i (146–155. fol.), augusztus 

22-i (650–658. fol.), Békés 1839. június 29-i (261–263. fol.), Bihar 1839. június 10-i (394–407. fol.), augusztus 

21-i (50–53. fol.), szeptember 23-i (552–561. fol.), november 12-i (775–781. fol.), december 16-i (541–547. 

fol.), Borsod 1839. június 20-i (286–293. fol.), Fejér 1839. július 1-i (284–285. fol.), július 13-i (180–181. fol.), 

augusztus 1-i (118–121. fol.), Győr 1839. december 9-i (737–739. fol.), Liptó 1839. december 16-i (535–538. 

fol.), Máramaros 1839. június 28-i (182–188. fol.), szeptember 2-i (662–663. fol.), Moson 1839. augusztus 5-i 

(130–138. fol.), november 11-i (812–828. fol.), Sáros 1839. szeptember 5-i (7–12. fol.), november 25-i (598–

602. fol.), Szabolcs 1839. július 26-i (93–96. fol.), Szatmár 1839. augusztus 26-i (43–44. fol.), Temes 1839. 

július 5-i (233–234. fol.), október 28-i (833–834. fol.), Tolna 1839. június 8-i (212–226. fol.), Torna 1839. július 

29-i (108–113. fol.), Torontál 1839. június 27-i (239–243. fol.), augusztus 26-i (27–31. fol.), szeptember 9-i 

(718–720. fol.), október 23-i (578–581. fol.) november 24-i (755–759. fol.), Veszprém 1839. november 4-i (804–

808. fol.), Zaránd 1839. október 21-i (611. fol.) és Zemplén 1839. augusztus 22–23-i (691–709. fol.), illetve 

augusztus 30-i (711–715. fol.) pótutasításait. A MOL N 22 „Extraserialia” 26. csomójának összesen 551 

foliójában fellelhető ezek mellett még Árva (1840. január 8-i (35–38. fol.), Bács-Bodrog 1839. december 9-i (8–

18. fol.), Békés 1840. január 21-i (111–115. fol.), Esztergom 1840. január 14-i (56–59. fol.), Fejér 1840. január 

17-i (70–73. fol.), Liptó 1839. december 16-i (5–7. fol.), 1840. április 6-i (305–310. fol.), Moson 1840. január 9-i 

(74–91. fol.), április 21-i (373–376. fol.), Pest 1840. március 20-i (254–255. fol.), Sáros 1840. január 14-i (116–

126. fol.), Szatmár 1840. január 18-i (94–98. fol.), Szepes 1840. január 24-i (149–155. fol.), Temes 1840. január 

14-i (92–93. fol.), április 13-i (389–390. fol.), Torontál 1840. január 20-i (139–148. fol.) és április 8-i (347–352. 

fol.) pótutasítása, valamint a nádori titkár latin nyelvű jelentései a kerületi ülésekről. Az 1840. április 26-i 

kerületi ülés jelentését lásd ugyanott: 387–388. fol., az április 27-iről: 391–392. fol., s az április 29-iről: 393. fol. 

Zala megye 1839/40-es időszaki követjelentéseit és pótutasításait lásd: Molnár 2003. 146–190. 
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VII. A választási reform kérdése és a politikai sajtó, 1841–44 

 

A választási visszaélések, kihágások és ezek megfékezésének témája az új évtized elején a 

modern politikai sajtó megjelenésével párhuzamosan a megyei közgyűléseken és az 

országgyűlésen túl új fórumokon is megjelent, sőt a korszak politikai természetű vitáinak az 

egyik központi eleme lett. Az 1840-es évek elején ezzel kapcsolatosan kialakuló élénk 

sajtóvita tágabb összefüggéseinek középpontjában – ahogy Schlett István arra rámutat − a 

liberális reformtábor céljaihoz idomított, meglévő (rendi) politikai intézmények 

felhasználhatóságának, alkalmasságának megkérdőjeleződése állt. Ezen tágabb problémakör 

részét képezte az a kérdés is, hogy „a liberális mozgalom – mivel a nemesség egyedül nem 

képes a feladat végrehajtására – honnan, hogyan szerezheti meg »az ország 

regenerálásához« elengedhetetlenül szükséges további támogatást.”
2148

 

Az alábbiakban a korszak legfontosabb sajtótermékeiben publikált elképzeléseket, 

tervezeteket vesszük sorba, s teszünk kísérletet az általános tendenciák, politikai irányvonalak 

megragadására is. 

 

VII. 1) Pesti Hirlap 

 

Kossuth már a Pesti Hirlap indulása után nem sokkal, 1841 februárjában vezércikket 

szentelt a korteskedés problémájának, mert az szerinte hatásos ellenlépések hiányában akár 

nemzethalálhoz is vezethet. Ebben a kisnemesség áldozatszerepét, s a főkortesek felelősségét 

hangsúlyozta: véleménye szerint a kisnemességben „a’ jogérzetnek egy bizonyos ösztönszerű 

tapintata él”, annak jellemét és erkölcsét a szabadsággal való visszaélés révén csak a csábítók 

rontják meg. Kossuth a nemzethalált előidéző romlás elleni fegyverként-eszközként a nevelést 

jelölte meg: „Legyünk bár kevesen, de legyünk erősek erkölcsben és igazságban; vessünk az 

ármánynak és gonoszságnak tántorithatlan erkölcsi erőt ellene; lehet, hogy legyőznek ma is, 

holnap is; lehet, hogy homályba borúl egy időre megyén fénycsillaga, – türjük el! végtére 

csakugyan az igazság győz; mert igazság mellett áll az isten maga ’s korunk őrlelke. – 

Forditsuk csak a’ pénzt, mellyet egy éven át vesztegetésekre, itatásokra pazaroltatok, 

ugyanazon köznemesség nevelésére ’s erkölcsi és anyagi jólétét biztositó intézetekre, – és a’ 
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terjedő értelmességgel együtt ébred föl a’ közszellem is; ez pedig tartósb diadalt vivand ki az 

igazságnak, mint minő vesztegetéssel nyerhetnétek.”
2149

  

A tisztválasztások rendezésére valamivel konkrétabban egyik júliusi vezércikkében 

Kossuth hét alapelvet fogalmazott meg. Kiindulópontja a represszív törvények elégtelensége 

volt, a gyökeres orvoslás reményében azokat tehát preventív intézkedésekkel akarta 

kombinálni. A pártok létrejöttét a szabad választási rendszerek szükséges velejárójának 

tartotta, mint olyan „eszközöket”, amelyek a különböző vélemények artikulálására szolgálnak 

csatornaként. Kossuth a pártok „erkölcsi összecsapását”, a vélemények ütköztetését 

kívánatosnak tartotta, s csak az erőszak kiiktatását szorgalmazta (1.). A korteskedés 

aprólékos, körültekintő definícióját a szigorú büntetőtörvények alkotásának elengedhetetlen 

feltételéül jelölte meg (2.): „nehogy ismét azt akarjuk kiirtani, a’ mi a’ népválasztások 

sajátságaihoz tartozik, hogy t. i. a’ főnökök, kiknek létezése ismét el nem nyomható, saját 

nézeteiknek ’s jelöltjeiknek becsületes módon többséget szerezni iparkodjanak”. A 

pártképződés folyamatát általában is „a’ közszellem ébresztésének, nyilvánosságnak, nemzeti 

becsületérzés ’s egy bizonyos nemes büszkeség éltetésének” elősegítését szolgáló eszközként 

látta. Kossuth a választójoggal nem rendelkező, s a választókkal ellentétes érdekű elemek 

választásokat befolyásoló felhasználhatóságát is meg akarta szüntetni (3.). A választójogot 

magát a „közállomány” érdekében értelmiségi cenzushoz (írni-olvasni tudás, elemi iskolai 

tanulmányok) köttette volna (4.),
2150

 a korábban már választójoggal rendelkezők viszont 

továbbra is gyakorolhatták volna jogaikat (5.). A politikai jogkiterjesztés előfeltételének 

tekintett cenzus kapcsán 1841 késő őszén (a Pesti Hirlap 93. számában) egyúttal hangsúlyozta 

azt is, hogy „állapot, születés, vallás és személyes viszonyok” alapján ne lehessen különbséget 

tenni!
2151

 A választási eljárást úgy kívánta szabályoztatni, hogy az a szabad, befolyásmentes 
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joggyakorlatot biztosítsa (6.). Ennek elégtelensége esetén a tömegek kiiktatása érdekében a 

választások több helyszínen való lebonyolítását is alapelvül mondatta volna ki (7.).
2152

  

A követválasztások verifikációját, illetve a választási bíráskodást Kossuth az európai 

és a magyar alkotmányosság különbségeinek figyelembevételével kívánta elrendezni. A 

politikai berendezkedés meghatározó különbségét szerinte a törvényhatósági választói 

testületek eltérő jogköre és működése jelentette: amíg az európai államokban ti. a választói 

testületek csak a választások alkalmával tudják véleményüket kifejezni és a politikát aktívan 

befolyásolni, addig a magyar megye választói testülete a választások közötti időszakokban is 

vélemény- és politikabefolyásoló entitásként működhet tovább, például leválthatja és 

visszahívhatja követeit, így a „többségi akaratnak” végig érvényt tudnak szerezni. Amíg tehát 

az európai választási rendszereknél a választótestületek kontrolljának hiánya miatt indokolt a 

választási bíráskodást országgyűlési jogkörbe utalni, addig Magyarországon a megyék 

önhatóságilag képesek volnának azt ellátni. Kossuth az országgyűlési választási bíráskodást 

kizárólag olyan esetekre kívánta szűkíteni, ahol „a többség akármi módon folytonosan oly 

törvénykívüli helyzetben tartatnék, minélfogva határozólag nyilatkoznia nem lehetne”, vagy 

ahol akár a többség, akár a kisebbség véleménynyilvánítási joga – azaz a megyei testület és 

szerkezet önállása – sérül.
2153

  

1843 augusztusára a Pesti Hirlap főszerkesztőjének véleménye annyiban módosult az 

országgyűlési fejlemények hatására, hogy maga is a „municipalitások összességét”, azaz az 

alsótáblát ruházta volna fel kizárólagosan a választási bíráskodás és a verifikáció jogával. 

Kossuth állásfoglalását – ismételten – a megyei autonómia fenntartásával indokolta: a 

választási bíráskodás törvényhatósági jogkörben hagyása szerinte csak a végrehajtó hatalom 

beavatkozását provokálná ki, „mert magok az autonomiájokra büszke megyei municipalitások 

hívták fel reá, s fölfedezve előtte, hogy a csendet, rendet, békét, sőt még csak az élet és vagyon 

bátorlétét sem képesek saját erejökkel garantirozni, mintegy felelőssé tették az anarchia 

minden szerencsétlenségeiért, ha kir. biztost nem küld, s katonaságot nem rendel a szabad 

választás (boldog Isten, a szabad választás!!) felett őrködni.” A cikk az alsótáblai verifikáció 

legitimációját abból vezette le, hogy a követeknek azon testület előtt kell igazolniuk magukat, 

amelyikbe megválasztották, és ahová küldték őket. Kossuth a verifikációt mindenféle panasz 

és petíció nélkül, általában is kötelezően elvégeztette volna minden országgyűlésen, mert az 
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szerinte a korteskedés visszaszorítását eredményezné: „Ekkorig csak meg kellett 

választatnunk, s minden kérdésen túl valánk; és ez volt a corteskedés egyik kútfeje. Legyen 

csak verificatio, nem fogunk költeni haszontalanul.” Törvényben kívánta meghatároztatni 

emellett a követválasztások rendjét, menetét, a határnap kitűzésétől a megbízólevelek 

kiadásáig, a választás érvénytelenségének eseteit. A választások rendjét őrszékkel 

felügyeltetné, amelyek a követválasztás egészéről jegyzőkönyvet vezetnének. A választási 

eredményt bárki megtámadhatta volna, s ezek hitelességét (de csak a hitelességét!) azonnali 

esküdtbíróság ítélte volna meg. Kossuth „a választásnak ekként szerkesztett történeti rajzát” 

egészében a megbízólevelekbe foglaltatta volna, hogy az alsótábla azok alapján tudja az egyes 

követeket verifikálni.
2154

   

Az 1843-as országgyűlést megelőző korteshadjáratok és Deák „megbuktatása” 

rendítette meg Kossuth bizalmát is a nemesség józan ítélőképességében, illetve annak az 

átalakulást irányító, nemzetfenntartó és -fejlesztő erejében. A kibontakozás egyetlen útjául 

hosszútávon (!) ekkor már Kossuth is az általános népképviselet bevezetését jelölte meg, 

„mely ma már az egyedüli forma, melyben egy nemzet szabad lehet.”.
2155

 A megyei 

kicsapongások elhárításának másik alapelvét a „megyei szerkezet mindenáron és 

mindenesetre” való fenntartásában határozta meg. A megyerendszert Kossuth szerint három 

irányból érheti veszély: ezek a hatalom, a szabadsághiány (az elöljárók önkényei, illetve a 

politikai jogok kiterjesztésének elmaradása) és a rendhiány. Fontos tehát hangsúlyozni, hogy 

Kossuth kiemeli: a „szabadsághiány” és a „rendhiány” strukturális okokból is következnek 

(politizálás nemesi monopóliuma, képviselet hiánya), s nem csak a megyei elöljárók 

visszaéléseiből!
2156

  

A kossuthi rendszerben a szabadság kiterjesztése, a népképviselet és az ősi 

intézmények fenntartása nem csak összeegyeztethetőek, de feltételezik is egymást: „Csak ez 

[ti. a képviseleti rendszer] képes a népszabadságot, az aristocratia előjogaival, a 

»körülmények új szükségeit«, a »szabadság körének kiegészítését« a tiszteletreméltó 

ősinstitutiókkal összeegyenlíteni; különben a minő bizonyos, hogy az alkotmány jóvoltának 
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más néposztályokra is kiterjesztésében fekszik jövendő nemzeti fenmaradásunk kulcsa, az 

tehát már nem annyira bölcsesség, mint kénytelenség; ép oly tagadhatatlan az is, hogy ezen 

kénytelenség mellett, legbecsesebb institutiónkat, megyei szerkezetünket, csupán a képviseleti 

rendszer behozatala tarthatja fenn; csak ez az, a mi eszközölheti, hogy a szabadsághiány a 

megyei szerkezetnek vesztét ne okozza.” [kiemelés az eredetiben] A megyerendszer 

„konzerválását” biztosító képviseleti rendszer képes a cikk szerint egyedül gyökeres orvoslást 

nyújtani a rendhiányból fakadó veszélyek eltávolítására is. Bevezetését ugyanakkor Kossuth 

fokozatosan, s bizonyos előzmények (pl. a szabad községek megyei képviselete, a szabad 

királyi városok, szepességi városok, szabad kerületek rendezése, azaz tkp. a megyerendszerbe 

„illesztésük”) megteremtése után látta csak kivihetőnek, azaz az elmélet és a gyakorlat 

összeegyeztetését elodázta. Az általános népképviselet és megyerendszer közötti 

ellentmondások miatt a megyék coordinatiója helyett egyelőre tehát csak szimbolikus, 

előkészítő jellegű intézkedéseket javasolt.
2157

 

A megyei választások rendezését a Pesti Hirlap főszerkesztője ekkor tehát a büntető 

rendszabályok és a szabad községek képviseletének bevezetésével együtt, ezek kombinált 

alkalmazásával látta megoldhatónak. A rendezés részleteit a törvényhozás és a megyék 

közötti munkamegosztás során állapítanák meg: az országgyűlés feladata lenne eszerint a 

vezérelvek és a legfontosabb, általános rendelkezések törvényben való kimondása, amelynek 

keretei között a választások részleteit a megyék saját statútumaik által szabályozhatnák.  

A törvényhozás által szabályozandó kérdésnek tartotta a választások neuralgikus 

pontjának számító kandidáció intézményét, mert a jelöltek önkényes megállapítása, 

„erőszakoltatása” szül sok helyen elégedetlenséget, szenvedélyt és kicsapongásokat, a 

hivatalvágyó személyek pedig a korteskedés minden eszközét gátlástalanul használják és 

terjesztik, általános deprivációt eredményezve. Kossuth javaslata szerint a tisztújítási ciklus 

lejárta előtt 30 nappal közgyűlést kellene tartani, ahol a megye táblabíráiból és előkelőiből, 

valamint a nemes községek elöljáróiból egy 50–250 tagból álló bizottmányt neveznének ki. A 

bizottmány feladata volna 15 nap alatt egy jelölési lajstromot készíteni, amelyben minden 
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hivatalra 2–3 személyt jelölhetnének, s amit kötelesek azután a főispánnak megküldeni. A 

tervezet a főispánoknak korlátozott mozgásteret biztosított: a bizottmány által javasoltak 

számával megegyező számban a megyék főkormányzói is állíthattak volna jelölteket, sőt az 

országgyűlés által megállapítandó okok alapján a lajstromon szereplők közül ki is törölhettek 

volna bizonyos személyeket. A törlésről minden esetben tájékoztatniuk kellene a rendeket, 

akik a törlés jogosságát indokolt esetben a megyei kicsapongásokat is megítélő bíróság előtt 

támadhatták volna meg. A tisztújítási ciklust Kossuth egyébiránt hat évre emeltette volna. A 

magyarság „gyúlékony véralkata” miatt a választásoknál a tömegképződés lehetőségét is el 

akarta hárítani. Javasolta ezért, hogy az 500-nál több választóval rendelkező megyékben a 100 

vagy 200 szavazóval bíró községek otthon, a kisebbek pedig hasonló méretű kerületekbe 

egyesítve folytathassák le a választást, amely maga mindig titkos szavazás által történne. A 

kis létszámú és helyben lebonyolított választások esetén a választás több napra történő 

elnyújtása sem jelentene Kossuth szerint gondot, ezért a központi és kerületi/járási tisztviselők 

megválasztását különbontotta volna. A választási helyszínekre a jelöltek ismertetésének 

feladatával három tagból álló „kormányzó bizottmányokat” küldetett volna, a szavazatokat 

pedig a főispán és a jelölő bizottmány számolná össze a központban. Kossuth javasolta 

emellett, hogy kerületi tisztviselőit minden járás a többiek kirekesztésével maga választhassa, 

mert azzal – a racionalizálás mellett – a választások és jelölések egy-egy személy kezében 

történő monopolizálását is el lehetne szerinte kerülni. A kellő számú jelöltet állítani nem 

képes megyéknél sem jelentene szerinte fennakadást egy efféle szabályozás, mert azok 

többnyire a kisebb lélekszámú megyék, ahol a választás kerületekre bontására eleve nincs 

szükség. A cikk érvelése szerint a választások decentralizálása a megyékben adott számú 

„embertömeg” és potenciális megvesztegethető személy miatt ugyan se a korteskedés további 

kiterjedését, se annak csökkenését nem vonná maga után, de a szabad joggyakorlatot 

veszélyeztető kicsapongások ellen megoldást nyújtana. A lélekvásárlás ellen szigorú 

büntetések kiszabhatását Kossuth is szükségesnek tartotta (szorgalmazta a hivatalképesség, 

választójog elvesztését), de mindezt a fogalom pontos definiálásához akarta kötni. A 

büntetőtörvények sikerességét azonban azok szigorúságánál is inkább összefüggésben vélte 

látni következetes és „kérlelhetetlen végrehajtásukkal”. A korteskedés kiirtására ugyanakkor 

több eredményt várt hosszútávon a népneveléstől, a szabad sajtótól, az anyagi jólét és nemzeti 

büszkeség gyarapodásától, azaz általában a polgárosodástól. A népnevelés és a műveltség 

előmozdítása miatt szorgalmazta a cikk a nemesi joggyakorlat szabályozását és korlátok közé 

szorítását, így az értelmiségi cenzust, például az írni-olvasni tudást feltételező szavazási 

eljárás, a titkos szavazás bevezetését. Kossuth szerint a választójog kvalifikációhoz kötése 
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indokolt elvárás az állam oldaláról, s ez a lépés mintegy kikényszerítené a nevelés és 

műveltség iránti igény elterjedését. A kisnemesség körében tapasztalható nagyarányú 

analfabetizmus miatt ugyanakkor ennek teljeskörű és kötelező bevezetésére egy közelebbről 

meg nem határozott tartamú türelmi időszakot is engedélyezett volna.
2158

 

A Pesti Hirlap hasábjain 1841 és 1843 között körvonalazódó kossuthi koncepció tehát 

négy pilléren nyugszik. Axiómának veszi a kisnemesség áldozatszerepét, azt, hogy az 

alapvetően ösztönös jogérzettel rendelkező réteg a korteskedés hatására hajlik csak el pozitív 

kollektív tulajdonságaitól. A terápia irányának három alapelve a prevenció, a nyilvánosság és 

a jogkiterjesztés voltak. A preventív intézkedések legfontosabbja Kossuth szerint a nevelés, 

hosszútávon ezzel összefüggésben pedig – esetleg átmeneti, türelmi időszakkal – a műveltségi 

(majd ezzel kombináltan a jövedelmi) cenzus bevezetése volt. Ez a rendi választóvonalak 

helyett ugyanis új, a rendiségen túlmutató törésvonalakat hozna létre, de fontos hangsúlyozni, 

hogy az új határok kialakulása mellett a jogszűkítés elkerülésének céljából az addig 

választójoggal bíró nemesek is megtarthatták volna korábbi jogukat. A nevelés és a prevenció 

legfontosabb formája Kossuth szerint a nyilvánosság (például a szabad sajtó), ezért törekedni 

kell annak kiterjesztésére. A nyilvánosság és a vélemények ütköztetése eszközeiként a 

pártokat a modern politika nélkülözhetetlen szereplőinek, játékosainak tekintette, így a 

korteskedés definícióját is csak ennek szem előtt tartásával kívánta meghatározni. Ugyancsak 

fontos hangsúlyozni, hogy a jogkiterjesztés és a népképviselet bevezetése során is a 

fokozatosság szempontja szerint kívánt ekkor még eljárni. A népképviselet és a megyei 

szerkezet összeegyeztetését próbálta elvégezni, elsőként a szabad községek megyei 

képviseletének a megteremtésével.  

A prevenciót szolgálta Kossuth sok más, gyakorlatiasabb javaslata is, mint a 

választások decentralizálása, a kötelező titkos szavazás bevezetése, a kandidáció 

munkamegosztásos átszervezése, vagy a tisztújítási ciklus hat évre emelése. Ennél is 

fontosabb azonban az a fejlemény, ami a tisztválasztási normatívum kiadása után indult meg, 

s a kossuthi koncepcióban is megjelenik. A főispáni jogok csorbítása és a rendi oldal túlzó 

megerősítése helyett Kossuth is egy a főispántól és a rendektől független testület, az őrszék 

kezébe adta volna a legfontosabb, a választások tisztaságát fenntartani hívatott 

jogosítványokat, fékeket. A választási bíráskodást ezzel párhuzamosan saját korábbi 

véleményét megmásítva a vármegyei hatáskörből kiemelve az országgyűlés alsótáblájához 

                                                 
2158

 Kossuth Lajos, Adalék a teendők többi részeihez. In: Pesti Hirlap, 1843. július 27. (268. sz.) [=KLI XIII. 

154–166. 156–163.]; Vö. Ruszoly 1997. 22.; Dénes 1989. 77−78. 



465 

 

akarta utalni, ráadásul kötelező jelleggel. A koncepció represszív elemeit tekintve a választási 

kihágásokat Kossuth is az aktív és passzív választójog együttes megvonásával büntette volna. 

Publicisztikai pengeváltás alakult ki a Pesti Hirlap lapjain a honoráciorok szavazati 

jogáról is. Réső-Ensel Sándor pest megyei ügyvéd és táblabíró megyéje jogkiterjesztő 

határozatára
2159

 reagálva középkori, kora újkori és újkori törvények citálásával mutatta ki, 

hogy szerinte se a honoráciorok, se az alsópapság nem jogosult a választásokon részt venni, 

másrészt hogy a választójog bármilyen irányú kiterjesztése csak a törvényhozás útján 

eszközölhető. Réső-Ensel törvényértelmezése szerint a korábbi jogalkotók a választójogot 

ugyanis a nemesi felkelésben való résztvállaláshoz és a birtokhoz kötötték.
2160

 Mráz Mihály 

pest megyei katolikus lelkész a honoráciorok kirekesztésében és a reformnak országgyűlésre 

utalásában Ensellel egy véleményen volt, a katolikus alsópapság szavazójogát viszont 

következetesen megvédte. Hosszú jogtörténeti értekezéssel próbálta bemutatni, hogy az 

„ecclesiarum rectores” terminus a törvényekben Werbőczy óta (I. rész 2. cím) mindig az 

egyházi rend egészét, és nem csak a prelátusokat jelölte, azaz a prelátusokat a vármegyékben 

megillető „nemesi” jogokat az alsópapság is gyakorolhatja, s 800 éve gyakorolja is.
2161

 

A Pesti Hirlap hasábjain a restaurációkat egészen részletesen, aprólékosan szabályozni 

kívánó tervezetek is napvilágot láttak. A lap értekezőrovatában 1841 őszén Balogh László 

közölt egy hétrészes cikksorozatot a tisztújítások reformjának általa kívánatosnak látott 

módjáról, mindenekelőtt a titkos szavazás bevezetéséről.
2162

 A barsi politikus a törvényalkotás 

szubsztanciális lényegét Montesquieu nyomán abban fektette le, hogy a törvényeknek 

mindenkor a nemzeti jellemből, szokásokból és erényekből kell kiindulniuk. A cikksorozat 

első részében ezen alapelv szem előtt tartásával adott sűrű és érzékletes leírást a megelőző 

századok és a 19. század tisztújítási gyakorlatairól, amely kettő között az alapvető 

különbséget a személyes hivatalvágyak és –vadászatok kialakulásában, azaz a jellem 

elfajulásában, illetve a választónemesség létszámának megnövekedésében jelölte meg. A 

korábbi századok „patriarchális”, tiszta nemzeti jelleméhez és személyi feltételeihez Balogh 

szerint a közfelkiáltásos szavazás is elég biztosítékot nyújtott a választások szabadságának és 

tisztaságának fenntartására, amely idealizált „boldog” időszaknak az ellenpontját példázza a 

19. századi gyakorlat, a devianciák normává emelkedése.
2163
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Balogh másik kiindulópontja szerint az embereket általában az érdekeik és 

szenvedélyeik vezetik, a választók „érdekeit”, azaz voksaikat a nyílt szavazások nyújtotta 

kontroll-lehetőség mellett pedig számtalan módon lehetséges befolyásolni. A barsi politikus 

állításait alátámasztandó kiemelte a szegénységből, hivatali alárendeltségből, rokonsági és 

vallási viszonyokból fakadó, s a politikában is kifejezésre jutó függőségi viszonyokat. Az 

újkori választásoknál Balogh szerint ezért hiányzik a szabadságot biztosító testi-lelki 

függetlenség („a’ szabadság öltönye alatt lelki szolgaság rejlik”), azaz a nyílt és/vagy 

felkiáltásos szavazási módok hatékonyságukat, s ezáltal funkciójukat veszítették.
2164

 A 

nemesség társadalmi-politikai állását és szavazatainak áruba bocsátását az ellenzéki politikus 

a rabszolgavásárokhoz hasonlította. Balogh rámutatott arra is, hogy a szavazata áruba 

bocsátását iparszerűen űző szegénynemesek életszínvonala az új kenyérkeresési lehetőség 

miatt csak tovább romlik, s egy végzetes spirálba kerül, mert a fejpénz befektetése, azaz 

hatékony gazdasági szemlélet nélkül strukturális, átfogó egzisztenciális változást nem lehet 

elérni még az egyes személyek szintjén sem. Balogh szerint a korteskedés egyedül hatékony 

orvosságát mindezek miatt a titkos szavazás bevezetése jelentené, mert a főkortesek 

„befektetései” így bizonytalanná válnának, s maga a lélekvásárlás veszítené funkcióját, a 

korábban szavazatok vásárlására fordított összegekből pedig kórházakat, iskolákat, 

javítóházakat stb. lehetne építeni.
2165

 A titkos szavazást Balogh ugyanakkor szavazatszedő 

küldöttségek nélkül, oly módon kívánta lebonyolíttatni, hogy azt a műveletlen, analfabéta 

szavazók is értsék és alkalmazni tudják. A szavazást eszerint farovásokkal bonyolítanák le: a 

szavazók az adott tisztségre jelölt személyek neveinek felolvasása után az általuk választani 

kívánt jelölt sorszámával megegyező számú rovást húznának a kezükben lévő fadarabra, s azt 

dobnák bele a zöld asztalon elhelyezett edénybe. A szavazókat Balogh a befolyásolási 

lehetőségek csökkentése érdekében nem helységenként, hanem ábécé sorrendben engedte 

volna csak voksolni.
2166

 

A barsi ügyvéd támogatta a szavazójog fokozatos kiterjesztését is, s a „becsület és 

értelem” kívánalmai miatt első körben a honoráciorok bevonását szorgalmazta. A nemesség 

Balogh szerint természetes ösztönnel bír a helyes döntések meghozatalához, ami a titkos 

szavazás által politikailag is kifejezést nyerhet, így a nemesség alanyi jogon élvezett 

választójogát továbbra is meghagyandónak vélte.
2167

 A passzív választójogot hasonlóan csak a 
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becsület és értelem kettősétől akarta függővé tenni, ezért a birtoktalan nemeseket is 

választhatóvá akarta tenni. Az aktív választójogot általánosan a 18. életév betöltéséhez kötötte 

volna, a passzív választójognál viszont a pályázott hivatal függvényében kívánt differenciálni: 

az első alispáni hivatal betöltésének ideális alsó korhatárát a kellő tapasztalat megszerzése 

végett 28, a többi hivatalét pedig 22 évben állapította meg.
2168

  

Balogh János a rendek szabad választását biztosító garanciák, illetve a főispánokat 

sújtó szankciók megállapításával akarta elérni a tisztújítások törvényben meghatározott 

elemeinek betartását. Ilyen elem volt tisztújítások háromévenkénti kötelező megtartása. A 

barsi politikus a harmadik év lejárta előtti utolsó rendes közgyűlés kötelező feladatává tette 

volna a tisztújítással kapcsolatos előzetes intézkedések megtételét, s az ugyanezen a gyűlésen 

kitűzött határnapon a rendek így a főispán távolmaradása esetén is végrehajthatták volna a 

restaurációt. Ebben az esetben a tisztújítás elnökét titkos szavazással és ideiglenes hatáskörrel 

a táblabírák közül választhatták volna a rendek. Balogh szerint a főispáni hivatal elvesztése 

túl erős büntetés lenne, amely a megyének is kárt okozhat, mert megsokszorozná a kormány 

és a vármegyék közötti „bizonytalan kimenetelű súrlódások” számát. A kormányhoz való 

felírást ugyancsak célszerűtlen alternatívának látta, mert az a konfliktus rendezését túlságosan 

elnyújtaná, „mi, időközben, a’ megyében talán némi rendetlenséget és a’ rendek és főispán 

közt egy soha nem ohajtandó káros következésű feszültséget szülhetne.” A kandidáció 

intézményét Balogh ugyancsak függetleníteni akarta az esetleges főispáni önkénytől, s ezért 

egy szerinte a rendek szabad választási jogát és a főispán kijelölési jogát egyaránt 

egyensúlyban tartó megoldást akart bevezetni. Ennek eszközét egy kötelező erővel bíró 

conferentiában jelölte meg, amelynek tagjai a tárgy fontossága miatt csak „értelmes egyedek” 

lehetnének, és nem a választók összessége: a tanácskozmány elnöke a főispán, ülnökei pedig a 

megyében lakó megyei püspök, a megyei káptalan két követe, a kerületi esperesek, a 

protestáns vallások megyében lakó fő- és altisztjei, a megyében lakó mágnások, a hivatalt 

vállalni nem akaró és megyében lakó táblabírák, a tovább szolgálni nem akaró leköszönő 

tisztviselők, a nemes községek hadnagyai, a szabad királyi városok két követe, és minden 

járásból két, önfeleik által választott honorácior lennének. A conferentia közakarattal vagy 

szavazattöbbséggel határozott jelöltjeiről egy tanácskozmányi jegyző készítene hiteles 

jegyzéket, ami a tisztújítás elnökére kötelező erővel bír, s az abban szereplő egyének mellé 

mást már nem is jelölhetne. Balogh szerint a főispánok kijelölési joga ezzel a megoldással 
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nem sérülne, mert a tanácskozmány ülésén beleszólhatnak a jelöltek személyének 

megállapításába. A vármegyei tisztviselők szerinte egyébként is a rendek, és nem a főispán 

tisztjei, aki maga is csak egy főtisztviselő.
2169

 A háziadó nemesekre történő kiterjesztésének 

elmaradása esetére Balogh az adózó népnek is befolyást akart engedni a tisztújításokon, 

legalább a fő- és aladószedők megválasztásába. Erre két utat is járhatónak vélt: az adózók a 

nemesi és nem-nemesi pénztárak arányában nyerhetnének befolyást, vagy minden adózó 

helység kaphatna egy-egy kollektív szavazatot. Az adószedőket javaslata szerint ráadásul csak 

olyan személyekből választhatnák, akik a közpénzek gondatlan kezeléséből fakadó károk 

megtérítésére maguk is elég anyagi fedezettel bírnak.
2170

 

A Balogh-féle tervezetre reagált egy szerző Honjavy álnévvel a Pesti Hirlap 1841. 

október 30-i számának értekező rovatában. Honjavy a tömegek jelenléte és a választás 

elhúzódása miatt a titkos szavazást alkalmatlan és gyakorlatiatlan megoldásnak tartotta, s a 

választások decentralizálásában látta a megyei kicsapongások orvoslásának egyetlen módját. 

Felvetette továbbá, hogy minden járás csak maga válassza a tisztviselőit. A javaslat 

helységenkénti szavazást szorgalmazó része mögé szerkesztői kommentárjában Kossuth is 

felsorakozott, revideálva saját nézeteit a járásonkénti szavazásról.
2171

 

Lónyay Gábor a kibontakozás lehetőségét a népképviselet bevezetésében látta, 

amelynek szükségességét a társadalmi szerződésből vezette le. A társadalmi szerződések 

funkciója szerinte ugyanis az egyes személyek, illetve a lehető legnagyobb rész személyi és 

vagyoni biztonságának a biztosítása, tehát a társadalmi szerződés formális keretei, vagyis az 

azt körülíró törvények meghozatalában is a lehető legnagyobb résznek kellene befolyást 

engedni. Lónyay a műveltség és a választójog közötti kapcsolatot inkább dialektikus, semmint 

egyirányú ok-okozati viszonyként képzelte el: „a’ szabadság és politicai jogok gyakorlata 

leghatalmasb rugói a’ népnevelésnek, ’s hogy ha nincs is a’ népnek elég képessége 

személyesen részt venni a’ törvényhozásban, de mint a’ régi kor légfölvilágosodottabb bölcse 

Aristoteles mondá: »bámulatos ösztöne van kijelölni a’ személyeket, kik helyette törvényt 

alkossanak.« Ezt bizonyitja a’ tapasztalás. Alkotmányos országokban, hol népképviselet van, 
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a’ nép többnyire a’ legalkalmasb ’s kitünőbb egyedeket választja képviselőiül.” A zempléni 

politikus szerint a szegényebbek és a birtoktalanok is legalább annyira érdekeltek a 

törvényhozásban, mint a gazdagok, mert a politika a saját egzisztenciájukról, 

létfenntartásukról szól. A hazához való ragaszkodás további növelését az örökváltság 

levezénylésétől várta. Függetlenség tekintetében sem látott különbséget a két csoport között, s 

csak a vesztegetés formái különböznek szerinte: a szegényeket borral, a gazdagabbakat 

hivatalokkal és a hiúságukra való ráhatással lehet befolyásolni. Lónyay ezért kifogásolta, 

hogy pont csak azok maradhassanak meg a választójog gyakorlatában, akik egyfelől a 

korteskedést folytatják, és akiket másfelől szintén megvesztegetnek. A zempléni politikus 

szerint a tömegeket kisebb hatásfokkal, nehezebben lehet bizonyossággal elcsábítani, mint 

egy szűkebb, alapvetően is politikusi csoportot. A népképviselet bevezetését Kossuthhoz 

hasonlóan lépcsőnként akarta megvalósítani: első körben a szabad királyi városok, a szabad 

kerületek, a szepességi városok képviseleti alapra helyezését, és a honoráciorok 

választójogának elismerését akarta elérni. A földművelő osztály beemeléséről csak távlati 

célként, elméletben szólt.
2172

 

Egy N. G. monogram alatt publikáló szerző 1843 márciusában mind a főispánok, mind 

a választók visszaélései ellen részletes javaslatokat fogalmazott meg.
2173

 A főispánokat 

például kötelezni akarta, hogy minden olyan személyt jelöljenek a tisztválasztásokon, akik a 

választók „egy bizonyos töredékének” bizalmát bírják. A kijelölést a választás előtt 24 órával 

ki is kellett volna hirdetni, hogy a szavazók kellően meg tudják fontolni döntésüket. A szóbeli 

rábeszélésen kívül a lélekvásárlás és a vesztegetés minden formáját büntetni kívánta: a 

vesztegetőket a törvényszéki eljárás után aktív és passzív választójogától egyaránt 

megfosztatta volna, az egyéb kihágásokat pedig 2–15 évig terjedő szabadságvesztéssel akarta 

büntetni.
2174

 A hivatalát/követségét lélekvásárlás útján elnyerő személyeket a 

hivataluktól/követségektől való megfosztáson túl szintén aktív és passzív választójoguktól is 

„bizonyos évekre” eltiltatta volna.  

A cikk szót emelt a titkos szavazás bevezetése mellett is, amelynek gyakorlati 

alkalmazását és végrehajtását − figyelemreméltó módon − az írni-olvasni tudók és az 

analfabéták kettős síkján vizsgálta. Javaslata szerint a két csoport két külön teremben 

szavazhatna. Az írni-olvasni tudók tanú nélkül, egyedül adhatnák le voksukat egy külön 

szobában, az illető választmány által kezükbe adott szavazójeggyel. Az analfabéta szavazók 
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számára – az időfaktor szem előtt tartása végett – egy külön választmány kinevezését 

javasolta, amely választmány mutatná meg a szavazó számára, miután az szóban kijelentette 

preferenciáját, hogy melyik szekrénybe dobja szavazójegyét. Ez a „szavazatszedő 

választmány” 3–4 titoktartásra kötelezett tagból állna, s a legtisztább jellemű férfiakból, a 

pártszempontok arányos figyelembevétele mellett alakítanák ki összetételét. A tagok neveit és 

lakhelyét a szavazók előtt szintén titokban tartanák. N. G. támogatta a választójog 

honoráciorokra történő kiterjesztését, ráadásul magát a honorácior fogalmát is tágan 

értelmezte: a nemesi bíráskodás alá tartozókon és a nemesi terhekben részt vállalókon túl 

minden, hivatala, foglalkozása, vagy életmódja révén a tudományokban jártas, művelt 

személyt ide értett.  

Az első alispánok a cikk javaslata szerint csak három évig maradhatnának 

folyamatosan hivatalban, s az első alispáni hivatalt betöltő személyeket csak három év szünet 

után lehetne bármilyen hivatalra újból jelölni. A többi hivatal folyamatos szolgálati idejének 

felső határát hat évben jelölte meg. A jelölhetők körét is szűkítette volna: első alispánnak csak 

a hivatali ranglétrát végigjártakat, kisebb tisztviselőnek pedig a valamilyen tiszteletbeli 

hivatalt korábban már viselt személyeket engedte volna megválasztatni. Az országgyűlési 

követté megválasztott tisztviselőket ezen felül kötelezte volna arra is, hogy vármegyei 

hivatalukról a következő tisztújításig lemondjanak.
2175

 

A visszaélések orvoslásának a fentiekben látottaktól eltérő, más szempontú elemzését 

adta gróf Andrássy Károly. A „kortesek uralkodását”, és az „országlási modor” új nemét ő 

nevezte el ’bunkócratiának’, amely ellen véleménye szerint az időszaki sajtó nem lépett fel 

elég erélyesen, s ezért felelősség terheli annak képviselőit. Andrássy a szavazatok 

ponderálásának igénye mellett emelt szót, azaz hogy a választók (ezalatt csak és kizárólag a 

nemeseket értette!) birtokaik és műveltségük (nevelésük, iskolázottságuk) arányában 

nyerjenek befolyást a választásokon. A votorum ponderatio-t a képviseleti rendszer 

bevezetésével akarta összekötni. Kossuth mind a személyes vádakat, mind a nemességre 

szűkített votorum ponderatio-t és képviseletet elvetette a cikkhez fűzött szerkesztői 

kommentárjában.
2176

 A korteskedés elterjedését a Pesti Hirlap főszerkesztője tévesen és – 

tehetjük hozzá – koncepciózusan, manipulatívan a háziadó körüli politikai viharhoz kötötte, s 
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a kisnemesség adó elleni felbujtása miatt a konzervatívok egyoldalú felelősségét állapította 

meg.
2177

 

Az országgyűlési követségről általában és hosszabban a Pesti Hirlap oldalain Fáy 

András értekezett. Fáy szerint sok helyen a választók nem veszik komolyan a 

követválasztásokat, és a megválasztottak is könnyelműen, a szükséges tulajdonságok megléte 

nélkül vállalják el a követséget. Az ideális követ szerinte átfogó, elméleti és gyakorlati 

politikai és államtudományi ismeretekkel bír, a rendszer és a részletek áttekintésére egyaránt 

képes; az európai államjogi rendszerek és a hazai – jelen és múltbeli – társadalmi, gazdasági 

stb. viszonyok együttes ismeretében és kontextusában alakítja ki véleményét. Jelleme 

egyszerre szilárd és hajlékony, mert kész elfogadni a haza szempontjából jobb javaslatokat. 

Fáy szerint az ideális követ következetes, jelleme és belső meggyőződése, valamint követi 

tevékenysége között összhang áll fenn.
2178

    

1843 júniusában és júliusában, összesen hét részben jelentette meg Wesselényi Miklós 

Nemzeti kórállapot című, már a kortársak által is sokat elemzett és véleményezett 

cikksorozatát.
2179

 A probléma lényegét a báró szerint az jelentette, hogy a vesztegetéssel 

választott, korrupt tisztviselők és a korteskedés által előidézett általános erkölcsi romlás az 

intézetek és a törvények tiszteletét erodálja. Wesselényi a vesztegetés és a kicsapongások 

elterjedését egy járványhoz hasonlította, amelynek a terjedése földrajzilag (!) is nyomon 

követhető: „Azonban féktelenségnél ragályosabb baj nem igen van. Ha a’ nyers erő diadala, 

melly megyéből megyébe egymást utánozva, már eddig is olly hamar és annyira terjedt, ’s 

mellyet már is láttuk, hogy helyenkint minő sikerrel használtak buzditó ’s utánzásra biró 

példaul, – ha mondom, e’ nyers erő diadala mindinkább terjed, hol lesz annak határa? hol a’ 

pont, mellyen megállapodandik?” Azaz Wesselényi szerint a politikai-választási kultúra ezen 

formája egy tanult, utánzott, a választóktól alapvetően idegen viselkedéstípus volt. A baj 

hosszútávú orvosságának a báró is a képviseleti rendszer bevezetését tartotta, de sürgetőbbnek 

vélte néhány azonnali eredményt produkáló intézkedés meghozatalát.
2180

  

A rövidtávú, azonnali orvosságot jelentő intézkedéseket több irányból, de lehetőség 

szerint szinkronban, egymás hatását felerősítve várta. Erőteljesebb fellépést várt mindenek 
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előtt a kormánytól, amelynek szerinte nem csak érdeke, de kötelessége is a rend biztosítása, 

ha nem akar a külföld előtt gyengének, erőtlennek látszódni. Wesselényi ennek érdekében 

szorgalmazta a királyi biztosságok működésének kiterjesztését („Itt az actiok, közkeresetek 

mezeje.”). A királyi biztosok a báró szerint az erőszak ellen fellépni elszánt uralkodó 

szimbólumait jelentenék, s a felsőbb hatalom rosszallásától, megtorlásától való félelem 

önmagában visszatartó erőt jelentene az alattvalók számára. A királyi biztosok funkciója 

ebben a vonatkozásban elsősorban tehát szimbolikus, elrettentő jellegű lenne. Wesselényi a 

kormány hatáskörét és felelősségét ezen felül még a visszaélést elkövető, és/vagy a hanyag 

tisztviselők szigorú felelősségre vonásában és megbüntetésében jelölte meg. 

A báró a kormányhoz hasonlóan erőfeszítéseket, proaktív cselekvést várt el a 

törvényhozástól és a törvényhatóságoktól is, amelynek alapelvéül az alkotmányos 

intézmények, a megyei jogkör és a nemesi jogegyenlőség szilárd fenntartását, illetve 

biztosítását állította. Wesselényi tehát – a tisztválasztásoknál – a nemesek jogainak szűkítését 

elvetette, mert a nemességben „józan ész ’s jórai hajlam nagy mértékben létezik; hanem hogy 

helyenkint eszeveszett csoporttá ’s dulongó csordává igenis tétetett ármány ’s gonoszság 

által.” A követválasztásoknál viszont támogatta az értelmiségi cenzus bevezetését: a 

kvalifikáció magába foglalta volna az írni-olvasni tudást, a magyar nyelv, valamint a 

fejedelem, az országgyűlés, a megye jogainak, illetve a nemesség, a polgárság és a parasztság 

helyzetének ismeretét. Ezeket a szükséges közjogi ismereteket egy két-háromívnyi, 

közgyűlésileg forgalmazott összefoglalóban juttatnák el a nemes községekbe.
2181

  

A konkrét intézkedéseket tekintve Wesselényi sok elemet szintetizált a korábbi 

javaslatokból. Ilyen volt a titkos szavazás kötelező bevezetése, a választások decentralizálása, 

de tiltotta volna például a gyűlésekre csoportosan, vezérrel történő bejövetelt, a gyűlések ideje 

alatt az utcán és a mezőkön folytatott zenélést, kiabálást, vagy kiáltással egybekötött tetszés-, 

illetve nemtetszés-nyilvánítást, továbbá a közvetett/közvetlen itatást és megvendégelést.
2182

 

Ruszoly József megállapítása szerint Wesselényi tervezete két ponton hozott újat. A 

visszaélések meggátlását és vizsgálatát egy a választó közgyűlés által létrehozott – s az 1843-

as kerületi tervezet őrszékére emlékeztető – bizottmányra akarta bízni.
2183

 A bizottmány a 

visszaéléseket a közgyűlésnek lett volna köteles bejelenteni, ahonnan a korrupcióval vádolt 

személyeknek a későbbi jogorvoslat lehetőségének fenntartásával azonnal el kellett volna 
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távozniuk.
2184

 Az őrszék visszaéléseit Wesselényi szerint a közgyűlés ellenpontozná, mivel 

annak felügyelete és nyilvánossága alatt végezné munkáját a bizottmány. A báró a nemesség 

felvilágosításának céljából szorgalmazta emellett, hogy törvényhatóságok a rendbontások 

bűnös voltáról és a megyei szerkezetet érintő káros következményeiről a köznemességet 

általában is értesítsék szóróanyag útján. A megyei választások elfajulását és rendezését az 

országgyűlésen előleges sérelemként kívánta a megyék részéről fevétetni. Wesselényi szerint 

sérelem ugyanis nem csak a kormány, hanem a megyék, a nemzet oldaláról is előidézhető, s 

ezért orvosolandó!
2185

 Ruszoly a báró által felvetett másik újdonságot is az országgyűléshez 

kötötte: Wesselényi javaslata szerint ugyanis a követi megbízólevelekbe rendre bele kellett 

volna foglalni, hogy se a választás, se az utasításadás során nem alkalmaztak erőszakot, 

továbbá hogy az értelmiséget a választásból nem zárták ki. A megbízólevél érvényességének 

kétségbe vonására egy legalább 50 fős (kétharmadrészt táblabírákból álló) csoport aláírásával 

ellátott, s a főispánnak benyújtott petíció szolgált volna, amelyet minden esetben országos 

vizsgálatnak kellett volna követnie.
2186

 

Egy K. G. monogrammal publikáló szerző 1844 januárjában a korteskedés elterjedését 

a társadalmi progresszió, a „szellemi emancipatio” jeleként, s a kisnemesség politikai 

szerepvállalásának első kísérleteként értelmezte. A névtelen szerző a korteskedés túlkapásait 

annyiban üdvözölte, hogy az a gyakorlatban mutatott rá a törvényhozás korábbi mulasztásaira, 

többek között a szegénynemesség joggyakorlatának vonatkozásában.
2187

 

A Pesti Hirlapban közölt állásfoglalások tehát néhány kivételtől eltekintve nagyrészt a 

kossuthi koncepció mérsékeltebb elemeit vették át és követték. Kossuth mellett Balogh 

Jánosnál, Lónyay Gábornál és Wesselényi Miklósnál is a nemesség politikai ösztöneinek 

tisztasága és érettsége jelentette a társadalomlélektani hátteret, s az áldozat-retorika került 

előtérbe. Mindhárom politikus ugyancsak Kossuthhoz hasonlóan az értelmiségi cenzussal 

szabályozott népképviseleti rendszer hosszútávon történő bevezetésétől várta a visszaélések 

orvoslását és a választások megreformálását. A fokozatosság (honoráciorok, szabad községek 

képviselete stb.) mellett a jogszűkítés elkerülése, azaz a nemesség cenzustól függetlenített 

választójogának a konzerválása jelentette az átalakulás másik pillérét. Az elmélet és a 

gyakorlat összeegyeztetése azonban még elmaradt (bár Wesselényi a követválasztásoknál az 

értelmiségi cenzus azonnali bevezetését nem vetette el).  
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A képviseleti átalakulás elodázása révén a strukturális reformok helyett így a Pesti 

Hirlapban is a kevésbé átfogó, inkább csak az eseti, részletkérdéseket szabályozó, gyakran 

rendies elképzelések kerültek előtérbe. A titkos szavazás bevezetésében például már 

egyetértés mutatkozott, hiszen mindegyik javaslat magában foglalta, gyakorlatilag 

evidenciaként jelent meg. A honoráciorok szavazójoga mellett a Réső-Ensel Sándor és Mráz 

Mihály-féle vitát, illetve Andrássy Károlyt leszámítva ugyancsak egységesen állt ki a lap. A 

Balogh-féle tervezet – a barsi politikus refomellenzéki alapállása ellenére − összességében 

inkább erőteljesebb rendi-ellenzéki jellegével tért el Kossuth javaslataitól, s hangsúlyosan 

foglalkozott a főispáni-rendi jogok újraosztásával (a főispán mulasztása esetén a rendek is 

megtarthatják a tisztújítást, s a főispán egyébként is köteles a – honorácior-képviselőkkel 

kiegészített − conferentia jelöltjeit kandidálni). Érdekes ugyanakkor, hogy a barsi politikus 

Kossuthtal ellentétben a voksolást mindenféle szavazatszedő küldöttség vagy őrszék nélkül 

akarta lebonyolíttatni, sőt, a decentralizált választást is csak ő ellenezte az idézett szerzők 

közül. A hivatalok szakszerűsítését próbálta elősegíteni azzal a javaslattal, amely a kellő 

tapasztalat megszerzése érdekében eltérő életkori cenzust akart bevezetni az egyes 

tisztségekre, valamint a passzív választójogot a birtoktalan nemesekre is kiterjesztette.  

A Balogh-féle tervezet – elméletileg − leghaladóbb elemének azonban azt 

tekinthetjük, hogy közvetlen éritnettségük okán az adószedők választásába a nemteleneknek is 

befolyást engedett volna. Ez a lépés természetesen inkább szimbolikus gesztusként 

értékelhető, hiszen az adószedői hivatal politikai szempontból semleges, azaz tényleges 

politikai befolyást a nemtelenek ezzel továbbra sem nyertek volna. Ha egy koordináta-

rendszerben szeretnénk a javaslatokat elhelyezni, az N.G. monogrammal publikáló szerző 

szintén a Balogh-féle mezőben helyezkedne el, de a rendi-ellenzéki tengelyhez még közelebb 

(rendies alapú jogkiterjesztés a honoráciorok választójogával, a főispáni jelölés rendi 

megszorítása). A professzionalizálódás elősegítését N.G. a hivatali ranglétra bevezetésével 

képzelte el, amelynek következtében az egyes tisztviselők csak fokonként vállalhattak volna 

egyre magasabb hivatalt. Wesselényi Miklós ezzel szemben a törvényhatóságok mellett a 

központi hatalom megerősítésének is szerepet szánt, amikor a királyi biztosi intézmény 

jelentőségét hangsúlyozta. Az újkonzervatív végletet a Pesti Hirlapban a gróf Andrássy 

Károly által felvetett, birtok- és értelmiségi cenzuson alapuló plurális választójog és 

képviseleti rendszer jelentette. 

Látható tehát, hogy a korabeli politikai sajtó legnagyobb hatású termékében – a 

néhány közös pontot (képviseleti rendszer a jövőben, titkos szavazás, nevelés és értelmiségi 

cenzus) leszámítva − egészen heterogén tervezetek jelentek meg a választások rendezésének 
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orvoslásáról. A Pesti Hirlap helyet ad a nézetek közlésének, összecsiszolásának, de nem ad 

programot; az már a közvetlen politikai intézmények feladata. A közvetlen jelenre vonatkozó 

bizonytalan, tapogatódzó jelleget erősíti az a tény is, hogy a korteskedés definiálására is csak 

egy szerző (Wesselényi) tett komolyabb kísérletet. A kihágásokat, visszaéléseket sújtó 

büntetés jellegét érintően ismét csak az elméleti keretek (aktív és passzív választójog 

elvesztése) ügyében volt egyetértés, de a keretek részletesebb tartalommal való megtöltése 

elmaradt. Az elméleti és gyakorlati sík vetületében tapasztalt kettősségre, aránytalanságokra 

természetesen magyarázattal szolgál az ellenzék (és ebből kifolyólag az ellenzéki politikai 

sajtó) „esernyőjellege” és „ernyőfunkciója” is, azaz hogy a vélemények sokszínűségének 

megjelenítése és az érzékenyebb reformpontok háttérbe szorítása, halogatása a szélesebb 

rétegek megszólítását, beszervezését tette lehetővé. A megszólalások iránya azonban világos. 

Az óvatos, fokozatosságot, a politikai élet nemesi közegének sajátosságait figyelembe vevő 

mérsékeltség a körülményekből ered, taktika: tisztában voltak azzal, hogy a reformból nem 

lett volna semmi, ha az egyből a nemesi jogok korlátozásával indul.                  

 

VII. 2) Világ 

 

Az újkonzervatív Világ egyik névtelen szerzője egy 1841. májusi cikksorozatban a 

korteskedés veszélyeit a társadalom- és politikai szerveződés, a „polgári egyesülés”, és annak 

intézményes kerete, a helyhatósági rendszer primátusából és védelméből vezette le.
2188

 A 

municipalitást a politikai szerveződés alapegységének, alaptípusának, az egyesülés 

legtökéletesebb formájának tartotta, amely a polgárok között felbonthatatlan szolidaritást 

létesít, s elég széles mezőt nyit mindenki számára polgári hivatása betöltésére: „Alig létezik 

intézet, alig létezik eszme, mellyhez jogra s politicára, magános és országos életre nézve olly 

fontosság, annyi érdek és nehézség volna kötve, mint ama sajátságos jogpolitikai 

alkotmányhoz, mellyet testület, erkölcsi személy, személyegyesület, közönség (corpus, 

corporatio, universitas, collegium) név alatt ismerünk. Igenis az alkotmány kétségen túl 

legnagyobb és legfönségesb műve a jognak és politikának, talán az emberiségnek. Testületnek 

mondatik, ha több egyesek tartós, halhatatlan és benséges egyesülés által nagyobb (erkölcsi) 

közszeméllyé alakulnak az emberiség magasb és halhatatlan czéljainak elérhetésére.” A 

szerző – a korabeli retorikához igazodva – a helyhatósági rendszer érdemének tulajdonította 

azt is, hogy a magyar nemzet nyolc évszázadon át fennmaradhatott, mert az egyes ember 
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szerinte önmagában gyenge, s élete rövid. A testületi rendszer a jog és a politika eszközeivel 

lehetővé teszi az eszmék és célok megvalósítását, a múlt, a jelen és a jövő nemzedékeinek 

egyesülését. A hatósági rendszer mozgatóerejének a közszellemet (Gemeingeist) jelölte meg, 

amely ha önzéssel és önkénnyel vegyül, erkölcsi és politikai értékét elveszíti. A névtelen 

szerző az anomáliák normává emelkedése esetére a nemzethalál képét vetítette előre: „De e 

czél, mikint már megjegyzők, csak jót akaró közszellem által éretik el, és hol ez hiányzik, ott 

nemsokára kihal minden erkölcs- és jogérzet, és az alkotmányos rendszerbül nem marad fönn 

egyéb, mint egy pompás sarcophag, mellyen a szabadság holt váza leend kiterítve.” A cikk 

végső soron arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi lehet az oka egy olyan „társasági 

sérvnek”, amelyet már a nyilvánosság, a közvélemény egyhangú (!) nyilatkozása sem képes 

orvosolni (a folyamat végeredménye felől ugyanis egyetértés mutatkozott Kossuthtal és a 

Pesti Hirlappal). A szerző a választ a társadalom általános erkölcsi hanyatlásában állapította 

meg: „[az ok] egy mély erkölcsi depravatio, egy szentségtelen közönösség minden jó és helyes 

iránt egy részrül, más részrül pedig egy szánatra méltó elmeszegénység és függés, melly 

mindenütt tág utat nyit a lékekvásárlásnak, és mellynek zsibbasztó ónsúlya alatt minden 

szabadság érzet szükségkép elhalni kénytelen.” A terápia vonatkozásában a cikk címzettjei a 

rend és a békés haladás barátai, „a 19dik század fölvilágosult fejű s szivű fiai” voltak.
2189

  

A visszaéléseket és a kihágásokat a névtelen szerző három súlyosabb „hiányra” 

vezette vissza. Ezek a választójog aránytalansága, a nemesség nagy részének műveletlensége, 

valamint a voksolás szabályozásának pontatlanságai voltak. A cikk kifogásolta, hogy a 

választójog egyetlen feltétele a nemesi cím, azaz a szavazójog lényegében egy prerogatíva, 

egy kiváltság, ami semmilyen egyéb kvalifikációhoz nincsen kötve. Ráadásul a nemességen 

belüli jogegyenlőség sem valós, mert túl sok a kisnemes, „s ugy a törvényszerű jogegyenlőség 

és önállás teljesen paralyzálva van azon szerencsétlen anyagi függés által, mellyekben a 

szegényebb nemesség részint földesúri auctoritás, részint pénz vesztegetés és egyéb ezernemű 

befolyások által tartatik.” A szavazójog „ius personale” jellegéből fakadóan a nemest nem 

lehet jogsértés nélkül megfosztani tőle, ezért ellensúlyt kell teremteni. A szerző ennek útját a 

törvényhatósági rendszer olyan reformjában látta, ami a műveletlen kisnemesség ellenébe egy 

„független és értelmes osztályt” állít: például a birtok, hivatal vagy egyéb szűrők alapján 

szavazójoggal ruházza fel a nem-nemeseket és a honoráciorokat. A szabályozás végrehajtása 

a cikk szerint a vármegyék joga és kötelessége lenne, amelyre példaként a már idézett pest 

megyei honorácior-végzést állította. A szavazási gyakorlatot is kritizálta, mert az „egészen a 
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jó szerencsére van hagyva s minden előleges rendelkezés, minden szabály s hely és 

időkörülmények tekintetbe vétele nélkül szokott történni.”
2190

 

A névtelen szerző a korteskedés orvoslására ezért egy rövid- és egy hosszútávú 

stratégiát is felvázolt. A gyors részeredmények érdekében azonnali büntető-rendszabályok 

bevezetését szorgalmazta. A tízpontos tervezet hadnagyok elöljáróságával századokra akarta 

bontani a nemességet (és a választójoggal rendelkező nemtelen elemeket). A járásbeli 

tisztviselők felügyelete alatt a hadnagyok feladata lett volna a nemesség kiértesítése, 

felkészítése, a választás helyére történő bevezetése, és századukban a rend fenntartása. Az 

ezer főnél nagyobb számú nemességgel rendelkező megyékben a választásokat a szabad ég 

alatt, egy erre a célra kijelölt és elkerített téren tartanák, ahol minden századnak külön helyet 

jelölnének ki. Kötelezni akarta a voksolni akarókat, hogy a választás helyén és napján pontban 

reggel hétkor jelenjenek meg. A választók névjegyzékét ekkor egy választmány olvasná fel, s 

csak az azon szereplőket engednék be a korlátok közé. A névtelen szerző Kossuthékhoz 

hasonlóan a közfelkiáltás eltörlését, s a titkos szavazás bevezetését szorgalmazta. A 

rendbontókat és izgatókat a rendek feladata lett volna maguk közül kiutasítani, majd 

szavazójoguktól megfosztani. A tervezet a vétkes személyek kinyomozásának elmaradása 

esetén minden – a századában történő – kihágásért a hadnagy szigorú felelősségrevonását írta 

elő.
2191

  

A névtelen szerző szerint Anglia példája is azt mutatja, hogy a vesztegetés elleni 

szigorú törvény nem szüntetné meg a társadalmi és/vagy anyagi helyzetből fakadó függőségi 

viszonyokat. A hosszútávú és gyökeres megoldást ezért szerinte is csak a népnevelés 

fejlesztése jelentené, ami „summázata mind azon ismereteknek, mellyeket egy haza polgára 

emberi és polgári kötelességeinek teljesítése körül nem nélkülözhet”. A „népjellem tisztulása” 

garantálná és biztosítaná a törvény sikerét is. A „tisztulás” folyamata a cikk prognózisa szerint 

több nemzedéknyi időt fog igénybe venni.  

Jellemző az írásra, hogy – ugyancsak Kossuthékhoz hasonlóan − a kisnemesség 

áldozatként jelenik meg: egy ép, egészséges, erős osztályként, amelyben „a jogérzetnek egy 

bizonyos ösztönszerű tapintata él”, jóllehet műveltsége általában alacsony fokon áll. A 

szegénynemesség egzisztenciális helyzetéből kifolyólag tele van előítéletekkel, könnyen 

ingerelhető, s mert függésben van, könnyen meg is vesztegethető. Egzisztenciális, napi 

élelmezési gondjai miatt a közügyekkel alapjáraton a kisnemesség nem foglalkozik, „s így 

kezében a nemesi jog rozsdás hüvelybe szorult aczélkard, mellynek lényeges hasznát sem nem 
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ismeri, sem nem veszi.” A szerző a kisnemesség politikai szocializációját és politikai 

tudatosságának kialakulását a jogok gyakorlatán, s a jogok értékének felismertetésén keresztül 

kívánta elérni. Ennek elengedhetetlen feltételét a nyilvánosság és az információ-áramlás 

biztosításában jelölte meg, azaz a kisnemesség „felvilágosításában”, s a közügyekkel való 

megismertetésében (ami viszont nem egyenlő a pártoskodással!).
2192

  

A Világ egy másik névtelen szerzője az 1841-i pest megyei tisztújítást hozta példának 

egy ilyen ideális, „felvilágosult” választásra: a pártok békések voltak, s a nagy létszám 

ellenére a restauráció példás rendben, ingerültség kialakulása nélkül zajlott le. A beszámoló 

szerint ennek erkölcsi hatása azért felbecsülhetetlen, mert megmutatta, hogy „izgatók” 

hiányában a nemes „szíve és meggyőződése szerint” választhat, viszály és rendbontás nélkül.  

A szerző a tisztújításban tehát cáfolatát látta a nemességet ért vádaknak, s az eseményt „az ész 

diadalaként” értékelte „a törvényt és korlátot nem ismerő durva anyagon”.
2193

 

A májusi cikksorozat a kisnemesség áldozatszerepén, ösztönös jogérzetén túl is 

számos olyan pontot tartalmazott, ami átfedésben volt a Pesti Hirlapban látott tervezetekkel. 

A hosszútávú stratégia elemei között ilyen volt a nyilvánosság, valamint a nevelés kitüntetett 

szerepe. A rövidtávú, gyakorlati reformok közül a titkos szavazás bevezetése itt is megjelent, 

de a voksolás menetét illetően már a represszív megfontolások és intézkedések jutottak 

főszerephez, semmint a jelölés megreformálása. A névtelen szerző célja szintén rímelt 

Kossuthék hosszútávú elképzeléseire: a független és művelt elemek befolyását, arányát kell 

növelni a választásokban a nemesi választóvonalakra való tekintet nélkül, de a nemesi 

jogszűkítés itt sem jött szóba alternatívaként. Kossuthékkal szemben a cenzus meghúzását 

nem a távoli jövőbe helyezte, s a két szemlélet közötti különbség is leginkább talán itt 

ragadható meg. Az értelmiségi cenzus korai bevezetése ugyanis az adott társadalmi-

műveltségi viszonyok mellett még várhatóan a nemesség befolyását biztosítaná, ráadásul a 

képviseleti átalakulás sem jött szóba.  

A Pesti Hirlapbeli elképzelésekkel való számos párhuzam azért különösen érdekes, 

mert a tervezet maga egy tipikusan konzervatív retorikába volt belefoglalva. A javaslat 

kiindulópontja ugyanis az alkotmány, a helyhatósági rendszer, az ősi intézmények védelme 

volt, az átalakulás maga pedig a „józan haladás” és a „rend” jegyében zajlana le. A 

konzervatív eszménybe illeszkedett a választott nézőpont is, az individuum háttérbe szorulása 

a kollektív test, a társadalom javára. A névtelen szerző tervezetének egyes – adott esetben 

kétértelmű, vagy homályban hagyott – részleteit tehát a cikk bevezetése, az újkonzervatív 
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elméleti keret szerint kell értelmezni, s a javasolt reformok mögött húzódó szándékok csak 

annak fényében válnak világossá. Érdekes megjegyezni, hogy Palugyay Imre egyébként – 

minden hiányossága, például a voksolás részletes szabályozásának elmaradása ellenére − ezt a 

tervezetet tartotta a 40-es évek elejének sajtópolémiájából a leginkább kivihetőnek és a 

legalkotmányosabbnak.
2194

         

Dessewffy Aurél először a honorácior-kérdés és a politikai jogok kiterjesztése 

kapcsán, 1841. szeptember 8-i vezércikkében
2195

 fejtette ki a nyilvánosság előtt a „fontolva 

haladás” szükségességét. A honorácior-kérdésben született megyei végzéseket a „divatos 

tévtanok” közé sorolta. Az újkonzervatív politikus elvben nem ellenezte a politikai jogok 

kiterjesztését, de annak megvalósítását bizonyos feltételekhez akarta kötni. Feltehetően a 

politikai életet hagyományosan monopolizáló elemek befolyásának fenntartása érdekében 

szigorú vagyoni, értelmiségi és erkölcsi cenzust állapított volna meg. A jogkiterjesztés 

előfeltételéül jelölte meg „részletes és hathatós törvény által szabályozni köztanácskozási és 

választási állapotinkat s biztosítni azok tisztaságát.” Dessewffy szkeptikus volt a visszaélések 

teljes megszüntetése felől, de alapelvként fektette le azon törekvést, hogy „a rendetlenség ne 

a szabályt, de a kivételt képezze, s a szükséges fenyítéket el ne kerülje.” A választójog 

kiterjesztését tehát csak a „nemzeti értelmiség” és a „vagyon” hegemóniájának fenntartásával 

tartotta elképzelhetőnek. Egy ezzel ellentétes előjelű lépés szerinte az anomáliák kiterjedését, 

s a honoráciorok demoralizálódását eredményezné: „Nem nyerhet a közügy az által, ha a 

mostani rendetlenség chaosába vármegyeként egy pár száz új szavazat bele sodortatik; nem 

lehet üdvös az új választókra nézve a divatozó zavar mirigyével érintésbe jőni s annak 

habzásai között siker és befolyás nélkül elveszni.”
2196

 Dessewffy a szavazójog honoráciorokra 

történő kiterjesztésével a vármegyék országgyűlési politikai hatékonyságát is fenyegetve látta. 

A megyei követi kar egysége szerinte ugyanis megbomlana, ha a vármegyék különböző 

„származású” követeket küldenének, mert azok különböző érdekeket reprezentálnának, illetve 

jelenítenének meg.
2197

 Fontos hangsúlyozni, hogy a nem-nemes származású értelmiségiek 

közéleti jogainak megállapítását – a választások szabályozásához hasonlóan − kizárólagosan 

országgyűlési hatáskörbe tartozó kérdésnek tartotta, amelyben a rendek és az uralkodó 

együttesen illetékesek. A jogkiterjesztést egyúttal – ahogy láttuk − feltétlenül szükségesnek 
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tartotta összekapcsolni a választások tisztaságának megteremtésével, azaz a választások 

rendezésével.
2198

 Schlett kiemelte Dessewffy cikke kapcsán, hogy a jogkiterjesztés, valamint a 

jogkiterjesztés határainak (cenzus) kijelölése bár nagyjából fedte a liberális pozíciót, a gróf 

által szabott megszorítások viszont éppen a liberálisok támaszát, a vármegyét és az ellenzéki 

politizálás alapjait érintenék!
2199

 A visszaélések másik okát Dessewffy a külmegyeiek 

jelenlétében és „hangulatkeltésében” (elvegyülés, felszólalás, zajongás), közvetlen vagy 

közvetett befolyásában jelölte meg, s szorgalmazta ezért a „vidéki” (értsd: extraneus) 

hallgatóság elkülönítését a gyűléseken.
2200

 

Az újkonzervatív politikus tehát a választások rendezését kizárólag a törvényhozás 

útján vélte elfogadhatónak, s károsnak tartotta volna, ha a megyék maguk döntenek és hoznak 

határozatokat ebben a kérdésben. Dessewffy az alkotmányos monarchia sérelmét látta a 

vármegyei kezdeményezésekben, mert az uralkodó és a nemzet között megosztott 

törvényhozási folyamatból kikapcsolja az egyik felet, s úgy próbál a megyei hatóság részére 

korábban nem ismert jogokat kivívni. Az országgyűlési törvényhozás primátusa, a vagyoni-

értelmiségi cenzus és a represszív jogalkotói attitűd jelentik a Dessewffy-féle választási 

reform pilléreit. A Világban körvonalazódó program tehát az 1839-es memorandum által 

kitaposott ösvényen haladt, gyakorlatilag a memorandumban foglalt elvek nyilvánosság előtti 

kifejtését takarja. Az operátumokra született észrevételekhez képest − a memorandumhoz 

hasonlóan − itt is a központi végrehajtó hatalom, a kormány irányába történő elmozdulást 

regisztrálhatjuk, de az 1830-as évek elejének rendi-ellenzéki eszközeit felváltó, centrum felé 

húzó politika céljait tekintve továbbra is a hagyományos nemesi politikai elit, a vagyonos 

közép- és nagybirtokosok hegemóniájának és befolyásának a megőrzésére szolgált.
2201

 

Az egyik legmarkánsabb és legjellemzőbb újkonzervatív „programot” Sztáray Albert 

fejtette ki 1842 tavaszán, a háziadóról írt cikksorozatában. A gróf a nemesi adómentesség és a 

kiváltságrendszer fenntartása mellett tört lándzsát, s a vagyontalan kisnemességgel szemben 

pozícionálta magát (utóbbiak politikai jogokból történő kizárását szorgalmazta!). Egy másik 

törésvonalat a nagybirtokos nemesség és a vagyontalan köznép között húzott meg. A két 

törésvonal eredőjeként Sztáray nézetei egyszerre jogszűkítőek, és szakítanak a nemesi 

jogegyenlőség eszméjével. A gróf érvelése és logikája szerint – Andrássy Károly fentebb 
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ismertetett tervezetéhez egészen hasonlóan − a politikai jogokat a háziadó nemesi 

átvállalásának birtokarányos jellege határozná meg, azaz egy plurális jellegű, vagyoni cenzus 

alapján szerveződő választójogi rendszer képe bontakozik ki: a minimumnál kevesebbet fizető 

nemesek tört szavazattal, a minimumot vagy többet fizető nemesek pedig egész szavazattal 

bírnának.
2202

 A nemesi birtokkal nem rendelkező nemeseket felmentette volna a háziadó 

kötelezettsége alól, helyette ők a köznéphez hasonlóan továbbra is a hadiadót fizetnék. Dénes 

Iván Zoltán értelmezése szerint ebből következően tehát: „A birtokos nemesek befolyását az 

adózással arányos szavazati joguk biztosítaná, a birtoktalanokat pedig Sztáray – kivonva őket 

a nemesi adózás hatálya alól – a kiváltságnélküliek közé süllyesztené, a köznépbe illesztené, 

és ezáltal megfosztaná jogaitól, miközben a birtokosok kiváltságait gyarapítaná.”
2203

 

Hasonlóan paternalista, jobbágyvédő és arisztokratikus álláspont bontakozott ki a gróf egy 

korábbi, januári írásából is: a nép politikai képviselete helyett a tömegek „gyámság alatt 

tartása” és nem is burkolt „megzabolázása”, igazságos igazgatás által anyagi jólétük és 

színvonaluk emelése, valamint értelmi haladásuk ápolása alkotta a program három pillérét, 

„de nem a keresetre szánandó és erre szükséges idejüket elvesztegettetni arra, hogy 

valamiben részt vegyenek, mit nem ismernek, mit nem kívánnak, s amire nem képesek, t.i. az 

együtt uralkodásra” (idézet Sztáraytól). Kossuthék a tervezetet értelemszerűen az 

„elkülönzés” és a nemesség jogi differenciálása miatt támadták.
2204

  

Az „együtt uralkodás” és a Pesti Hirlap felelősségét okolta a visszaélések 

elterjedéséért gróf Szécsen Antal. A reformellenzék lapja Szécsen vádja szerint előbb 

felkorbácsolta a kisnemesség szenvedélyeit, a politika meghatározó elemévé emelte azt, majd 

a kontroll elvesztése és jogaik megsértése (háziadó) után a felelősséget a pártfőnökökre, 

különösen a konzervatívokra próbálta hárítani. Szécsen a Pesti Hirlap hibájának rótta fel azt 

is, hogy a tömeget egy abszolút politikai és morális jártassággal bíró entitásként kezelte, mert 

annak politikai mozgósítása könnyű, de kordában tartása „majdnem lehetetlen”. Ennek káros 

hatásait a gróf szerint az intézmények és a nevelés révén lehetne kiküszöbölni. A „radikális 

ugrások” helyett tehát egy olyan haladási folyamatot képzelt el, ami a nép szellemi és anyagi 
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állását tartja szem előtt, s érdekeit védi anélkül, hogy szenvedélyeit felkeltené.
2205

 Egy 

névtelen szerző által jegyzett egy héttel későbbi cikk ugyancsak a Pesti Hirlapot támadta, s 

kifogásolta, hogy Kossuth lapja a Világot egy kalap alá vonja a „bicskás és pisztolyos 

conservativekkel”. Cáfolta a Világ vélelmezett egyértelmű háziadó-ellenességét is, mert 

bizonyos feltételekkel (például nemesi pénztár felállításával) szerinte támogatták volna az 

adót, és egyébként sem a „zalai pisztolyosokkal” cimboráltak.
2206

 

A központi hatalom és a törvényhatóságok viszonya Dessewffytől függetlenül is 

ugyancsak többször felbukkant a lap hasábjain. A kormány és a megyék ellentétének várható 

kiéleződése miatt nem támogatta a Világ névtelen szerzője egyes megyék (például Pest) 

indítványait a követség és az uralkodói kinevezéssel nyert hivatalok 

összeférhetetlenségéről,
2207

 s ennek a követek esküjébe foglalásáról, mert a széthúzó erők 

gerjesztése szerinte az állam érdekei ellen hat: „Viszonos bizalom a talpkő, mellyen az 

alkotmányos polgárzat biztosan nyugoszik; ha ez megdől, nem állhat fenn alkotmány, nem 

szabadság.” Érvelése szerint az intézkedés a kormányt is gátolná abban, hogy az ország 

ügyeit hazaszerető és képzett tisztviselőkre bízza. A vármegyei autonómia ugyancsak 

sérelmet szenvedne szerinte, mert a megyék gyakorlatilag követeik szabad megválasztásával 

„kandidálják” az érdemes férfiakat a kormány számára. Az esküzáradék végül sértő lenne a 

követekre nézve is, mert megvesztegethetőséget feltételez róluk, s azzal gyanúsítja őket, hogy 

képesek lennének a haza érdekeit magánérdekeiknek feláldozni, meggyőződésüket és 

lelkiismeretüket áruba bocsátani. A névtelen szerző szerint az intézkedés tehát „idétlen dacz”, 

puszta demonstráció, különösen, mert a kormány a hivatalokon kívül más eszközökkel is tud 

vesztegetni, amelyekről a megyék az esküben nem tudnak gondoskodni.
2208

  

 Élénk publicisztikai pengeváltás alakult ki a Világ lapjain 1843-ban a képviselet 

időszerűségéről és bevezetésének feltételeiről, módjáról, és a visszaéléseket orvosló, vagy 

éppen nem orvosló jellegéről is. A lap egyik névtelen szerzője az újkonzervatív retorika és 

érvrendszer egészével támadta a liberálisok ilyetén törekvéseit, s a kérdéskört – egy nagyobb 

cikksorozat részeként – általában a magyarországi politikai irányzatok elvi különbözőségének 

keretei között vizsgálta. A választójog kiterjesztésének és a képviseleti rendszer 

bevezetésének szerinte csak akkor lehet eredménye, ha a választók és a választandók egyaránt 

„erkölcsileg és polgárilag derék férfiak, s maga köréhez képest mindenki elég szív- és észbeli 
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műveltséggel bír”. A Hatósági rendszer és korteskedés című cikksorozat szerzőjéhez 

hasonlóan tehát a cikk abból indult ki, hogy a társadalom műveltségi és erkölcsi színvonala 

nem elég fejlett, holott a képviseleti rendszer elmélete és gyakorlata közötti átmenet lényegét 

éppen a társadalmi viszonyok teremtik meg. A szerző szerint a reformerek ezt a lényeget nem 

értik: „Hiába, ha gyökeresen akartok javítni, nagy reformerek: tanuljátok meg először, hogy 

minden az emberben feneklik, s így legjobb institutiók, jó emberek nélkül, nemcsak üdvösek 

nem, de kárhozatosak lehetnek, s így minden reformnak alapja az ember-reform.” A 

liberálisok ebben az értelmezésben a reformkérdéseket csak teoretikusan, általánosságban, 

„külföldi szobatudósok alapján” vizsgálják, az alkotmányszerűség főelvét dobják félre az 

„idegen bölcselkedők szappanbuborékú óriásgondolatával” való találkozást követően. A 

fontolva haladók szerint ezzel szemben a nemzet politikai életében eredményt csak a nemzet 

saját erkölcsi és értelmi fejlettségi fokának figyelembevételével lehet elérni. A szerző szerint a 

képviselet kérdésében végső soron tehát az „enciklopédiákból kiolvasott üres theoriák” állnak 

szemben az „alkotmányos élet nagy láncolatát képező események tapasztalati 

útmutatásával”.
2209

 

Gróf Széchenyi Lajos a visszaélések fő okát szintén a kisnemeseket elcsábító 

főkortesek személyében jelölte meg. Róluk egy különösen érzékletes leírást, tkp. definíciót is 

adott: „[a főkortesek] azon szűkeszű és keblű egyének, kik a mindennapin túl nem látnak, a 

szembetűnő jobbat csak éppen azért nem cserélik fel a szembetűnő rosszabbal: mivel új; és kik 

ó szokásaikat, mint »alteram naturam«, indolentiából, vagy egoismusból meggyőzni nem 

képesek, vagy azon számtalan, párthoz sem tartozó, de mindenkitől olcsón megnyerhető 

rabulisták, kik szántás-vetésre alkalmatlanok, mélyebb tanulásra restek, katonaságra 

kislelkűek, papságra hiúk, prókátorságra tudatlanok, mindenből éppen csak annyit tudnak, 

hogy szegényebb társaik könnyen elámító és felizgató szenvedélyükből kereshessék vagy 

csiphessék kenyeröket; igazi moralis garaboncziás diákok, kik a tudomány rongyos köpönyege 

alatt a házak és szívekbe belopóznak, a bizalmatlanság, rendetlenség, és ellenszegülés 

ördögét hagyván ajándékul az elcsábított gazdák kebelében.” A probléma másik oka a gróf 

szerint is a kisnemesség műveletlenségében lelhető fel, ezért javaslata szerint vagy a nevelést 

kell fejleszteni (ezt „kényszerített nevelésnek” hívja), s a szegénynemesek értelmére hatni, 

vagy mesterségesen távol kell tartani őket a megyegyűlésektől; például akkor kell tartani 

gyűléseket, amikor mezőgazdasági munkáik miatt nem tudnak jönni – ez utóbbit jóllehet nem 

tartotta volna etikus eljárásnak. Széchenyi szerint egyébként a kortestömegek a választásoknál 
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kevésbé veszélyesek, mint a tanácskozásoknál: egy-egy jelöltre ugyanis könnyebben 

szavazhatnak ténylegesen belátásuk és meggyőződésük szerint, mert ismerhetik életmódját, 

tulajdonságait, műveltségét, sőt akár személyes bizalommal is viseltethetnek iránta. Széchenyi 

ezért a választási és tanácskozási jog külön vizsgálatát javasolta. A választójogot személyes 

nemesi jognak tartotta, annak gyakorlatát ezért nem kívánta cenzussal megszorítani, a 

tanácskozási jogot viszont birtok- és értelmiségi cenzushoz kötötte volna. A gróf a 

választások tekintetében mindezek miatt csak egy hosszabbtávú megoldást (nevelési törvény) 

javasolt.
2210

  

Szigorú büntetőtörvényekkel Széchenyi szerint nem lehet a bajokat orvosolni: a 

börtönből kiszabaduló kortesek sorsa az elhagyott gazdaságukba való visszatérés után ugyanis 

várhatóan még rosszabb lesz, ami megvesztegethetőségüket csak jobban növelné. A probléma 

tehát csak ismétlődne és öngerjesztővé válna. A képviseleti rendszert a gróf szintén elvetette, 

mert annak bevezetésével a pártoskodások megsokszorozódnának, s annyiszor jelennének 

meg, ahány nemes községben választásokat tartanak.
2211

  

A választási visszaéléseket Széchenyi a „kollektív bűnösség” elvének bevezetésével 

próbálta enyhíteni. A megyék feladata lett volna továbbra is választásonként célszerű 

rendszabást készíteni, a rend fenntartására és a visszaélésekkel kapcsolatos eljárás 

megindítására pedig egy esküdtküldöttséget kinevezni. A rendbontásokért és visszaélésekért 

való felelősséget a tervezet mind erkölcsileg, mind gyakorlatban a nemes községekre ruházta 

volna addig, amíg a községükből származó bűnöst nem tudja a megye név szerint felelősségre 

vonni és büntetését kiszolgáltatni. A választást követő 15. nap eltelte után a megye 

alispánjának és az esküdtküldöttségnek joga volna egy – valamilyen jótékony célra fordítandó 

– meghatározott pénzösszeg befizetésére kötelezni a bűnös lakosát elhallgató nemes községet. 

A kiszabott pénzbüntetés befizetéséig és/vagy a vétkesek bejelentéséig a nemes község 

legvagyonosabb hadnagyait és esküdtjeit tették volna meg kezeseknek, akiket egy 15 nappal 

előrebocsátott idézés után a megyeházánál le is kellett volna tartóztatni a nemes communitas 
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költségén!
2212

 Széchenyi szerint javaslata minden pártnak kellő biztosítékot nyújtana, a 

kicsapongásokat korlátozná, s a megyei tisztikar szigorúbb és pártatlanabb eljárását 

eszközölné a személyesen gyakorolt választási jog szűkítése és korlátozása nélkül.
2213

 

A Világban közölt tervezetek a Pesti Hirlaphoz képest tehát úgy tűnik, egy 

ideológiailag homogénebb és szűkebb háttérbe illeszthetőek, s ennek megfelelően a 

célközönség köre is valamivel behatároltabb, konkrétabb. Mindez maga után vonta azt is, 

hogy nem csak határozott célközönsége, hanem világos ellenségképe is volt a lapnak a Pesti 

Hirlap és a „vágtatók” személyében. Az újkonzervatív ideológia retorikája szinten mindegyik 

tervezetben megjelent. A mérsékelt reform minden esetben az intézmények és az alkotmányos 

folytonosság tiszteletben tartásán kellett, hogy alapuljon. A reformok irányát az alkotmányos 

folytonosság jellege, a szerves hazai fejlődés jelölte ki, az új, magyar földön gyökértelen 

külföldi elméletek puszta adaptálása ellenében.  

A választási reformjavaslatok így szinte minden esetben a fennálló társadalmi és 

politikai elit hatalmának a konzerválását célozták, akár a nemességen kívüli (lásd a névtelen 

szerzőknél), akár a nemességen belüli (Sztáray Albert) konkurencia ellenében fogalmazódtak 

is meg. Ennek gyakorlati eszközét a Kossuthéknál is látott, de az újkonzervatívok esetében a 

közvetlen jelenbe emelt értelmiségi és vagyoni cenzus meghúzása jelentette volna. A 

társadalom morális profilját emelendő hosszútávú stratégiaként a Világ lapjain is a nevelés 

fejlesztése jelent meg, de a Pesti Hirlappal ellentétben a képviseleti átalakulást erősen 

kritizálták. A reform végrehajtásához szükséges szövetségest sem alulról keresték, hanem 

fentről, a kormány oldaláról, mert bármiféle reformnak csak az országgyűlési szabályozás, az 

alkotmányos törvényhozás adhat szerintük kellő legimitációt.    

 

VII. 3) Nemzeti Ujság 

 

A klerikális-konzervatív Nemzeti Ujság arcpoétikáját gróf Majláth János egy a 

Dessewffy Aurél halálának évfordulójára született nekrológja példázza. Majláth ebben a 
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 A letartóztatást azok kerülhették volna csak el, akik hitelt érdemlően tudják bizonyítani, hogy a 

megvesztegetésekről kötelező jelentésüket a megyei tiszteknek ideje korán megküldték. Ebben az esetben az 

illetékes megyei tisztviselőt mentették volna fel szolgálata alól az ítéletig.     
2213

 Széchenyi Lajos, Korteskedés. III. In: Világ, 1843. május 17. (39. sz.); Vö. Ruszoly 1997. 21.  

A szerkesztő ezúttal is kommentárt fűzött a cikkhez. A tervezetet ezúttal teljes egészében elfogadta, s csak 

néhány kiegészítést javasolt: a választási rendszabást is országgyűlésileg kívánta meghatároztatni, s csak a helyi 

szükségletek részleteinek kidolgozását hagyta volna a megyékre. A szerkesztő szerint ugyanis a megyei 

rendszabások mindig is csak papíron léteztek, s az azokat felülíró pártfőnökök büntetlenül maradtak, mert 

hiányzott a „törvényes sanctió”. A rendbontások megakadályozására a főispánoknak továbbá jogot akart 

biztosítani a katonai karhatalom használatára is. 
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reformellenzéki és konzervatív oldal közötti alapvető elvi különbséget próbálta 

megfogalmazni. A „vágtatás emberei” szerinte demokrata szellemben, az arisztokrácia 

kiváltságos jogainak a lerombolásával akarják a megyei választási jogot a nem-nemesekre is 

kiterjeszteni. A konzervatívok ezzel szemben úgy akarják rendezni a választásokat, hogy az 

arisztokrácia túlnyomó súlyát fenntartsák. Majláth konklúziója szerint végső soron tehát a 

konzervatívok célja az alkotmány fenntartása, miközben a liberálisok csak 

„álarcáskodnak”.
2214

  

A nógrádi Balogh László az „intelligentia” fogalmának eltérő értelmezésében 

határozta meg az ellenzék és a konzervatívok közötti alapvető különbség lényegét: amíg a 

liberálisok szerinte egyfajta gyűjtőkategóriaként, a programjukkal („az intelligentia 

programjával”) való azonosulás által bárkire ráaggasztható jelzőként használják a fogalmat, a 

konzervatívok egy programtól független, pontosan körülhatárolt – inkább műveltségi és 

vagyoni helyzettől függő – értékminőség alapján sorolnak valakit az intelligentiához. Balogh 

László definíciója szerint például „a megyei tanácsteremben intelligens az, ki az előforduló 

tárgyakhoz – alapos tudományok után szerzett ön meggyőződéséből, nem pedig mástól 

vezéreltetve, inkább röviden de velősen, mint hosszas ágasbogasan, s légből merített terveket 

szétszórva – tud szólni: következésképen kinek illy előkészületek mellett olly lelki miveltsége is 

van, hogy nem csak arról ítélhessen, mi fejér mi fekete, de gyakorlatilag arról is, mi 

alkotmányunk állásához, hazánk politikai, és geographiai fekvéséhez, élő s holt nemzetek 

évezredes történetihez alkalmaztatva üdvös reform reánk nézve; de mind ezek mellett, még 

nem csak tudományos előkészület, és ítélő tehetség kell, hanem rendithetetlen character, melly 

semmi hiusággal nem párosul, kisértő félelemnek s politizáló deferentiáknak
2215

 nincs 

alárendelve, következőleg mindenkép független állású: – ez előttem a szó valódi értelmében 

intelligens ember; más alakú intelligentiát én a nyers s ki nem mivelt erő sorába számitok.” 

[kiemelés tőlem – D. Á.] Balogh ebből az eltérő fogalom-használatból próbálta levezetni azt 

az inkább propagandisztikus, semmint reális, tényleges különbséget is, hogy a megyei 

választásoknál a kortesek szerepe az „intelligens párt” (azaz a reformellenzék) eszköztárában 

nőtt meg, ami például a kortesek után fizetett fejpénz emelkedésén is lemérhető.
2216

 

A klerikális-konzervatív lap 1843. május 6-i számában „Egy kortes” név alatt 

publikáló szerző a kisnemesség mellett és nevében tartott védőbeszédet. A szerző szerint a 

„kortes” szó negatív jelentéstartalommal való megtöltéséért, a nyers erővel, néptömeggel és 
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 Gr. Majláth János, Gr. Dessewffy Aurél – vágtatási és conservatív elvek gyökér-különbsége. In: Nemzeti 

Ujság, 1843. február 8. (11. sz.) 
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 differencia 
2216

 Balogh László, Intelligentia. In: Nemzeti Ujság, 1843. január 28. (8. sz.) 
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vad csoporttal való azonosításáért a megyei politikai életet irányító jómódú középbirtokos 

nemesség tehető felelőssé: a köznemesség korábban csendes volt, s az „intelligens résznek” 

nevezett csoport megyegyűlési végzéseit elfogadta. A változás akkor következett be, amikor 

ez a csoport a kisnemeseket módszeresen elszakította a mezei munkától és gazdaságuktól, 

megélhetésük alternatívájaként pedig a közgyűlésen való részvételt mutatta fel. A szerző 

szerint az újfajta megélhetéssel terelték le a kisnemeseket a becsületesség, igazság és 

lelkiismeretesség ösvényeiről, majd az egymásra licitáló napidíjakkal sorozatos esküszegésre 

is kényszerítették őket, ami a bizalmatlanság és a pártosság megjelenéséhez vezetett 

köreikben. A cikk rámutatott és kidomborította a kisnemesség eszközjellegét is. 

Ellentmondásosnak találta azt a gyors átértékelődést, hogy amíg a kisnemeseknek hasznát 

vették, addig a probléma nem artikulálódott a közéletben, a politika behunyta a szemeit, 

amikor viszont akadályozó tényezőként jelentek meg (például a háziadó kérdésében), akkor a 

politikától idegen elemként, közellenségként tűntek fel. A szerző a visszaélések meggátlására 

egyetlen eszközt vélt hatékonynak: ha vármegyei hivatalt és/vagy országgyűlési követséget 

becsületből, fizetés, illetve napidíj nélkül vállal az ember.
2217

  

A Nemzeti Ujság lapjain nem csak a választók, de a választhatók függetlenségének a 

kérdése is előkerült. Egy K. S. M. monogrammal publikáló szerző a követek függetlenségéről 

értekezett azon ellenzéki törekvés kapcsán, amely a kormányhivatalt vállalók követté 

választhatását összeférhetetlenség címén akarta tiltani. A szerző a korlátozás céltalansága 

mellett azzal érvelt, hogy a követutasítások elég garanciát jelentenek a követi hűségre. Az 

intézkedés hátrányai viszont szerinte annál számosabbak: a hivatalviselés például a 

közügyekben nélkülözhetetlen tapasztalatot jelent, s az arra hajlamos egyéneket egyébként 

sem csak hivatallal lehet megvesztegetni; a legműveltebb és legtehetségesebb személyeket 

korlátozzák a haza szolgálatában, mert a kormányhivatalok betöltése során lenne a legtöbb 

lehetőség a bajok orvoslására, a szakmai jártasság hasznosítására; nem utolsó sorban pedig 

bizalmatlanságot kommunikál és gerjeszt a kormány felé, mert a kormány és törvényhozás 

között viszályt, törésvonalat feltételez. A szerző angol, francia, belga és szászországi 

analógiákra is hivatkozott, ahol a képviselők szabadon vállalhatnak hivatalt, mert képviselői 

tevékenységükről az országgyűlési választásokon a választók úgyis ítéletet mondhatnak azzal, 

hogy döntenek újraválasztásukról. A szerző szerint így a külföld előtt is negatív színben 

tüntetné fel az országot, ha törvényben mondják ki: a hivatalok annyira befolyásolják a 

magyarra embert, hogy a követek egy magasabb hivatal elnyerésének meglebegtetése esetén a 
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haza érdekeit tovább nem is nézik. K. S. M. szerint a követek függetlensége a korszakban már 

egyébként is csak illúzió volt: a követekről és utasításuk sorsáról a választói tömegek 

döntenek, s a követségre pályázó jelöltek a kortesek kegyeinek és a hivatal elnyerésének 

érdekében sokszor saját elveiket is megtagadják. A politikai mentalitás változását szélesebb 

síkon a szerző szerint csak a káros beidegződések megszűnésétől lehetne remélni, azaz előbb 

a jelölteknek kéne tiszteletet kiharcolva felülemelkedniük saját ambícióik előtérbe 

helyezésén.
2218

 

A követi függetlenség hiánya és a követválasztásokat kísérő korteskedés 

állandósulásának érveivel foglalt állást a lap hasábjain egy Beke néven publikáló szerző az 

évenkénti országgyűlés bevezetése ellen. A diéták állandósulása és „megszokása” Beke 

szerint az azokat övező érdeklődés lankadását eredményezné, ami a követutasítások 

elmaradásához vezethet, azaz a követek ezt követően formálisan is az őket megválasztó párt 

akarata és érdekei szerint járhatnának el.
2219

    

A választási visszaélések megszüntetésére a gyakorlati megoldási javaslatok széles 

spektruma jelent meg a Nemzeti Ujság lapjain is. Egy K–u J monogrammal ellátott szerző a 

háziadó által generált pártküzdelmek és kihágások ellenszerének a titkos szavazás,
2220

 a 

reformok életbeléptetésének feltételeként pedig a nevelés fejlesztését jelölte meg. A lap 

profiljába illeszkedően a szerző elsősorban a vallásos nevelés fontosságát hangsúlyozta, 

amely nélkül a „reformok” szerinte a társadalmat csak még „féktelenebbé és 

erkölcstelenebbé” tennék. A cikk egyenesen arányos összefüggést feltételezett a laicizálódás 

és a morális egyensúlyvesztés között: „mert nyolcz század óta nemzetünk erkölcsi s vallásos 

tekintetben alantabb fokon bizonyosan nem állott még soha, mint jelenleg.” A szerző szerint 

egy szegény kisnemes − a korabeli műveltségi foka mellett − az etetés-itatás és 

pénzajándékok elmaradása esetén bizonyosan nem élne választójogával, ahogy fél 

évszázaddal korábban sem élt, mert nem becsülte azt semmire.
2221

 

A népképviselet és a modern parlamentáris intézmények bevezetésének 

céltalanságáról és/vagy időelőttiségéről a Nemzeti Ujság több cikksorozatban is értekezett. A 

szerzők többsége, ahogy a „Cortesek s képviselet” című kétrészes cikksorozat névtelen, X. 

U.
2222

 monogrammal publikáló szerzője is az ősi megyei intézmény védelmének indokával 
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utasította el az újítások, például a felelős kormány megteremtését.
2223

 A képviseleti eszme 

szerinte addig illúzió, amíg a törvényhozó testre nem alkalmazzák, ez utóbbinak első feltétele 

viszont éppen a megyék jogalkotói funkciójának, törvényhozásbeli részvételének a 

megszüntetése lenne. A szerző a cenzus(ok) megállapításában hasonló nehézségeket vélt 

felfedezni: az értelmiségi cenzust elégtelennek tartotta, mivel a magasan kvalifikált orvosok, 

sebészek vagy jegyzők nem feltétlenül mozognak otthonosan egyúttal a politikában. A 

képviseleti rendszer deformációját eredményezné szerinte a korábban szavazójoggal bíró 

kisnemesek választójogának meghagyása is, mert a lokális képviselőválasztások 

bevezetésével együtt ez a visszaélések lehetőségének a növekedését hozná magával. A cikk 

egyedül az arisztokrácia befolyását biztosító, vagyoni cenzusra (is) alapított képviseleti 

rendszer megteremtését ismerte el hosszútávon járható útnak, de a politika elsődleges 

feladatául az ország morális érettségére hivatkozva ekkor még a visszaélések megszüntetését 

jelölte meg.
2224

  

A szerző másik, négyrészes, „Igénytelen tervezet” című cikksorozata
2225

 a 

népképviselet problematikájának újbóli körüljárása után a visszaélések megszüntetésére egy 

részletes, sokban az 1843-i országgyűlés által kiküldött kerületi választmány munkájára 

emlékeztető tervezetet is felvázolt. A javaslat két fő célja az volt, hogy a megyék alkotmányos 

állása ne sérüljön, és hogy ne korteskedés által, azaz ne a kihágások eszkalálódását elősegítő 

népképviselet bevezetésével gyógyítsák a korteskedést. A kicsapongások és a pártoskodások 

megszüntetését tehát a fennálló intézményes jogok, illetve joggyakorlat szűkítése nélkül, és a 

nemesség hegemóniájának fenntartásával akarta megoldani. A tervezet alapelve szerint: „A 

corteseknek [értsd: a választók] közügyek iránti részvétlensége vezethet csak czélhoz.” A 

választói tömegek mesterséges depolitizálását a korteskedés visszaszorításával, valamint az 

információáramlás korlátok közé szorításával, például a határnap csak körlevelek útján 

történő kihirdetésével látta megvalósíthatónak, mert ebben az esetben szerinte a 

földműveléshez kötött nemesség önként állna el a gyűlésen való részvételtől. A tervezet ennek 

megfelelően represszív alapra helyezkedve csak a kihágások korlátozásának és szigorú 

büntetésének igényével lépett fel, de nem kívánta megreformálni magát a választási rendszert! 
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A külföldi, például angol példák követését a magyarországi vármegye jellegzetességei miatt 

elvetette.
2226

  

A 68 pontból álló javaslat három vezérelvet fogalmazott meg. A hallgatóságot a 

választói testülettől elkülönítve, a karzaton vagy a tanácsteremnek egy sorompóval 

elválasztott részén akarta elhelyezni. Be akarta vezetni, hogy mind a hallgatóságot, mind a 

rendeket csak érvényes belépőjegy bemutatásával engedjék a tanácsterembe. Végül 

kötelezővé akarta tenni a fejenkénti szavazást a felkiáltásos rendszer helyett (ezt később a 

tervezet 36. pontja is megismételte).
2227

 

A választási kihágások megvizsgálására és elbírálására a szerző egy 24 biztosból álló 

„rendőrségi bíróság” felállítását javasolta.
2228

 Ennek tagjai közül 12-őt a főispán jelöltjei 

közül, 12-őt pedig minden kijelölés nélkül, szavazással választanának a rendek. A bíróság 

elnökét és alelnökét a tagok maguk közül választhatnák titkos szavazással, mindig egy évre. A 

megüresedő rendőri hivatalokat felváltva egyszer főispáni kijelölés után, egyszer pedig 

kijelölés nélkül egyenesen a rendek választásával töltenék be. A rendőrségi bíróvá történő 

kinevezés halálig tart, fizetés és napidíj nem jár érte, a hivatal elfogadása viszont kötelező 

lenne. A vármegyei hivatalra pályázó rendőri tagnak a tisztújítás előtt egy évvel jelentenie 

kellene szándékát, s a restaurácót megelőző három hónapban a rendőri választmány 

munkájában már nem vehet részt (1., 3–6., 17. pont). Az ily módon kinevezett bírói testület 

minden megyében nyolc „alrendőrnököt” is választana titkos szavazás útján a 25–45 év 

közötti lakosokból, akik a rendőrségi bíróság végrehajtó testületét képeznék, s 

megkülönböztetésül nemzeti színű pálcával lennének ellátva (7–8.). A rendőrök és 

alrendőrnökök hivatali esküt kötelesek tenni, a megyei közgyűléseken részt vehetnek, terhelő 

vagy felmentő vallomásaik pedig teljes jogerővel bírnának. A rendőri választmány már két 

alrendőrnök egyhangú hivatalos tudósítására is kiadhatna elfogatási parancsot, a tetthelyen 

kívül is (23–25.). Minden választói gyűlésen legalább tíz rendőrségi tagnak kellene jelen 

lennie az elnökkel együtt, a bíróság eljárásainál pedig az egyszerű szótöbbség határozna. A 

bíróság ülései egyébként nyilvánosak, de a hallgatóság csak a karzaton foglalhatna helyet.
2229

 

Feljebbviteli fórumként a Hétszemélyes Tábla járna el, amely az átküldéstől számított négy 

héten belül köteles volna megvizsgálni ezeket a pereket (9–13). A választmányi tagok, illetve 

az alrendőrnökök visszaéléseinek pereiben a megyei ügyész felperessége mellett a királyi 
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főtörvényszék bíráskodna, s a vád beigazolódása esetén a becstelenségre megállapított 

büntetést szabhatnák ki, hivatalvesztéssel együtt. A bírói testület tagjai elleni eljárás 

megindításának azonban voltak korlátai is: a választmányi tagok ellen a vádlónak a per 

felvételének napján olyan terhelő bizonyítékot kellene bemutatnia, amelyből az ügy 

megalapozottsága „legalább valószínűen kitűnjék”, ellenkező esetben a vádlottat azonnal 

kötelesek felmenteni, a felperest pedig becstelenség miatt megbüntetni (27–29.).
2230

  

A névtelen szerző a conferentiák összetételében nem, de súlyában változást eszközölt 

volna: a tanácskozmány ülésén továbbra is a főispán által meghívottak, azaz „a kitünőbb 

birtok s értelmi cathegoriák” jelenhettek volna csak meg, de a főispán köteles lenne 

kandidálni a többség jelöltjeit (30–31.) A tervezet a választás technikai lebonyolításában 

ugyanakkor több módosítást is indítványozott, amelyek a kihágások lehető csökkentését 

célozták, a fennálló rendi kereteken belül. A restauráción például csak azok vehettek volna 

részt, akik a megelőző napon a rendőrségi bíróság öt tagja által lebonyolított „verificationalis 

ülésen” ún. bemeneti jegyet kaptak, s fegyvert nem viselnek.  (32–33., 35., 40., 61.).
2231

 A 

külföldön szolgálatot teljesítő személyeket (értsd: katonákat) és a corporatiókat leszámítva 

csak személyesen lehetett volna szavazni, a megbízóleveleket tehát nem akarta elfogadni 

(65.). A passzív választójogot teljes nagykorúsághoz, és külön háztartáshoz kötötték (64.). Az 

aktív választójognál a korabeli gyakorlatot mindössze annyiban akarta módosítani, hogy a 

választásokból egységesen kizárta volna a „tökéletlen korú” és a „különös háztartással s 

gazdasággal el nem látott” nemes ifjakat (62–63.).  

A választást magát a közös megnyitó után a főispán által kinevezett választmányok 

előtt, a megyeszékhely különböző pontjain, járásonként bonyolítanák le.  A főispán a 

szavazatszedő választmányok elnökeinek a jelöltek névsorát alrendőrnökök által küldené 

meg, miután azok és a felügyeletükre bízott járás nemessége helyeiket elfoglalták. A 

szavazást magát időben egyszerre bonyolítanák le mindenhol, az eredményt pedig csak az 

összes hivatal választásának befejezése után hoznák nyilvánosságra. Egy év szabadságvesztés 

büntetése mellett tiltanák azt is, hogy szavazás közben egyik járásból a másikba híreket vagy 

tudósításokat vigyenek. Ha a szavazás mindegyik hivatalra minden járásban befejeződött, 
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akkor a szavazatok megszámlálására a választmányok tagjai plenáris ülésen gyűlnének össze, 

hogy a többséget szerzett tisztviselőket sorban kinevezzék (37–39., 41–43.).
2232

  

A választás helyszínén, valamint a saját községeikben történő kihágások, 

megvesztegetések felügyeletét és jelentését a tervezet a nemes hadnagyokra, valamint 

„segédtizedeseikre” akarta bízni.
2233

 A vesztegetésekről jelentését elmulasztó hadnagyot tíz 

év szabadságvesztéssel büntetnék, és hivatalától, valamint választási és tanácskozási jogától is 

megfosztanák. A tervezet a hadnagyok köré szabályos besúgóhálózatot is vizionált: a 

parasztbírók a választást megelőző hat hét alatt minden, a faluban megforduló idegenről és a 

nemességhez kollektíven szóló iratról köteles volna jelentést tenni a nemesi hadnagynak (44–

48.). 

A tervezet a kihágások és visszaélések definícióját meglehetősen tágan értelmezte, s 

annak minden vélt vagy valós fajtáját súlyosan szankcionálni akarta. A nemesség bármilyen 

csábítását, megvesztegetését, etetésének vagy elszállásolásának támogatását a vád 

bebizonyosodása esetén közmunkával, s heti kétnapi böjttel súlyosbított 15 napi rabsággal 

büntethetnék.
2234

 A csábítók felbujtóira/megbízóira a tervezet ezen felül egy sajátos, 

pedagógiai célzatú büntetés kiszabását is előirányozta: ezeket a személyeket az adott 

törvényhatóságban bírt javaik bírói úton kijelölt részének hatévi tiszta jövedelmében is 

elmarasztalnák, amely összeget „a megyei pór nemesség növeltetése s képeztetésére” 

fordítanák! (49–51., 56.) A tervezet nem csak a választás helyszínén, de az oda vezető úton is 

megtiltott volna mindenféle zenét, éjjeli dorbézolást, személyek vagy tárgyak iránti tetszés- 

vagy ellenérzés-nyilvánítást, s ezek megszegőit az eltávoztatás mellett négy évre 

megfosztották volna aktív és passzív választójoguktól is, amit ellenszegülés esetén háromévi 

szabadságvesztéssel is megtoldhattak volna (52–54.).
2235

 A választók közvetlen vagy 

közvetett itatását, megvendégelését
2236

 az aktív és passzív választójog négyéves elvesztésével 

büntette volna, de aktív választójogától a megvendégelt nemességet is ugyanekkora 

időtartamra megfosztotta volna (55.). A névtelen szerző a kisnemesek tömeges személyes 

jelenlétét, egyes nemes községek kollektív megjelenését nem támogatta, de nem is tiltotta 
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meg. A tömegképződés kiküszöbölésére viszont némi biztosítékokat próbált a tervezetbe 

iktatni: a választás helyszínére érkező csoportok létszámát például hat, a választás helyszínén 

egy házban megszálló nemesek létszámát pedig tíz főben kívánta maximalizálni. A zászlókat, 

pártjeleket (például tollakat, bokrétákat, zöld ágakat, szalagokat, színeket, névvel vagy egyéb 

jelszóval ellátott táblákat és papírokat), illetve bármilyen „összpontosított jelek nemét tüntető” 

eszközt hozó, viselő vagy felállító csoportot kollektíven büntetne a négy évre szóló 

választójogtól való megfosztással, támogatottjuk pedig a passzív választójogát veszítené el 

(57.). A választási gyűlés helyén részegen megjelenő személyeket 12 heti, kenyéren és vízen 

letöltendő szabadságvesztésre ítélnék (60.).  

A szerző a választógyűlés termében érvényesülő „szólásszabadság” biztosítására is 

garanciákat iktatott a tervezetbe: a tetszésnyilvánítást, a beszédek akadályozását, 

megzavarását, s minden más rendbontást, személyes sértést, tehát a gyűlést gátló 

cselekedeteket általában a teremből való eltávoztatáson felül egy évi rabsággal, vagy 6000 

pengőforint bírság kifizetésével sújtotta volna, amely bírságot az 50. pontban látott másik 

anyagi jellegű büntetéshez hasonlóan a kisnemesség neveltetésére és képzésére fordítanának. 

A rendbontás tömegessé válása és a felbujtók beazonosításának hiánya esetén az elnök jogot 

kapott volna arra is, hogy három napra felfüggessze a gyűlést (58.). A tömeges rendbontás 

tartóssága, elhúzódása a tervezet szerint rendkívüli, az arisztokratikus elemek befolyására 

szűkített választási eljárást is lehetővé tett volna: ebben az esetben ugyanis a főispán elnöklete 

alatt a 160 legtöbb adót fizető megyei birtokos dönthetne a tisztviselők személyéről (59.)!
2237

 

X. U. összefoglalása szerint a nemesek személyes közgyűlési jelenlétéből fakadó 

pártoskodásokat tehát csak represszív módon, drákói törvényekkel lehet orvosolni. A 

cikksorozat záróérvelése általában is a nemesség érdekeinek szigorú védelméből indult ki: a 

szabadon választott rendőrbíróság megteremtésével például a végrehajtó hatalom – 

vizsgálóbírói minőségben folytatott – túlzott befolyását is kiküszöbölhetőnek látta. Az 

újonnan életre hívott intézmény hatalmának és legitimációjának alapját szerinte a rendi-

főispáni kettős jelölés és az eskürendszer adja. A tervezet legfőbb előnyeként a műveletlen 

kisnemesség lehetőségig való kímélését, s a kihágások közvetett okozóinak, a „csábító 

lélekvásárlóknak”, azaz a szegénynemeseket céljaik elérése érdekében eszközként használó, 

vagyonosabb és műveltebb főkorteseknek a célirányos büntetését jelölte meg.
2238
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A névtelen szerző ugyanezen nézeteit valamivel nyíltabban fejtette ki a Nemzeti 

Kórállapot című Wesselényi-cikksorozatra 1843 júliusában írt kétrészes reflexiójában. A két 

tervezet között csak az alapok terén talált közös vonást: ti. Széchenyi Lajos és Andrássy 

Károly megoldási javaslataival szemben Wesselényi is „a köznemesség tényleges 

administrativus jogainak” megdöntését eredményező képviseleti rendszer ellen foglalt állást. 

Alapvető különbséget jelentett ugyanakkor a „capacitas” (képesség) és a „birtok” 

hierarchiájának eltérő értelmezése, s a köznemesség szükséges depolitizálásának módja. Amíg 

ugyanis a Nemzeti Ujság tervezete következtében a köznemesség önként állna el politikai 

jogainak tényleges gyakorlásától, addig Wesselényi bár jogaikat formálisan szintén nem 

vonná meg, a műveltségi cenzus bevezetésével mégis lényegében kizárná őket a 

választásokból. X. U. szerint a politikai stabilitást is veszélyeztetné, ha a „capacitast” 

fogadják el meghatározónak: az így választójogot nyerő honoráciorokban például a francia 

felvilágosodás és a liberalizmus gyermekeit látta, s a forradalom veszélyét félte. 

Problémásnak találta a műveltségi cenzus meghatározását is, mert a diploma szerinte nem 

lehet megfelelő indikátor. Obrenovics Milos szerb uralkodó példáját idézte, aki bár írni nem 

tudott, mégis ügyes uralkodó volt. A kvalifikációt meghatározó választmányt ráadásul 

várhatóan az általános képzettség megállapítása helyett a politikai pártérdekek vezérelnék. A 

szerző szerint a köznemesség jogainak megtámadása tehát csak egy újabb felesleges botrányt 

és ellenállást szülne, ami „az okszerű, a józan, a békés haza és a kor normalis erejéből 

kikerülhető haladásnak ügyét” vetné hátra.
2239

 Az állam és annak fönnmaradása, a közügyek 

X. U. szerint csak konzervatív alapon nyugodhatnak, amit a vagyon/birtok fenntartása és 

sérthetetlensége iránti elhivatottság, azaz az arisztokrácia képvisel: „a társas eszmék örök 

szabályai szerint a vagyon s birtok cathegoriájával ugyanazonul az intelligentia”, a 

„hivatalnokság” (itt: a politikai hatalom) maga pedig a nemességnek a „közdolgok vitele 

körüli képessége”, „a nemesség s aristokratia egész eszméje”. A cikk szerint a köznemesek 

túlzott befolyása azért sem előnyös, mert egy jó részük a tulajdon közjogi eszméjéhez kötött 

kvalifikációval nem bír. A csábítók megfékezése után viszont a közügyektől tartózkodni 

fognak, visszatérnek gazdaságaikhoz, s a megelőző századokat jellemző „normalis idők” 

térhetnek vissza. A törvények megtartását a büntetéstől való félelem garantálhatja, s ez 

indokolja X. U. szerint a szigorú törvényhozást. A cikk nem osztotta azt a nézetet sem, amely 

szerint a „műveletlen köznépnek” ösztönös érzéke volna annak eldöntéséhez, hogy kiket kell 

megbízni a közügyek vitelével. Az arisztokrácia történetileg kialakult és megalapozott 
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befolyásával, az erkölcsi hit és hűség elveivel szemben a „radikális átalakítókat” szerinte 

filantróp, a gyakorlatiassággal szembemenő eszmék, a „népszerűségi hiúság kiterjesztése” 

vezetik. A liberálisok pedig általában is azok, „kik elég oktalanok nem tudni, hogy épp ezen 

osztályzat [ti. a köznép] a társulatnak őseleme, miből az élet örökös körforgása útján a belőle 

kiemelkedett osztályzatoknak is egyes tagonkint kell okvetlen s kérlelhetetlenül 

visszamerülendniök, valamint hogy csak egyes tagonkint emelkedtek abból ki; kik elég gyávák, 

fölületesek föl nem fogni, hogy ezen osztályzatot tömegkint társas hivatása köréből 

constitutionalis statusban kiemelni annyit tenne, mint a kormányt, miveltséget, és az 

emberiség tökélyesbülhetését egy megfordított kiváltság által visszalépésre szoritni.” A 

Nemzeti Ujság névtelen szerzője szerint – és ebben feltehetően a lap véleményét is képviselte 

– tehát egy egészséges politikai társadalomban az annak túlnyomó többségét alkotó elemek 

vezetésre szorulnak, amely vezetést vagyoni és ezzel összefüggő intellektuális potenciáljuk 

miatt a kiváltságosak látják el.
2240

 

A nemesség és a vármegyerendszer védelmében értekezett a Nemzeti Ujság lapjain 

egy másik, Oliver néven publikáló szerző is: a Pesti Hirlap politikájának és tervezeteinek 

következménye szerinte az országnak a nemességtől való megszabadítása, s ezen keresztül az 

ősi alkotmány eltörlése lenne, holott a visszaélések tényleges oka nem a nemesség mint 

osztály, hanem a hivatalvágy és az egyéni érdekek túltengése volt.
2241

 A nemesség helyett 

ezért a szerző szerint csak azon „despotikus egyéneket” kellene büntetni, akik hiúságuk 

és/vagy bosszúvágyuk csillapítására a maguk személyét és pénzét eszközül ajánlották: a 

nemesség háttérbe szorítása helyett ez lenne a garancia arra, hogy a magyarság saját maga 

által szülessen újjá. Oliver szerint a nemesség idővel önként fogja az idegen elemeket 

alkotmánya sáncai közé bevonni, pusztán „barátságos szeretetből, hogy azokat véghez vitt 

dicső munkája gyümölcseiben részeltesse.”
2242

 

A főispáni kijelölés törvényes gyakorlatának kérdését járta körül a lap hasábjain 

komoly jogtörténeti apparátussal megtámogatva 1844 márciusában Réső-Ensel Sándor 

ügyvéd, a pest megyei ellenzék tagja.
2243

 A királyi táblai ügyész középkori és kora újkori 

törvények alapján próbálta körülírni a „törvényes” főispánok személyét, jogait.
2244
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1715:123., 1744:18., 1744:50. tc.), aki csak született világi nemes, és állandóan a megyében lakó megyei 

birtokos lehet (1498:44., 1498:57., 1554:19., 1559:53., 1638:33., 1647:75., 1723:56. tc.). A főispánoknak tehát a 

megyéjüktől különböző érdeke nem lehet, s erről köteles megesküdni az uralkodó (1542:38., 1545:52., 1546:38. 
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Konklúziója szerint a főispánok nem a megye felett álló személyek, hanem csak „megyebeli 

tagok”, akik a megyei nemesek akarata és megegyezése nélkül se alispánt, se egyéb 

tisztviselőket nem választhatnak,
2245

 s minden jogukat a megyétől „kölcsönzik”, a rendekkel 

„egy moralis testületet” képeznek.
2246

  

A kora újkori törvények szerint a főispán jelölni is csak a rendek megegyezésével, 

velük egyetértésben jelölhetne (1504:2., 1687:25., 1723:56. tc.), minden hivatalra négy 

személyt, akik közül a közgyűlés szabadon választ. A legalkalmasabb személyek 

megválasztása és a megyei békesség miatt javasolta Réső-Ensel, hogy a megyei táblabírákból 

vagy a közgyűlés által evégre megválasztottakból álló conferentia vizsgálja a folyamodókat 

életkor, magaviselet, tudományos felkészültség, műveltség, jellem és vagyonosság alapján. A 

főispán ezután csak az alkalmasakból összeállított névjegyzékről jelölhetne. A korteskedést 

megtiltotta volna, de a kihágásokra nem akart bonyolult törvényt, mert hasztalannak látta 

addig, amíg betartásáról az általános morál nem kezeskedik. A szegénynemesek 

megsegítéséra indokolt esetben viszont engedélyezte volna, hogy a választás helyszínére 

beszállítsák, s ott napidíj mellett ellássák őket. A szolgáltatás igénybevételére a 

szegénynemeseknek szociális helyzetükről kellett volna előzetesen egy hiteles bizonyítványt 

bemutatniuk, az őket megsegítőknek pedig a restauráció előtt kellett volna a jótékony célra 

fordítandó összeget a nemesi pénztárba betenniük, illetve a segélyösszegek nagyságát egyúttal 

közhírré tenniük.
2247

 

1844 februárjában és márciusában egy névtelen szerző (A. A. monogram alatt) a lap 

hasábjain háromrészes cikksorozatban észrevételezte az alsótábla törvényjavaslatát a megyei 

kihágásokról.
2248

 A kommentár ismét rámutat a Nemzeti Ujság e tárgyban követett 

politikájának és véleményének főbb elemeire. A szerző a törvénytervezetben „demokráciai 

tendenciákat” vélt felfedezni, s ellenezte annak főispánellenes rendelkezéseit, mivel nem 

                                                                                                                                                         
tc.) és a vármegye előtt (1552:38., 1553:30. tc.) is. Az 1525:33. tc. egyik supplementuma szerint a vármegye 

által kért, a megyében köztiszteletnek örvendő személyt kell főispánnak kinevezni. A vármegye nemeseit 

szabadságukban akadályozó, visszaélést elkövető főispánt hivatalvesztéssel kell sújtani (1542:37., 1548:66., 

1622:29. 8. §, 1647:76. tc.). Alkalmas megyebeli személy hiánya esetén az országgyűlés a megyebeli alispánt 

ruházta fel főispáni hatalommal (1574:33., 1575:7., 1578:4. tc.), azaz a főispáni helytartói (adminisztrátori) 

intézményt a törvények nem ismerik. A közgyűlés határnapját a főispán vagy az alispán a megye rendeinek 

megegyezésével tűzhette ki (1478:7., 1536:37., 1550:23., 1569:11., 1625:40., 1647:109., 1687:25. tc.). A főispán 

Réső-Ensel Sándor jogtörténeti összefoglalója szerint is rendelkezett bíráskodó jogkörrel (1647:88. tc.), de 

megyei kiküldetés nélkül semmilyen executiót vagy ítélet-végrehajtást nem eszközölhetett (1495:16., 1536:37. 

tc.). A hivatali kötelességét teljesíteni nem akaró főispánt a megye közönsége büntetheti (1500:21. tc.), és a 

megye kérelmére az uralkodó mozdítja el hivatalából (1548:66. tc.).   
2245

 Vö. 1435:17., 1486:8., 1492:63., 1504:2., 1548:70., 1595:17., 1599:7., 1723:56. tc. 
2246

 1222:29. tc. 
2247

 Réső-Ensel Sándor, A megyei tisztviselők kijelöléséről a főispánokra való tekintettel. In: Nemzeti Uság, 

1844. március 6. (19. sz.) 
2248

 Ismertetését lásd lejjebb. 
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gondoskodott a választói tömegek és a jogkiterjesztés ellenében kellő egyensúlyról, fékről. Az 

aktív és passzív választójog bővítése, heterogenizálása szerinte a kihágások szaporodását 

vonná maga után, mert a homogén köznemesség maga is képes volt a rendet megbontani. Az 

ellentétek és társadalmi feszültségek kiéleződését eredményezné szerinte a köznemesség új 

elemekkel szemben viseltetett ellenérzése is, s az érdem után nyert választójog nemesek általi 

megkérdőjelezése. A névtelen szerző ezért csak a köznemesek által is tisztelt, elfogadott 

elemek, például a nem-nemes keresztény lelkipásztorok bevonását támogatta.  

A végrehajtó hatalom képviselői, azaz a főispánok jogainak korlátozása a cikk szerint 

a törvények és a tekintély tiszteletének az erodálódásához vezet, s ezért elhibázott lépés.
2249

 A 

szerző szerint a vármegyék a kihágások korlátozására önmagukban elégtelenek, mert nem 

tudják garantálni a pártatlanságot: a főispáni jogok feláldozásával a megyéket a „választók 

szeszélyeinek” szolgáltatnák ki, ami indirekt módon a magyar alkotmányban ismeretlen 

népfelség elvének bevezetését jelentené!
2250

 Kifogásolta, hogy a helyettes elnököket a pártok 

választhatnák, és hogy a főispánokat a conferentiák alárendeltjeivé fokozzák, amely 

conferentiák tagjaik rekrutációja folytán ugyancsak pártszempontok szerint járnak majd el. A 

kihágások a cikk szerint ezután csak súlyosbodnának, mert nem egyes személyektől, hanem 

egy túlzott hatalommal felruházott, s kontroll alá nem helyezett testület tagjaitól fognak 

kiindulni. A tanácskozmány és az őrszék megválasztása és pártszempontú eljárásai miatt a 

szerző sorozatos petíciókra, és az országgyűlés elhúzódására számít. A főispánok hatalmát a 

rend fenntartása érdekében ezért inkább megszilárdíttatná, a választójogot pedig a teljes 

korhoz, a 24. életév betöltéséhez kötné. A képviseleti rendszer bevezetését csak cenzusok, 

kvalifikáció megállapítása mellett támogatta, megvalósíthatóságával kapcsolatban a 

köznemesség várható ellenállása miatt azonban szkeptikus maradt.  

A névtelen szerző szerint a negatív jelenségeknek a megvesztegetéseknél mélyebben 

fekvő okai vannak, s a vesztegetések szabályozása önmagában csak a megyei jogkör 

növelésére szolgál eszközként. A főispáni méltóság „megalázása”, a megyei hatóság 

növelése, illetve új erők beemelése helyett ezért a választások átfogó, „új szellemben” történő 

rendezését szorgalmazta, anélkül, hogy ennek részleteit vázolta volna.
2251

 

Ha a Világ kapcsán egy a Pesti Hirlapénál jobban körülhatárolható, homogénebb 

célközönségről szóltunk, akkor ez hatványozottan igaz a Nemzeti Ujság esetében. A Világhoz 
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 Szerény figyelmeztetés a megyei kihágások korlátozására tervezett törvény szerkezetére. In: Nemzeti Ujság, 

1844. február 10. (12. sz.) 
2250

 Szerény figyelmeztetés a megyei kihágások korlátozására. In: Nemzeti Ujság, 1844. február 21. (15. sz.) 
2251

 A. A., Szerény figyelmeztetés a megyei kihágások korlátozására. In: Nemzeti Ujság, 1844. március 16. (22. 

sz.) 
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hasonlóan, sőt azon is túltéve minden cikk erős ideológiai argumentációval megtámogatva 

került publikálásra. A lap így a választási reform kérdésében is nyíltan az arisztokrata érdekek 

(Majláth, X. U., stb.), a nemesség (Oliver), az ősi intézmények, a megye védelme (X. U.) és a 

vallás fontossága (K-u J) mellett tört lándzsát. Ezen érdekek megjelenítése odáig ment, hogy 

ha átfedés mutatkozott, és az arisztokrata-nemesi érdekeket támogató érvelésről volt szó, akár 

ellenzéki személyek írásai is gond nélkül megjelenhettek, a „kánonba” voltak illeszthetők 

(lásd Réső-Ensel írását a főispáni jogok megszorításáról). Az arisztokrata motívumból 

kiindulva a vonatkozó írások értelemszerűen a vagyoni és műveltségi szempontok alapján 

definiált elit vezető szerepe mellett álltak ki (Balogh László), s a Pesti Hirlappal (és részben a 

Világgal) szemben tagadták a kisnemesség „ösztönös jogérzetét” (X. U.). Az eltérő látószög 

és kiindulópont a felelősöket viszont ugyanúgy a kisnemeseket eszközként használó 

főkortesekben találta meg. Az alulról jövő veszéllyel (jogkiterjesztés) szemben így elsősorban 

a rendi-arisztokratizmus eszközeivel, és szükség esetén a kormánnyal szövetkezve próbáltak 

védekezni: az 1843-i kerületi javaslat jogbővítő tendenciájának következményei ellen így 

például már a főispáni jogok konzerválásával kívántak védekezni (A. A.). A követség és a 

kormányhivatalok összeférhetetlenségét ugyancsak a kormánnyal való jó viszony érdekében 

ellenezték (K. S. M.).  

A morális hanyatlás okául a közvetlen emberi mulasztások mellett a laicizálódást 

jelölték meg (K-u J). A klerikális vonal olyannyira hangsúlyos volt, hogy a reformok 

előfeltételének tartott nevelést is csak a vallásos nevelés formájában tartották hatékonynak. A 

hosszútávú stratégia egyetlen eszköze ez volt, mivel a népképviselet bevezetését elvetették, 

hacsak nem párosult volna egy az érdekeiknek megfelelő értelmiségi és vagyoni cenzus 

meghúzásával. Az új rendszer viszont a korteskedés visszaszorításában a lap szerint nem 

jelentene áttörést, hiszen a helyi képviselőválasztások mind a visszaélések melegágyaivá 

válnának. A cenzusos képviselet megvalósulása esetén is különbözött azonban a Nemzeti 

Ujság jövőképe a konkurensekétől, mert a cenzus a jelenleg választójoggal bíró nemesekre is 

érvényes lenne, azaz a reform a nemesség vonatkozásában akár azonnali jogszűkítéssel 

járhatott volna (X. U.). 

A strukturális átalakítások helyett a Nemzeti Ujság elsősorban tehát a visszaélések 

megszüntetését elősegítő közvetlen, azonnali intézkedések számbavételére helyezte a 

hangsúlyt. A voksolás módját illetően a Pesti Hirlaphoz és a Világhoz hasonlóan már itt is a 

titkos szavazás bevezetése jelent meg egyedüli opcióként (K-u J, X. U.). A szabályozás 

további elsődleges eszközeit a kisnemesség depolitizálása (az információáramlás útjának 

befolyásolása) és a represszív intézkedések jelentették. Jóllehet a fentebb vázolt 
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arisztokratikus, konzervatív szempontoknak megfelelően, de a legaprólékosabb tervezet a 

korabeli politikai sajtóban a Nemzeti Ujság oldalain jelent meg. Ennek egyes elemei (a 

decentralizált, járásokra bontott választás, a conferentia jelölő jogkörének a megnövelése, a 

vesztegetők aktív és passzív választójogának felfüggesztése) a Pesti Hirlap és a Világ 

tervezeteiben is rendre előkerültek már, néhány ponton viszont egészen új, néhol innovatív 

megoldásokkal találkozhattunk.  

A visszaélések felderítésére és megbüntetésére Kossuthékhoz hasonlóan X. U. 

tervezetében is a bizottmányi, őrzéki megoldás felé történt elmozdulás, sőt az ehelyütt 

rendőrségi bíróságnak nevezett intézmény összetételét, vizsgáló és bírói (további az 

alrendőrnökök révén végrehajtási) jogkörét itt szabályozták a legrészletesebben. A 

konzervatív szerző elképzelése szerint az őrszék tagjait fele-fele arányban javasolnák a 

főispán és a rendek, s az állandóság, a függetlenség érdekében tagjaik fizetés nélkül, halálukig 

szolgálatban maradnának. A rendőrségi bíróság alá a rend fenntartásának érdekében egy a 

nemes hadnagyokból és parasztbírókból álló hálózatot is szerveztek volna. A korteskedés 

legrészletesebb definícióját, s ezzel összhangban a büntetések legdifferenciáltabb rendszerét is 

az X. U.-féle tervezet adta. Érdemes megjegyezni, hogy a passzív vesztegetőket is 

választójoguk négyéves megvonásával büntette volna, és hogy a tömeg maximalizálására is 

kísérletet tett (6−10 főben határozva meg annak nagyságát). 

Az arisztokrata érdekek nyílt védelmét példázta az a javaslat, amely szerint a tartós 

rendbontás által akadályozott választást úgy fejeznék be, hogy a 160 legtöbb adót fizető 

birtokos döntene annak eredményéről. A legsajátosabb, szociálisan előremutató, a 

visszaélések büntetését az integrációval és a kisnemesség szintemelésével összekapcsoló 

javaslat az volt, amelyik előírta, hogy a főkortesek pénzbüntetését a szegénynemesség 

nevelésére kell fordítani. Összességében azonban elmondható, hogy a gyakran kifejezetten 

gyakorlatias javaslatok ellenére a Nemzeti Ujságban megjelent tervezetek egyike sem lépett 

túl az arisztokratikus, klerikális-konzervatív ideológiai kereten.       
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VII. 4) Egyéb lapok
2252

 

 

A választási élettel kapcsolatos problémák természetesen a három elemzett lapon kívül 

is élénken foglalkoztatták a korabeli publicistákat. A különböző szavazási eljárások előnyeiről 

és hátrányairól értekezett például az Athenaeum lapjain egy Kéri álnéven publikáló szerző.
2253

 

Kéri szerint a legjobb szavazási mód az, amelyik biztosítja, hogy a szavazó saját, belső szabad 

                                                 
2252

 A megyei választások rendezésének kérdése az erdélyi lapokban is előkerült, ezek elemzése azonban jelen 

dolgozatunk tárgyán túlmutat, mélyebb vizsgálatukra ehelyütt nincs módunk. A regisztrálás kedvéért: a 

konzervatív Múlt és Jelen egy névtelen szerzője 1844 januárjában négyrészes cikksorozatban a kormány 

szerepének figyelmen kívül hagyása ellen érvelt, s a nemzet és kormány közötti egyetértés szükségességét 

propagálta a „haladás” érdekében. A cikk kontextusát egy 1843. április 22-i uralkodói leirat jelentette, amely az 

országgyűlési rendezésig is szabályozni kívánta a megyei tisztújításokat az erdélyi 1791:12. tc.-ben foglaltak 

gyakorlatának felújításával. Lásd: A nemzet, kormány és tisztújítás. In: Múlt és Jelen, 1844. január 2. (1. sz.); A 

nemzet, kormány és tisztújítás. Folytatás. In: Múlt és Jelen, 1844. január 5., január 9. (2–3. sz.); A nemzet, 

kormány és tisztújítás. Végzet. In: Múlt és Jelen, 1844. január 12. (4. sz.) 

A követi passzív választójog kapcsán a jelöltek vallási hovatartozásának figyelembevétele, azaz az erdélyi 

1791:11. tc. c.) pontjának alkalmazása merült fel problémaként. A lap szerkesztője (Szilágyi Ferenc kollégiumi 

tanár. Vö. Kókay 1979. 663–664.) által jegyzett cikk a jogbővítés helyett a jogszűkítés mellett, és a vallási 

egyenjogúság ellen foglalt állást. Lásd: Elv és törvény. In: Múlt és Jelen, 1841. december 10. (99. sz.) 

A reformbarát Erdélyi Híradóból az 1840-es években két cikksorozat érdemel figyelmet. Kemény Zsigmond a 

tisztújítások kérdésének országgyűlési követutasításokba foglalása és az e tárgyban kiküldött országos bizottság 

kapcsán hangsúlyozta a kérdés fontosságát. Alapelve szerint a közügy emberei csak akkor viselhetik méltósággal 

és tisztelettel hivatalaikat, ha nem a „pillanat improvisatorai”, hanem szónoklataik „szívök s eszök állandó 

óhajtásával van erős kapcsolatban”. A közgyűlésekről a „gerillaharcot” ki kell iktatni, mert a számban nagyobb 

elenfelet is legyőzheti szerinte egy „célirányos erőfeldolgozás”. Kemény alapvetése szerint tehát a boldogulás 

érdekében szükséges hatékony pártstratégiáról gondoskodni. Támogatta a képviseleti rendszer bevezetését is, 

mert kellő műveltség mellett a nép vagyoni gyarapodása is fokozódhatna. A tisztújítások rendezését sürgető 

követutasításokban az erdélyi politika előrelépését üdvözölte, mert szerinte ez a sérelmi politikától a haladási 

kérdések felé való elmozdulást, azaz alapvető politikai gondolkodásbeli és stratégiai paradigmaváltást jelentett. 

Lásd: Kemény Zsigmond, A tisztújítás kérdése legújabb kapcsolatai közt. I–II. czikk. In: Erdélyi Híradó, 1842. 

április 8., április 15. (28., 30. sz.) 

Kemény szerkesztőtára, Kovács Lajos (Vö. Kókay 1979. 663.) a „képviseleti” és „nemzeti” törvényhozás 

különbségeit vetette össze. Tocqueville érveit magáévá téve kritizálta az 1791-es francia alkotmány által életbe 

léptetett képviseleti elveket, ti. hogy a megyei követeket – mivel azok az egész nemzet képviselői – ne lássák el 

követutasításokkal. Kovács szerint az országgyűlés nem képes a nemzet politikai állapotát tökéletesen tükrözni, s 

utasítás hiányában a követ saját belátása szerint élhet a bizalommal és a hatalommal, amivel küldői felruházták. 

A cikk szerint így egy a kormánytól és a nemzettől is független új hatalom jönne létre, ami a közigazgatással 

szövetségre lépve a nemzeti érdekek háttérbeszorulásához vezetne a törvényhozásban, s az emiatt kialakuló 

feszültséget hosszútávon csak egy forradalom oldhatná fel. Kovács tehát az utasításos rendszer fenntartása 

mellett foglalt állást, mert ez biztosítja, hogy a nemzet akaratával ellentétes törvényt ne hozzanak, illetve hogy a 

helyhatósági érdekek is kifejezésre juthassanak. A „parlamenti zsarnokság” kivédését szolgálhatja még Kovács 

szerint, ha a törvénykezdeményezés joga a diétán továbbra is csak az alsótáblát illeti, valamint ha a megyék 

választási és visszahívási jogát fenntartják. A cikksorozat befejező, harmadik részében az elméletet vetette össze 

az erdélyi gyakorlattal. Lásd: Kovács Lajos, Parliamenti zsarnokság. Képviseleti és nemzeti törvényhozás. In: 

Erdélyi Híradó, 1842. április 22., április 26. (32–33. sz.); Kovács Lajos, Parliamenti zsarnokság. Képviseleti és 

nemzeti törvényhozás. III. cikk. In: Erdélyi Híradó, 1842. április 29. (34. sz.) 

[Az Erdélyi Hiradó társlapja, a Nemzeti Társalkodó még 1834-ben az „emberi józan értelem és okosság dicső 

győzelmeként” kommentálta az 1832. évi angol Reform Bill-t. Lásd: Parlament reform. In: Nemzeti Társalkodó, 

1834. július 29. (II. félév, 5. sz.) 65−74. (az idézet helye: 66.) és 1834. augusztus 5. (II. félév, 6. szám) 81−84.]   
2253

 Kéri a lap egyik legtöbbet publikáló munkatársa volt. A „Természeti és történeti jog” című írása (1840.) a 

hegel-i ideákat érvényesítette a jogfilozófia területén: az „észjog” kizárólagosságát hirdette a történeti joggal 

szemben, s ezzel indokolta, hogy az állam a káros törvényeket köteles eltörölni. Ugyancsak a hegel-i eszmékből 

vezette le egy 1838-as írásában (Egy pillanat az emberiség fejlődésére egyenlőség tekintetében) a polgári 

átalakulás teoretikus alapvetéseként, hogy a történelmi fejlődés legfontosabb mozzanata az egyenlőség 

kifejlődése. Lásd: Kókay 1979. 503., 505., 520.  
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meggyőződését követheti, idegen vélemények és törekvések befolyásától mentesen. A 

liberális beállítottságú szerző az ókori görög és római példák párhuzamára hivatkozva a 

politikai evolúció természetes irányának ezen szempont érvényesítése miatt a nyílt 

szavazásról a titkos szavazásra való áttérést jelölte meg. A nyílt szavazás szerinte egy 

tökéletesebb emberi fajt feltételez, mert csak akkor lenne célravezető, ha minden szavazó 

„elég nemes bátorsággal és lélekerővel bírna, minden melléktekintetek befolyásától, remény- 

és félelemtől szabadon, mondani ki véleményét.” Kéri szerint a korabeli gyakorlat alapján a 

nyilvánosság inkább korlátozó, befolyásoló tényezőként tűnik fel: amíg a titkos szavazás a 

véleményüket vállalók voksain nem változtat, addig a nyílt szavazás a „gyönge lelkűeket” 

eltérítheti meggyőződésük követésétől, a megvesztegető számára pedig az ellenőrzés 

lehetőségét biztosítja. A szerző rámutatott arra, hogy a megvesztegethetőség a nyereségvágy 

mellett a félelemből is származhat, s hogy a megvesztegetésnek olyan finomabb formái is 

léteznek, amelyek a teljeskörű törvényi szabályozást lehetetlenné teszik: a hitelező például 

megtagadhatja kölcsönét az adóstól, a földesúr kiűzheti a haszonbérlőt, a szolgabíró az 

esetlegesen nem vele szavazó alperes ellen ítélhet stb. A választási visszaéléseken Kéri szerint 

tehát csak a titkos szavazás segíthet, mert a visszaellenőrizhetőség lehetősége nélkül, 

bizonytalan voksokra a kortesek nem fognak pénzt fordítani. Az elv gyakorlati megvalósítását 

ugyanakkor nem a törvényhozástól, hanem az egyes megyéktől várta.
2254

  

Emilfy Olivér
2255

 a választások rendezését ezzel szemben a választójog módosításával, 

az aktív választójog szűkítésével és a passzív választójog kiterjesztésével képzelte el: csak a 

„nép függetlenebb, és józanabb részének” kívánt választójogot biztosítani (rendi állástól 

függetlenül!), azoknak, akikről feltételezni lehet, hogy önmeggyőződésük és a közjó szem 

előtt tartásával szavaznak. Az aktív választójog megszorítását a nép vagyoni és műveltségi 

állása alapján akarta végrehajtani. A jogszűkítés során hátrányt szenvedő elemek kárpótlását 

szolgálta volna a passzív választójog – rendi állástól és cenzustól független – általános 

kiterjesztése. Emilfy a vagyon alatt nem csak a fekvő jószágokat (birtokot és ingatlant) értette, 

hanem a függetlenséget és egzisztenciát biztosító munkaképességet, a foglalkozást is. A 

választói képességet nyugat-európai mintára ezért a jövedelemhez, az adóhoz akarta kötni.  

A jogszűkítést és a vagyoni-értelmiségi cenzus primátusát a szerző az „anyagilag és 

szellemileg szegény pórnép” könnyű megvesztegethetőségével indokolta. A cenzust 

ugyanakkor alacsonyan kívánta meghúzni, hogy a lakosság minél szélesebb rétegei nyerjenek 
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 Kéri, Nyilt és titkos szavazás. In: Athenaeum, 1841. január 3. (1. sz.) 
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 Remellay Gusztáv író, jogász, 1840-től Pest város tiszteletbeli alügyészének álneve. Vö. ÚMÉL V. 680–

681., Kókay 1979. 516., 674.  
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beleszólást a választásba, s hogy a követek ne csak a köznéppel gyakran ellentétes érdekű 

arisztokratákat képviseljék. A közvetett választások bevezetését, vagy bizonyos „választói 

testületek” (lényegében: elektorok) létrehozását Emilfy szerint a magyarországi helyhatósági 

rendszer sajátos jellege akadályozza, de azok célszerűségéről sem volt meggyőződve: ezt a 

választási módot ott látta indokoltnak, ahol a vagyoni cenzus alapján túl magas a 

választójogosultak száma, és ahol felülreprezentált ezek között a műveletlenebb, politikailag 

éretlen elem.  

A követválasztásokat befolyásoló másik veszélyt Emilffy a megvesztegetések mellett 

a kormánybefolyásban látta. Azt akarta elérni, hogy a kormány kijelölés vagy kinevezés által 

ne nyerhessen soha döntő befolyást a választások kimenetelében. A kormánynak a sajtó, 

illetve szónokai révén gyakorolt hatását a közvéleményre ugyanakkor nem kívánta 

akadályozni, és nem is tartotta volna célszerűnek, mert „ellentétek által tűnik ki leginkább az 

igazság”. A követek állásának tekintetében a későbbi centralista véleményhez hasonlóan úgy 

gondolta, hogy azok küldőik szűkebb képviselete helyett a közérdek figyelembevételével 

kellene, hogy eljárjanak, s ennek érdekében szorgalmazta az utasítási rendszer lazítását. A 

követektől elvárandó tulajdonságok közé sorolta a jellemszilárdságot, a becsületességet, a 

tudományokban való jártasságot és a józan ítélőképesség meglétét. Szükségesnek tartotta 

emellett a napidíj rendszerének fenntartását, hogy kevésbé vagyonos személyek is 

vállalhassanak követséget.
2256

  

A centralistákhoz közel álló Irínyi József – szintén az Athenaeum lapjain – ekkor még 

egy a megyerendszert védő képviseleti rendszer bevezetését, lényegében a megyék 

népképviseleti alapú átszervezését szorgalmazta. Az országos képviselet szerinte torzít, s a 

különböző véleményszínezeteket, az országban létező politikai frakciókat reálisan csak a 

vármegyei/kerületi képviselet tükrözheti.
2257

 

Az Athenaeum-ban publikált választási tervezetek tehát abszolút illeszkedtek a lap 

liberálisabb, értelmiségi profiljába. A titkos szavazás bevezetésének szükségessége és a 

műveltségi-jövedelmi cenzus ekkor már nem volt újdonság, mindez a Pesti Hirlapban és a 

Világban is megfogalmazódott. Ami némi eltérést mutatott a cenzus kapcsán, az az ütemezés, 

és a nemesi jogszűkítés felvállalása volt. A képviseleti rendszer bevezetésének országos és 

megyei változatai között húzódó ellentét tűnt továbbra is problematikusnak, s a vélemények 
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 Emilfy cikke egy hosszabb és egy rövidebb változatban is megjelent. A rövidet lásd: Emilfy Olivér, A 

népképviselő. In: Athenaeum, 1841. április 22. (48. sz.); A hosszabb változatot lásd: Képviselet. In: Tudományos 

Gyűjtemény 1841:III. kötet. 80–98. 
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 Irínyi József, Helyhatóság I–II. In: Athenaeum, 1842. január 13., január 16. (6–7. sz.); Vö. Kókay 1979. 

516.; A megyei választások történeti hátteréhez lásd még: Gyurikovics György, A megyei tisztviselők, főképen 

szolgabírák választása hajdankorban. In: Tudományos Gyűjtemény 1841:VII. kötet. 52–58. 
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többsége ekkor még a megyei szint elsőbbségét fogalmazta meg (Irínyi), de a „közérdek” 

hangsúlyosabb figyelembevételével (Emilffy). 

A magyar választási reform kérdése az 1843-i országgyűlési vita, azaz a politikai 

diskurzus csúcspontján az országhatáron túl, külföldi sajtóorgánumban is megjelent. Lukács 

Móric 1844 januárjában az augsburgi Allgemeine Zeitung hasábjain kétszer is foglalkozott a 

megyei kihágások szabályozásának kerületi vitájával. Az első cikk az első 39 paragrafus,
2258

 a 

második cikk a 39. és utána következő paragrafusok vitáját ismertette.
2259

 Lukács tudatosan 

választotta az augsburgi lapot, mert célja a németajkú közvéleményben elterjedt hamis, torz 

magyarországi kép megcáfolása, vagy legalábbis módosítása volt.
2260

 A vármegyék Lukács 

szerint a „magyar politikai élet ütőerei”, amelyek a művelt külföld tanulmányozását is méltán 

kiérdemlik. A külföld publicistái előtt ez az államigazgatási probléma a központosítás és a 

municipalitás közötti vita egyik példájaként manifesztálódott.
2261

 

A kerületi vita részletes ismertetése mellett meglepően kevés a kommentár, s Lukács 

inkább csak prezentál, de nem elemez, állásfoglalását néhány elszórt megjegyzéséből 

bonthatjuk ki. A vita lényegét abban látta, hogy az rámutatott a megyei szervezet reformjának 

szükségességére, amely által biztosítani lehetne az intelligentia számára a Lukács szerint őt 

megillető túlsúlyt. A centralista politikus szerint a „leggyökeresebb és kétségkívül 

legbiztosabban célravezető” reform a képviseleti rendszer behozatala volna a vármegyékben, 

a nemesek személyes részvétele helyett, mert csak ezen az úton lehetne veszély nélkül 

megvalósítani a politikai jogok kiterjesztését a népre. Jelen pillanatban ennek az 

intézménynek azonban hatalmas, „majdnem legyőzhetetlen” akadályok állnak az útjában, 

amelyeket előbb el kell hárítani. Lukács elismerte a magyar nemességnek az utóbbi évtizedek 

során a kiváltságnélküli osztályok irányába tett érdemeit, de még nagyobb „önmegtagadás” 

kellene szerinte ahhoz, hogy a maguk jogait önként feláldozzák, vagy legalább szűkítsék. A 

kisnemesség erre való képtelenségének a háziadó kérdése kapcsán elkövetett kihágások 

szerinte a legjobb bizonyítékai.
2262

 Úgy vélte, hogy a képviseleti rendszer a városi reform 

                                                 
2258

 Magyarul lásd: Lukács Móric, A megyei szervezet módosítása fölött folyt viták. In: Lukács Móricz munkái. 

Összegyűjtötte Gyulai Pál. Kisfaludy Társaság–Franklin Társulat, Bp., 1894. II. kötet. 172–181. (A 
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 Magyarul lásd: Lukács Móric, Kihágások a választások és megyegyűlések alkalmával. In: Lukács Móricz 

munkái. Összegyűjtötte Gyulai Pál. Kisfaludy Társaság–Franklin Társulat, Bp., 1894. II. kötet. 206–211. (A 

továbbiakban: Lukács Móricz, Kihágások a választások és megyegyűlések alkalmával. i. m.) 
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es évek elején az AAZ és más német lapok vonatkozásában lásd: Varga János, Helyét kereső Magyarország. 

Politikai eszmék és koncepciók az 1840-es évek elején. Akadémiai, Bp., 1982. (A továbbiakban: Varga 1982.) 
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 Lukács Móricz, Kihágások a választások és megyegyűlések alkalmával. i. m. 206. 
2262

 Lukács Móricz, A megyei szervezet módosítása fölött folyt viták. i. m. 172. 
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végrehajtása után nyerhet az országgyűlésen többséget, mert a városok 32 szavazata (a jász-

kun, hajdúsági és 16 szepesi város kerületének egy-egy szavazatával) a csekély számú 

kisnemességgel rendelkező, és a reformra emiatt hajlamosabb megyékkel többségbe 

kerülhet.
2263

  

A kerületi választmányi javaslat legfontosabb paragrafusának Lukács a választójog 

bizonyos nem-nemes kategóriákra történő kiterjesztéséről szóló 24. paragrafust tartotta, mert 

ez a magyar megyei és államszervezet rendi-arisztokratikus jellegét változtatná meg, ami a 

külföldi olvasók számára is a németekben kialakult kép világos cáfolatát adhatná. A községi 

jegyzők bevonása például a törvényalkotók szerint a népképviselet bevezetésének csírája 

lehetett volna, mivel őket a falusi község választotta és fizette.
2264

 Lukács kommentárja 

szerint a rendek szinte egyhangúlag hozott határozatai a magyar nemesség
2265

 „igazi 

szabadelvűségének” újabb bizonyítékát adták, s a történelemben nem volt máshol példa arra, 

hogy egy ország arisztokráciája „önként, nem kényszerítve, sem a világ tetszés-

nyilatkozataitól föl nem bátorítva, a minden oldalról ellene szórt gyalázások és rágalmak 

által meg nem zavarva és el nem keserítve, ily kitartással küzdött volna saját kiváltságainak 

kizárólagossága ellen”. Ennek érdemét Lukács szerint csak növelte az a tény, hogy a megyei 

nemesség instrukciók által megkötött követeitől, azaz gyakorlatilag magától a nemességtől 

indultak ki ezek a határozatok, s nem egy szabadon működő és teljhatalommal felruházott 

törvényhozó testülettől.  

A Lukács-féle javaslat tehát úgy tűnik az Athenaeum-hoz hasonlóan szintén felvállalta 

a jogszűkítéssel járó vármegyei képviseleti rendszert, mert a kisnemesség jogvédő 

mentalitását hátráltató tényezőnek látta. A német politikai sajtóban a magyar nemzet, a 

nemesség, és ennek politikai kultúrája ellen megjelent cikkekkel szemben a politikus 

ugyanakkor lényegében a nemesség mítoszának felrajzolásával próbált védekezni.
2266

 Lukács 

konklúziója szerint „az alsóház többsége által a rend érdekében elfogadott intézkedések oly 

szigorúak, amilyeneket a választói szabadság épségben tartásával csak el lehetett határozni”, 

tehát alaptalan a rendeknek felrótt azon szemrehányás, amely szerint a választási kihágások 

megakadályozását napirendre tűző uralkodói előterjesztést pusztán a kormány és a főispán 

jogainak korlátozására és a vármegyei autonómia növelésére használták volna ürügyként.
2267
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A kormánypárti/konzervatív sajtó oldaláról a Hirnök melléklapjában, a Századunkban 

jelent meg 1842 májusában – Balogh János és Honjavító Pesti Hirlapbeli írásaira reflektálva − 

egy rendkívül részletes elaborátum a megyei tisztválasztások szabályozásáról, egy bizonyos 

Veszprémi nevű szerző tollából.
2268

 A szerző Balogh és Honjavító elveivel nagyjából 

egyetértett, de gyakorlati kivitelezhetőségükkel szemben szkeptikus volt.
2269

 Veszprémi 

tervezetének jelszava a „józan s törvényszerű előhaladás” volt, tehát újkonzervatív alapokon 

szerveződött. A választási rendszer fő hiányát is ennek megfelelően a korábban már látott 

argumentum szerint abban állapította meg, hogy nem az a rend választ, amelyik műveltség és 

birtok tekintetében az értelmiséget és a „valós érdeket” ténylegesen képviseli, hanem a 

„könnyen megvesztegethető, elámítható, ide s tova hajlongó bocskoros democratia.”
2270

 

Veszprémi javaslata szerint a tisztválasztásokat egy adott helyen, a főispán jelenlétében kéne 

lebonyolítani.  

A visszaélések meggátlására két szempontot emelt ki: a tömeg összegyülekezésének 

elkerülését, s a választásnak az intelligentia és a birtok kezére játszását, anélkül, hogy a 

birtoktalan vagy kisebb birtokú nemességet teljesen megfosztanák a jogaitól. A választást 

csak azokban a megyékben bonyolítanák le személyes megjelenéssel, ahol a választók 

létszáma nem haladja meg az 500-at, a többiben viszont csak a legalább 400 holdnyi urasági 

földdel bíró megyei birtokosok szavazhatnának személyesen, a 400 hold alatti vagy 

birtoktalan nemesek, továbbá a honoráciorok pedig képviselők útján voksolhatnának.
2271

 Az 

alsó klérus esperességenként küldhetne egy képviselőt (a két protestáns és a görögkeleti 

felekezetek is!), a honoráciorok pedig a nagyobb megyékben négy, a kisebb megyékben kettő 

deputatus-sal képviseltethetnék magukat.  

Veszprémi tervezete szerint a választás időpontját hat héttel korábban kéne közgyűlés 

útján kihirdetni.
2272

 A személyes szavazattal bírókat az első alispán hívná meg hivatalos levél 
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fellépni, hanem az eszközök, a vesztegetés lehetőségét szeretné kivenni a hivatalt vadászók kezéből.  
2271

 Az 500−2000 választóval bíró megyékben minden 50, a 2000-nél több választó esetén pedig minden 100 

személy választhatna egy képviselőt (az 50/100 választónál kisebb helységeket a nagyobbakhoz vonnák).  
2272

 A közgyűlés a szolgabírókat esküdtjeikkel küldené ki a járásokba, hogy a személyesen és a képviselők útján 

választókat is összeírják. A munkájukat a közgyűlésen kinevezett középponti választmánynak mutatnák be, 
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útján. Az azonos napon lebonyolítandó képviselőválasztások rendjének felügyelésére jómódú 

nemes táblabírákat küldenének ki biztosokként, akik a választást követően a megválasztott 

jelöltet felesketik, és a községi pecséttel ellátott credentionalist aláírják.
2273

 A tisztválasztás 

rendje ezután a következő lenne: a központi választmány a főispán elnöksége alatt 

összeszámolja a választókat, majd mindegyiküknek átadnának egy külön erre a célra készült 

golyóforma szavazójegyet.
2274

 Az esetleges kicsapongások megbüntetése végett törvényszéket 

is alakítanának. A vármegyeház termében zárt ajtók mögött bonyolítanák le a választást: a 

főispán minden hivatalra három jelöltet állítana, s ha a választók vagy a jelölt maga nem kér 

titkos szavazást, a felkiáltással megállapított többség is érvényes. Titkos szavazás esetén egy 

külön szobában három hordót állítanának fel, amelyre a jelöltek neveit írnák fel. A voksolás 

ekkor minden tanú jelenléte nélkül, ábécé sorrendben történne. 

A szerző tehát egy kifinomult, többszörös fékrendszer segítségével oldotta volna meg, 

hogy a tisztválasztások a választók oldaláról a műveltség és a birtok (a nagybirtokos és a 

jómódú középbirtokos nemesség, az arisztokrácia), a vármegye oldaláról pedig a főispán 

kontrollja alá kerüljenek: egyfelől a birtoknagyságon alapuló kétosztályzatú választójog,
2275

 a 

közvetett választás részleges, cenzurális alapú bevezetése, a megbízottak útján történő 

szavazás exkluzívvá tétele, másfelől a kandidáció és a választás lebonyolításának és 

felügyeletének főispáni jogkörbe utalása révén. A ponderálás lehetőségét a felkiáltásos 

választás megtartása is elősegítette. A tervezet ugyanakkor lényegét, a választójogot tekintve 

nem vádolható drasztikus jogszűkítéssel (noha jól láthatóan koncepciózus, politikai alapon 

állapította meg a választóvonalakat), a felekezetek vonatkozásában pedig kifejezetten 

jogbővítő tendenciával bírt. Veszprémi ráadásul a hagyományos rendi-ellenzéki érveket is 

felhasználta: rendszerével szerinte „a józan, művelt, valódi értelmet megítélni képesek” 

kezébe kerülne a választás, mert vélhetően a nemes községek is ügyvédeket, vagy előkelőbb 

nemeseket küldenének képviselőnek, „a kifejlődő józan többség” pedig a megyei hivatal, 

ezen keresztül pedig a vármegyék tekintélyének növekedéséhez vezetne. 

 

                                                                                                                                                         
amely elkészíti a lajstromokat, és beosztja a községeket a képviselőválasztásra. Mindezt egy újabb közgyűlésen 

vitatnák meg.   
2273

 Egy személy egy képviselői vokssal bírna, a községi képviselőválasztást felügyelő biztost pedig 

értelemszerűen nem lehetne megválasztani az adott községben. 
2274

 Megbízott útján csak a nádor, a prímás, a zászlósurak, a káptalanok, és a kamarai vagy alapítványi 

uradalmak szavazhatnának. Az özvegyek nem voksolhatnának. 
2275

 Vö. a rendszeres bizottsági munkálatokra született zempléni véleménnyel, Sztáray javaslataival, és lejjebb az 

1843/44-i országgyűlés főrendi vitájában Nádasdy Leopold indítványával, valamint a virilizmussal.  
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VII. 5) Összegzés 

 

Az 1840-es évek elejére a politikai sajtó alapján néhány kérdésben már pártállástól 

függetlenül is egyetértés mutatkozott. Veszprémi Hirnökbeli tervezetét leszámítva a titkos 

szavazás bevezetését már nem igazán kérdőjelezték meg, s egy kombinált műveltségi-

jövedelmi cenzus bevezetését is – bár eltérő ütemezéssel – a többség szükségszerűnek látta. 

Több oldalról is törekvés indult arra, hogy a választási visszaélések, kihágások 

megvizsgálását és elbírálását egy a főispántól és a rendektől független megyei testületre 

bízzák. A hasonlóságok ellenére a törésvonalak azonban korántsem tűntek el. 

A konzervatívok rendteremtési kísérletei leegyszerűsítve a vagyontalan nemességnek a 

megyei életből való kiszorításán és a vármegyének a kormányzat alá rendelésén alapultak.
2276

 

A liberális kánon (és részben önkritika) szerint a korteskedést a főispánok révén a kormány 

indította, de a liberálisok is fogékonynak mutatkoztak rá, s ezzel hozzájárultak a megyei élet 

elfajulásához. A visszaélések megszűnését a polgárosodást és a vagyongyarapodást segítő 

törvények együttes hatásától remélték, addig viszont megelégedtek a megyei jogkört nem 

szűkítő formális megoldásokkal, s a konzervatív jogszűkítő javaslatokkal szembeni határozott 

fellépéssel. A jobbágyok országos képviselete (lásd például Lónyay Gábor javaslatait) helyett 

a népképviselet bevezetését a megyén belül, a megyén keresztül, a szabad községek 

képviseletével kezdték volna.
2277

    

Eredményeink a választási reform kapcsán a konzervatívok 40-es évek eleji 

attitűdjéről Dénes Iván Zoltán megállapítását erősítették meg, amely szerint: „A rend 

megteremtése révén a konzervatívok a hatékony közigazgatás meghonosítását, az anarchikus 

és anakronisztikus viszonyok felszámolását ígérték.” Az erős kormányzat, a hatékony 

közigazgatás és a rend követelményét állították szembe a tehetetlenségre kárhoztatott 

kormányzat, a hatástalan közigazgatás és a közéleti/társadalmi anarchia képével. A 

konzervatívok korszerűsítő stratégiája „a kiskorúságban tartott társadalom passzivitására” 

épített, azaz mindenképpen meg akarta akadályozni az alulról jövő kezdeményezéseket. 

Amire tehát vállalkozott, az – mindössze − a „gyámkodó” állam technikai korszerűsítése 

volt.
2278

 Az ellenzék véleményünk szerint a hosszútávú strukturális reformok felvetésével bár 

határozottan progresszívebb irányt képviselt, a „párt” esernyőjellege miatt a jelenben meg 

                                                 
2276

 Dénes 1989. 77. 
2277

 Varga 1980−81. II. 158., 170−174. 
2278

 Dénes 1989. 181. 
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kellett elégedjen a mérsékelt reform (óvatos, fokozatos jogkiterjesztés) és a technikai 

korszerűsítés (titkos szavazás, őrszék, alsótáblai választási bíráskodás stb.) elegyével.              

 

VII. 6) A politikai röpiratirodalom, 1841–1844 

 

Az új politikai sajtóban kibontakozott közéleti vita legfontosabb kérdéseire reflektált 

„egy conservativ” álnéven Dessewffy Emil 1843-ban egy tíz tematikus fejezetből álló, 92 

lapos röpirattal,
2279

 amelynek negyedik fejezete a ’Megyei zavar’ címet viselte, s amely 

fejezet a korteskedés visszaszorítására született megoldási javaslatok kritikai elemzését 

adta.
2280

 Dessewffy sajátos módon egy lineáris folyamatként prezentálta a korteskedés 

eredetét és terjedését, ami először a tisztválasztásokon tűnt fel, majd a követválasztásokra, 

végül a tanácskozó gyűlésekre is átterjedt. A felelősséget a politikai elit egészére kiterjesztette 

(„általános a magasabb állásúak vétkűsége”), mert a pártok egyike sem háríthatja szerinte el 

azt a vádat, hogy a tömegek éretlenségével, durvaságával visszaélt.
2281

 Dessewffy a megoldást 

a „józanok” útján teendő morális lépések megtételében látta, amelynek célja csak az lehet, 

hogy a nyers tömeget megakadályozzák abban, hogy az értelmes és művelt kisebbséget 

elnyomja a municipális életben, illetve hogy ezt a kisebbséget az országos és közigazgatási 

ügyekre való befolyásában gátolja. A követek és a tisztviselők szerinte két tűz közé szorultak: 

a választók tevékenységükkel való megelégedettsége, és a hazafiúi érzelem közé. Wesselényi 

Pesti Hirlapbeli elemzett tervezetétől, és a kormány alkotmányos fellépésétől az uralkodói 

előadások útján sokat remélt, de még nagyobb hatást várt volna a közvetlen tapasztalattól, 

például 10–12 követ választási visszaélések miatt történő visszahívásától. A „keleti apathia” 

miatt ugyanis orvoslás Dessewffy szerint csak akkor várható, amikor már túl nagy a baj.
2282

  

A konzervatív politikus előbb a megyék coordinatióját akarta végrehajtani, s csak 

utána „demokratizálni”, hogy a választásba újonnan bevont elemek ne a korabeli politikai 

kultúra által „megfertőzött” értéktelen, használhatatlan jogokat kapjanak. Dessewffy a megyék 

coordinatiójának napirendre tűzését azért is szorgalmazta, mert a kérdés elodázása esetén 

szerinte a kormány fogja előbb-utóbb a kezébe venni a rendezés irányítását: „én magam a’ 

megyei szerkezetet választásokra alapítva, és olly széles tehetőségi körrel, és kivált 

ellentállási erővel mint a’ miénk, ellátva, ollyan institutiónak tartom, mellynek az ujabb 

                                                 
2279

 [Dessewffy Emil,] Parlagi eszmék, igénytelen nézetek, szerénytelen tervek a’ függő kérdések ’s az 

országgyülése körül. Irta egy conservativ. Első füzet. Landerer és Heckenast, Pest, 1843. (A továbbiakban: 

Dessewffy Emil, Parlagi eszmék…, 1843.) 
2280

 Dessewffy Emil, Parlagi eszmék…, 1843. 29–43. 
2281

 Dessewffy Emil, Parlagi eszmék…, 1843. 29. 
2282

 Dessewffy Emil, Parlagi eszmék…, 1843. 30–31. 
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polgárosodásból fejledező bonyolodott állapotokat tekintve, hosszu jövendője már nincs”.
2283

 

A megyei szerkezet korabeli formájában csak az ellenállás évszázados funkciójának 

betöltésére volt alkalmas, „de jelenleg mint a’ cselekvő haladás gépe szörnyű ügyetlen és 

alkalmatlan mozgásu”.
2284

 A „radikális reformerek” szerinte azért nem mernek a 

coordinatióhoz fogni, mert a rend nem érdekük, s azt remélik, hogy a tömegeket a háziadó 

kapcsán elszenvedett vereség után hamarosan újra a maguk oldalára állítják: egy elrendezett 

megyét nem tudnának „kétes elemekkel” megzavarni, „terrorismust gyakorlani”. Dessewffy 

mindezek miatt éppen a reformereket vádolta egy önfenntartási ösztönből táplálkozó (lásd a 

főispáni jogok korlátok közé szorítását), s a megyerendszer létének szempontjából destruktív 

konzervativizmussal: „igen törpe szerepre lesztek szoritva, és így midőn a’ régi zavar’ 

gyökerére irányzani a’ fejszét vonakodtok, ösztönszerűleg önfentartástok iránti gond vezérel 

benneteket. Conservativek vagytok tudtotokon kívül, csakhogy a’ legfertelmesebb zavart 

akarjátok fenntartani.”
2285

  

Dessewffy a diagnózist tekintve – és ennek folytán a radikális reformerek táborából 

kiemelt, elkülönített – Wesselényivel való egyetértésének adott hangot, amikor a represszív 

törvények és a főispáni jogok rendek szempontjából manipulatív korlátozása helyett a 

tömegben jelölte meg a probléma gyökérokát. A báró terápiáját ugyanakkor gyengének, és 

célra nem vezetőnek tartotta, mert kiterjedt municipális jogokat csak értelmes tagokból álló 

testületek kaphatnak. Dessewffy szerint a törvényekből levezethető ugyan a nemesi 

jogegyenlőség, de az alkotmány filozófiájával ütközik, amennyiben Werbőczy is a dignitás 

mellé tette a – kortesekből hiányzó – „scientiát”. A jogok kellő gyakorlásához – például a 

követutasítások kialakításához – tehát műveltség, azaz iskolai végzettség vagy enciklopédiai 

tudás kell.
2286

  

Dessewffy Aurél nyomán támogatta a honoráciorok „kellő mértékkel” történő 

befolyásának megteremtését. Wesselényi tágabb értelmű, kevésbé szigorú, de hasonlóan 

műveltségi alapon történő jogkiterjesztését egyrészt túlzónak tartotta, másrészt a 

választójogba vonható elemek műveltségi „felmérését” végző megyei választmány Dessewffy 

Emil szerint maga is teret nyújtana a pártoskodások számára. Dessewffy a represszív 

törvények helyett tehát organikus orvoslást, a megyék coordinatióját javasolta olyan 

kvalifikációk meghatározásával, amelyekbe a politikai pártszellem nem tud befolyni (jóllehet 

éppen az általa vizionált cenzus biztosította az újkonzervatív pártérdekek megteremtését). A 

                                                 
2283

 Dessewffy Emil, Parlagi eszmék…, 1843. 33. 
2284

 Dessewffy Emil, Parlagi eszmék…, 1843. 40. 
2285

 Dessewffy Emil, Parlagi eszmék…, 1843. 33–34.   
2286

 Dessewffy Emil, Parlagi eszmék…, 1843. 35–37. 
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vármegyét magát egy olyan intézménynek képzelte el, amely rugalmas, az őt bénító idegen 

elemeket kitaszítja, s a becsúszott bajokat önerejével, külső befolyás nélkül orvosolja. 

Dessewffy bízott abban, hogy a javítási igény rövid időn belül a közgondolkodásba is be fog 

kerülni azáltal, hogy a megyei szerkezet hanyatlását egyre több honfi tapasztalja, s ezért 

bizalmuk annak életképességében egyenesen arányosan csökken.
2287

  

Az újkonzervatív politikus a politikai jogok kiterjesztése és a represszív törvények 

kizárólagossága helyett csak a megfelelő kvalifikációval bíró elemeket emelte volna be a 

„rothadni indult megyei szerkezet sáncaiba”, amellyel egyidejűleg az „incapacitásokat” 

kirekesztette volna.
2288

 Dessewffy végső soron tehát a műveltségi cenzus bevezetésével, 

annak nemzetmentő és rendteremtő álarca mögé bújva kívánta a jómódú birtokos nemesség 

politikai és közigazgatási monopóliumát fenntartani. A tömeg politikaformáló szerepét 

Honjavítóval ellentétben nem a választások decentralizálásával, hanem a kvalifikációval 

történő jogszűkítés és szelekció útján akarta tompítani, kiküszöbölni. Dénes Iván Zoltán 

megállapításai szerint Dessewffy Emil tervezete Dessewffy Aurél 1839. évi memorandumával 

és Sztáray Albertnek a Világ hasábjain kifejtett nézeteivel mutatott szoros szellemi 

rokonságot: a vármegyék alkalmatlanok a haladás kezdeményezésére, ezért végrehajtó és 

tanácskozó szervvé kell lefokozni őket, egyúttal a művelt, vagyonos nemesség súlyát kellene 

növelni, a műveletlen és vagyontalan nemességet pedig mind a megyei közgyűlésekről, mind 

a követválasztásokról száműzné.
2289

   

A Wesselényi-cikksorozat kritikája, az európai alkotmányosság és a magyarországi 

polgári átalakulás hármas kontextusában helyezte vizsgálódásai középpontjába a korteskedést 

1843–44-ben megjelentetett kétfüzetes esszéjében a centralistákhoz közel álló Kemény 

Zsigmond.
2290

 A korrupciót az alkotmányos élet velejárójának tekintette, amit különféle 

megvesztegetés-ellenes rendeletekkel nem lehet meggátolni: csak az „erkölcsi érzés” (a 

morál), valamint a „tág körű világnézet” megteremtése lehet a kibontakozás alapja. Vizsgálta 

Kemény a tömeg és a történelem kapcsolatát: a műveletlen nemesi tömegek politikai 

részvételét egy potenciális, a parasztsággal együtt végrehajtott forradalom miatt félte, 

                                                 
2287

 Dessewffy Emil, Parlagi eszmék…, 1843. 38–40. 
2288

 Dessewffy Emil, Parlagi eszmék…, 1843. 41. 
2289

 Dénes 1989. 76., 117. 
2290

 Újabb, általunk is használt kiadását lásd: Kemény Zsigmond, Változatok a történelemre. Korteskedés és 

ellenszerei. Forradalom után. Még egy szó a forradalom után. Szerk.: Tóth Gyula. Szépirodalmi, Bp., 1982. (A 

továbbiakban: Kemény 1982.) A röpirat keletkezés-történetét, részletes bemutatását és elemzését lásd: Tóth 

Gyula, Utószó. In: Kemény 1982. (A továbbiakban: Tóth 1982.) 563–576.; Ruszoly 1979. 10–12.; Balogh 

Elemér, Kemény Zsigmond választójogi nézetei a reformkorban. In: Tóth Károly (szerk.), Emlékkönyv Dr. 

Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Acta Universitatis Szegediensis de Attila 

József Nominatae. Acta Juridica et Politica, Tomus XLIX. Fasc. 5., Szeged, 1996.; Vö. Dénes 1989. 77. 
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amelynek kiküszöbölésére a cenzusos, egyúttal nem rendi alapú jogkiterjesztést javasolta. Az 

„absztrakt tömeg” fő jellemzője Kemény szerint, hogy alapvetően retrográd, végcélja nem 

azonos a „polgári társaság” céljaival, ráadásul könnyen meg is vesztegethető. Az általános 

képviseleti rendszer elvetésével az állam ügyeinek intézését a vagyoni helyzet és az 

intelligencia által kiválasztottakra akarta bízni, mert a közboldogságot szerinte csak az anyagi 

és erkölcsi haladásban, a kultúra útján lehet megközelíteni. Az orvoslást egyébiránt a 

törvényhozástól, s nem a vármegyéktől várta, amely utóbbi intézményt egyszerre védte és 

támadta, de leginkább reformját szorgalmazta. Wesselényi megoldási javaslatát is ezen 

hiányosság, illetve a végrehajtó hatalomra rótt túlzó, és a megyei intézményre veszélyes 

felelősség megállapítása miatt utasította el.
2291

 Kemény a komparatív alkotmányjogi 

megközelítéssel több fontos megállapításra jutott. Rávilágított például arra, hogy mind Nagy-

Britanniában, mind Magyarországon a földművelést űző osztály alkotta a megvesztegetés 

melegágyát. Az általánosabb síkon, a falu-város ellentéteként is megfogalmazott jelenséget a 

jövedelmi viszonyok és szerkezet különbségével magyarázta: a városi polgárnak többféle 

jövedelme van, ezért nincs kiszolgáltatva az olyan alternatív kereseti módoknak, mint amilyen 

a fejpénz.
2292

 A magyarországi korteskedésnek az angolhoz és franciához viszonyított 

kártékonyabb jellegét három tényezőből eredeztette. Ezek a gyakoribb választások, a 

közigazgatás és az igazságszolgáltatás elkülönülésének hiánya (azaz a választásoknak a bírói 

intézményre és eljárásra kivetülő negatív hatása) voltak, valamint, hogy a leitatás és az 

elbutítás miatt a vesztegetés Magyarországon kicsapongásokkal párosul.
2293

 A nyugat-európai 

összevetésben való alulmaradás, és a nemzethalál gondolata egyébként a Kemény-mű egészén 

végigfut.
2294

  

Schlett István a röpiratnak a nemesi vármegyéről és annak a polgári átalakulásban 

játszott szerepéről elképzelt centralista gondolatait emeli ki, s általában is a centralista-

municipalista vita
2295

 tágabb kontextusába helyezve vizsgálja és interpretálja a művet. 

                                                 
2291

 Szavazatjogot Kemény a fél jobbágyteleknyi saját birtokkal, vagy zálogképpen birtokolt allódiummal 

rendelkező, illetve az egy egész jobbágytelki állományt használó, teljes kort elért nemeseknek, a legalább évi 

300 forint tiszta jövedelemmel rendelkező honpolgároknak, valamint az értelmiségnek, azaz a honorácioroknak 

biztosított volna (a közügyekben és törvényekben való jártasság alapján évente egyszer egy megyei vizsgáló 

bizottmány előtt „próbatételt” tett személyek is szavazójoghoz juthattak volna). Lásd: Tóth 1982. 569–573.; 

Ruszoly 1979. 11.; Schlett 1999. 197. 
2292

 Kemény 1982. 32–34. 
2293

 Kemény 1982. 38–39. 
2294

 A Korteskedés és ellenszerei első füzetének megjelenését a Világ tárcája is üdvözölte, mert a röpirat 

szerintük felhívja a figyelmet a megyék coordinatiójának sürgető voltára. Lásd: Világ, 1843. október 14. (82. sz.)  
2295

 Az 1840-es évek második harmadában kibontakozó vitáról részletesebben lásd például: Varga 1980−81. II. 

182−189.; Stipta István, Törekvések a vármegyék polgári átalakítására. Tervezetek, javaslatok, törvények. 

Osiris, Bp., 1995. (A továbbiakban: Stipta 1995.) 18−21.; Schlett 1999. 187−227.; Fenyő István, A centralisták. 

Egy liberális csoport a reformkori Magyarországon. Argumentum, Bp., 1997.  
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Kiemeli a rendi alkotmányt alapjaiban megváltoztató alkotmányos reformok szükségességét, s 

hogy Kemény szerint a nemesi vármegye strukturális okokból alkalmatlan a korteskedés 

ellenszereinek megtalálására, valamint a polgári átalakulás végrehajtására. A vármegye 

intézményének legsúlyosabb hiányosságai közé sorolta, hogy azok egyrészt a nemesség 

érdekképviseleteként, a nemesi kiváltságok őrzőjeként funkcionálnak, másrészt nélkülözik a 

hatékony végrehajtói hatalmat, ami elengedhetetlen például a büntető rendszabályok 

betartatására (még rosszabb esetben pártcélok szolgálatába állítva használják azt). Kemény 

szerint tehát a vármegyék hatásköréből ki kell venni a kérdést, s részletes országgyűlési 

szabályozás szükséges, mert a politikai rendszer átfogó (parlamentáris) reformja lehet csak a 

korteskedés hatékony ellenszere.
2296

 

A Honjavító álnéven író, liberális tendenciákat is mutató szerző – ahogy említettük – 

1844-ben fejtette ki és foglalta össze röpirat alakjában, koherens rendszerként a Pesti Hirlap 

81. és 158. számában vázolt nézeteit. A köznemesség megvesztegetésében és nyers tömegként 

való felhasználásában a haladás (haza) és az alkotmány (municípiumok) veszélyeztetését 

félte. A köznemességet általában éretlen, műveletlen, de üdvös célokra felhasználható 

rétegként festette le. Javaslatait is ezen két szempont, a haladás és az ősi alkotmány 

fenntartásának szem előtt tartásával fogalmazta meg. A legbiztosabb óvintézkedés Honjavító 

szerint két mozzanatot foglal magában: nagy tömegeket egy helyre ne csődítsenek, s a 

történni szokott kicsapongásokra szigorú büntetéseket szabjanak. Tehát egyfelől a tömeg 

entitásként történő kezelése, másfelől represszív törvények szükségesek. Ennek kapcsán 

néhány alapelvet is rögzített: a köznemesség jogait meg kell őrizni addig is, amíg az 

alkotmány sáncaiba más elemeket beemelnek, ezért a köznemesség korábbi jogainak 

képviselők által történő csonkítása a jelen viszonyok között szerinte céltévesztő lenne. Arra 

kell törekedni ugyanakkor, hogy mindazok, akik az alkotmányos jogok gyakorlatára képesítve 

vannak, ezen jogokban részesüljenek is. A korszellem hatására a többség szerinte már úgyis 

elfogadja a honoráciorok szavazati jogát, a nemtelenek hivatalképességét és a szabad 

községek képviseletét, amelyek már önmagukban is hatalmas lépést jelentenek a megyei 

kicsapongások és vesztegetések korlátozására és megszűntetésére.
2297

  

A tisztújításokat illetően Honjavító a jogképesség tekintetében senkit nem akart 

megfosztani a jogaitól, és kissé idealisztikus módon minden oldalnak akart valamit kínálni: 

olyan választási rendszer kialakítását szorgalmazta, ami a főispán és a választók jogait is 

                                                 
2296

 Schlett 1999. 191−199. 
2297

 Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás, követválasztás, tanácskozások és kicsapongások tárgyában. 

Honjavitól. Pozsony, Schmid Antal betűivel, 1844. (A továbbiakban: Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei 

tisztujitás…, 1844.) 3–4. 
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épségben hagyja, és megszűnteti a visszaéléseket is.
2298

 Az egyetlen megoldás a veszély 

elhárítására szerinte a „központosulás elmellőzése”, mert az ember alapvetően szenvedélyes, s 

ha 2-3 ezer művelt, képzett férfi gyűl össze, akkor is elkerülhetetlen a kicsapongások 

megjelenése. Javasolta ezért, hogy a szavazást mindenki a lakóhelyén bonyolíthassa le, 

egyszerre, egy időben, a mindenhol ugyanabban az időben felnyitandó kijelölési ívek által. 

Honjavító szerint így megmaradhat a helybeli nemességnek „saját jellemzete (typus)” is, mert 

lakóhelyén, nem érintkezve a többi helységgel, minden idegen befolyás nélkül, szabadon 

nyilváníthatja akaratát; a szabad akaratnak és önmeggyőződésnek tehát ez a módszer engedné 

a legnagyobb teret.
2299

  

Választójoggal ruházta volna fel a 20. életévét betöltött, saját maga fenntartásáról 

gondoskodó nemest; minden rendű tisztviselőt, művészt, oklevéllel bíró személyt (például 

ügyészek, orvosok, gyógyszerészek, mérnökök stb.), nyugalmazott katonatisztet, s a 

honoráciorokat általában; a gyárak és bányák tulajdonosait és igazgatóit, a megyének adózó 

nagyobb kereskedőket, a lelkészeket és segédeiket, valamint a községek bíráit és jegyzőit.
2300

 

A választói névjegyzékek alapján kellene törvényileg meghatározni, hogy hány választóval 

ellátott helység kapjon külön kijelölési (candidationalis) ívet (azaz mekkora helység 

szavazzon már külön), illetve a megye határozza meg, hogy ha egy helység a meghatározott 

számú választóval nem bír, mely helységekkel szavazzon együtt, s ezeknek hol jelöljék ki a 

választás helyszínét. Minden helybeli választóság a választói névjegyzék elkészülte után 

                                                 
2298

 Kritikával illette a korábbi szavazási eljárásokat és javaslatokat (titkos szavazás golyókkal, farovással, illetve 

nagyobb kiterjedésű birtoktulajdonhoz kötött személyes szavazat). A golyóval történő titkos szavazást azért 

vetette el, mert az megkívánja, hogy nagy, többezer fős tömegek egy helyre gyülekezzenek, és hogy ott hosszabb 

ideig vesztegeljenek, ami a visszaélések és a kicsapongások lehetőségét növeli. Honjavító számítása és 

tapasztalata szerint tíz tisztviselő megválasztására húsz választónak legalább egy óra szükséges. Ebből 

következőleg 50 tisztviselő választására ezer választónak egy helyre gyűlve, naponta hét órát számolva a 

szavazásra, pár hétnél is több idő szükségeltetik – és ez még nem a felső limit. A mezőgazdasággal foglalkozó 

köznemesség idejét ugyanakkor hiba a nyári időszakban tisztválasztásokkal lefoglalni. Erdélyt hozta fel 

párhuzamnak, és ellenpéldának is: ott a tisztviselők száma kevesebb, a választók száma csak párszáz fő, így az 

idő nem akadálya a titkos választásnak, ami egyébként gyakorlatban is van. A szavazatvásárlás mégsincs 

kiküszöbölve ott sem, hanem fennmaradt. A farovás általi szavazás még több időt vesz igénybe, s ezért 

Honjavító azt még kevésbé tartotta praktikusnak.  Ha a rovást pedig esetleg nem a zöld asztal mellett, hanem a 

tömegben, mindenkinek a saját kése által kellene lebonyolítania, nem lehetne garantálni, hogy egy személy 

hányat róna, illetve hogy a szavazók ne szúrják le véletlenül vagy szándékosan egymást. A birtokhoz vagy a 

nemesség számához kötött, képviseleti választási eljárást a választójog kiterjesztésének európai tendenciája 

idején retrográd lépésnek tartotta, s a közös terhek mellett inkább a jogokban is osztozni kívánt, például a 

honoráciorokkal. Lásd: Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 5–7. 
2299

 Honjavító szerint a gyakorlat cáfolja azt a várható ellenérvet, hogy egy-egy községben a nemesek elcsábítása 

könnyebbé válik a koncentrált és célirányos megvesztegetés miatt. Azzal érvelt, hogy minden helység 

nemességének megvan a sajátos jelleme, ritkán van belső pártosodás, általában egyetértőleg nyilatkoznak egy-

egy jelölt ellen vagy mellett, így nemeshadnagyi vagy rendőri felügyelet mellett nem kell tartani rendbontástól. 

Lásd: Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 17–18. 
2300

 A választójoggal felruházott személyek névjegyzékét szigorú rendőri felügyelet mellett három példányban 

kellene összeírni. A példányokat az adott város vagy helység szekrényében, az illető járásbeli szolgabírónál, 

illetve a megye levéltárában kellene tartani, s minden tisztválasztásnál frissítenék. Lásd: Honjavító, Nézetek és 

javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 8. 
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választja egyszer s mindenkorra állandó választósági elnökét, jegyzőjét és rendőreit; ezeket a 

választósági névjegyzék beküldésekor a megyének be kell jelenteni, hogy a főispán tudja, 

kinek kell küldeni a kijelölési ívet. Az érintetteket csak halál, tehetetlenség vagy hűtlenség 

esetén pótolhatnák mással.
2301

  

A tisztviselők mandátumát Honjavító hat évben állapította meg. A hat év lejárta előtt 

köteles lenne a főispán vagy helyettese (mulasztásuk esetén az alispán) a hatodik év utolsó 

havában közgyűlést tartani, s ebben a tanácskozmányi és a tisztválasztási határnapot kitűzni, 

amit megyeszerte járásonként köröztetnének (currentálnának). Ha a főispán vagy helyettese a 

törvényes időben nem akarná megtartani a tisztújítást, vagy ha a főispáni szék betöltetlen, az 

alispán feladata volna a közgyűlési határnap kitűzése. A tisztújítást levezető elnököt ekkor 

szavazattöbbséggel a tanácskozmány választaná, a megyei elnökség elölülése alatt. A 

conferentia tagjait Honjavító ugyancsak rendi állás, vagyoni, értelmiségi és jövedelmi helyzet 

alapján határozta volna meg.
2302

 

A jelöltekről többségi vélemény alapján a conferentia döntene, amely tevékenységéről 

köteles volna jegyzőkönyvet vezetni, hogy szükség esetén mind a rendek, mind a főispán 

ellenében igazolni tudja eljárását. A tanácskozmány elnöke köteles bevezetni és jelölni a 

kijelölési ívbe
2303

 mindenkit, akit a conferentia általános vagy „nevezetes többséggel” 

hivatalra jelöl. A tisztviselők kijelölését Honjavító tervezete szerint járásonként kellene 

végezni. Ha a tisztújításon a kandidációt mégsem a tanácskozmány határozata szerint 

végeznék, a conferentia köteles a közgyűlést figyelmeztetni. A törvénytelenül jelölteket nem 

lehetne megválasztani, s helyeikre a tanácskozmány köteles lenne más személyeket kijelölni 

és választás alá bocsátani. Minden hivatalra legalább három, de legfeljebb négy egyént 

lehetne jelölni. Egy személyt alapvetően csak egy hivatalra lehetne jelölni, de szükség esetén 

                                                 
2301

 Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 9. 
2302

 A kötelező conferentia tagjai lennének: minden, az adott megyében főhivatalt, azaz országgyűlési 

követséget, valóságos alispánságot, főjegyzői, főügyészi, főadószedői vagy főszolgabírói hivatalt viselt 

táblabíró; országos főhivatalt viselő vagy viselt megyei birtokos, úgy mint országbíró, főispán, megyéspüspök, a 

királyi főtörvényszék, a helytartótanács, a kamara, a váltó főtörvényszék és a kerületi táblák elnökei, tanácsosai 

és ülnökei, a megyében birtokos ezredesek és tábornokok; minden, a megyében legalább ezer holdnyi 

majorságot sajátképpen bíró személy; minden, legalább 40 ezer forintot jövedelmező és a megyében fekvő 

uradalom főigazgatója, tulajdonosaik távollétében; minden, külön kijelölési ívvel ellátandó választósági elnök. A 

tanácskozmány rendes elnöke a főispán, vagy helyettese. Ennek mulasztása esetén a tanácskozmány magának 

választ elnököt, aki teljes bizalmat élvez, és két jegyzővel ellátva a főispáni eljárást mindenben pótolja, a 

conferentiát vezeti. Lásd: Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 10. 
2303

 A járásbeli kijelölési íveket a tanácskozmány eloszlása után, annak jegyzőkönyve alapján a főispán vagy 

helyettese készíti el és küldi el borítékban saját aláírásával ellátva minden választósági elnökhöz, egy, a borítékra 

írt utasítással, amely szerint azokat az egész választóság jelenlétében, a kijelölt napon és órában mindenütt 

egyszerre bontsák fel, s a választást akkor azonnal kezdjék meg. Minden, legalább 20 választót számláló helység 

kapna egy kijelölési ívet. A kevesebb számú választóval bíró helységeket a megyében hozzájuk legközelebb eső 

helységhez soroznák, s ezek számára megyeileg jelölnének ki egy kijelölési ívvel ellátott közös választási helyet. 
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ettől el lehet tekinteni, ha az adott személy képes a hivatalok több fajtáját is megfelelően 

betölteni.
2304

 Bírói hivatalra viszont csak olyat jelölhetnének, aki jogi oklevéllel vagy 

bizobyítvánnyal rendelkezik.
2305

  

A választás napján a szavazók a választósági elnök által a választás helyszíneként 

kijelölt házhoz zászló és fegyver nélkül, józanul, minden lármát és a csoportosulást mellőzve 

lennének kötelesek megjelenni a kitűzött időben. Az elnök a kijelölési ívet a tisztújítás napján 

az előre kijelölt órában bontaná fel nyilvánosan a választóság jelenlétében, s ezután 

kezdődhetne meg a szavazás. Az alispánokat, jegyzőket, ügyészeket és főadószedőket az 

egész megye választhatná a kijelölési ívek nyomán, de minden járás külön és maga 

választhatná a járásbeli tisztjeit, azaz szolgabíráit, esküdtjeit, aladószedőjét, biztosait, mert 

ezek személyét és jellemét az adott járás lakói ismerik a legjobban. A választás során a 

rokonok természetesen nem szavazhatnának egymásra.  

Néhány hivatalt továbbra is kinevezéssel töltenének be, de a főispán helyett ez a 

hatáskör a conferentiához kerülne. A tanácskozmány szavazati többségével megerősített, 

kinevezés alá eső hivatalok az orvosok, mérnökök, levéltárnok, kiadó, pertárnok, bába, 

várnagy, rabügyelő stb. volnának. Az ő kinevezésüket a főispán vagy a helyettes elnök 

hirdetné ki, ugyanakkor, amikor a választott tisztviselőket is bejelentik. Főispáni kinevezés 

alatt egyedül a táblabírák maradnának meg, de a conferentiának ebbe is lenne beleszólási 

joga, s az általa ajánlottakat rendi állástól függetlenül ugyancsak köteles lenne a főispán 

kinevezni. A rendes fizetéses és napidíjas, bíráskodó táblabírákat azonban mindig a megye 

választaná, s a főispánt csak a megerősítés joga illetné. A szükség esetén kinevezendő 

tiszteletbeli hivatalokat szintén csak rendi jelölés mellett hagyták meg a főispánok kinevezi 

jogkörében, ahogy az időközben megüresedett hivatalok pótlását is.
2306

 

                                                 
2304

 A többszörös kijelölést nem zárja ki Honajvító például azokban az esetekben, ha nincs elég alkalmas jelölt, 

vagy ha valaki annyira érdemeivel annyira kitüntette magát, hogy hivatalban tartása a több tisztségre jelölést 

szükségessé teszi. Ekkor a legmagasabb fokú hivatalt nyerné el a jelölt azok közül, amelyekre megválasztották. 

Ha egyenrangú hivatalokról van szó, a jelölt választhatna, melyiket vállalja. Az alkalmas jelöltek hiánya 

Honjavító szerint áthidalható úgy is, hogy az aljegyzők, alügyészek, alszolgabírók, aladószedők és esküdtek egy 

rovatban szerepelnének a kijelölési ívben, így a legtöbb szavazatot nyert egyén lenne első aljegyző, az utána 

következő a másodaljegyző, és így tovább. Egy egyén több hivatalra történő jelölését az alábbi okok 

kérdőjelezhetik meg: a) minden hivatal különböző tulajdonságokat igényel, nem felcserélhetők (a jó szónok és 

vezér legyen alispán, a csak a törvényekben jártas személy ügyész vagy törvényszéki bíró, a jó tollú egyén 

jegyző, a jó számvető és feddhetetlen jellemű személy adószedő, a gyors és erőteljes végrehajtó pedig szolgabíró 

legyen); b) a hivatalokat ne családi érdek szerint, kedv- és időtöltésből, vagy épp bosszúállás apropóján töltsék 

be, mert az nem csak megélhetési forrás, hanem áldozatvállalás a közjóért; c) a valódi öntudat növekedjen a 

tisztikarban, s ne erősödjön az alkura kész, csapodár hajlam a többszörös kijelöltetés által. Lásd: Honjavító, 

Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 20–21. 
2305

 Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 11–12. 
2306

 Kivételt jelentett volna ezalól az alispáni hivatal pótlása, amit tanácskozmányi kijelölés után időközi 

választással lehetett volna csak újra betölteni. 
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A leadott szavazatok számát a választósági jegyző lenne köteles a kijelölési ívben a 

jelölt neve alá bevezetni, s a kijelölési (egyben választási) ívet az elnök, a jegyző és a 

rendőrök aláírásaikkal hitelesítve, borítékban, az elnök által lepecsételve a főispánhoz vagy a 

helyettes elnökhöz, illetőleg a szavazatszedésre kiküldött választmányhoz
2307

 küldenék vissza. 

A szavazatok súlya mindenhol egyenlő, tehát nem ponderálhatnak!
2308

 

A követválasztások lebonyolítását Honjavító a tisztújításokhoz hasonlóan képzelte el, 

annyi különbséggel, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően a követválasztásoknál is be kívánta 

vezetni a jelölést. Javaslata szerint a megyei tanácskozmány jelölne kétharmados 

szótöbbséggel négy-öt személyt a követségre.
2309

  

A represszív törvények Honjavító szerint önmagukban a tömeg problémája miatt tehát 

nem jelenthetnek kizárólagos megoldást, és a szabad választások meggyalázása lenne, ha 

katonai karhatalom kirendelésével oldanák meg a választások rendezését.
2310

 A rend 

fenntartására a megye által kinevezett, eskütételre kötelezett és megkülönböztető jeggyel 

ellátott csendbiztosokat javasolt a gyűlés helyszínére kirendelni, a helyi választásokat pedig a 

helységek által választott rendőrök felügyeletéhez kötötte volna, akik a szavazatszedő 

küldöttségnek számolhattak be az esetlegesen tapasztalt visszaélésekről.
2311

 A megtorló 

intézkedések Honjavító szerint csak az új választási rendszabás bevezetésével együtt érhettek 

volna célt. De milyen intézkedéseket javasolt a szerző? Bűnössége esetén az aktív és passzív 

vesztegetőt is megfosztatta volna választási és választhatási jogától, s ezen felül 

szabadságvesztést is kiszabhattak volna rájuk. Bárki lehetne vádló, a vádlott felett pedig – az 

országgyűlési kerületi választmányi tervezet javaslatához hasonlóan – az ún. őrszék ítélne, 

leszámítva a büntetőbíróság hatáskörébe tartozó eseteket. Az őrszék Honjavító tervezete 

szerint legalább tíz tagból állna, elsősorban megyebeliekből, de a körülményektől függően 

szomszéd megyebelieket is bevonhatnának. Az őrszék elnökét a közgyűlés választaná. A 

tisztújítás, követválasztás befejeződése után az őrszék még legalább egy hétig köteles lenne 

együtt maradni, s a felmerülő panaszokat kivizsgálni. A visszaélésekkel hivatalt nyert 

tisztviselőt a legközelebbi közgyűlés fosztaná meg hivatalától, s helyét pótlólagos 

helyettesítéssel a fent ismertetett módon töltenék be.
2312

 

                                                 
2307

 A tanácskozmány szótöbbséggel a maga köréből nevezné ki előre a szavazatszedő választmányt: a nagyobb 

megyékben az elnökkel együtt 11, a kisebbekben 7 tagból állna. Ez bontja fel és számolja össze a közgyűlés előtt 

a tanácskozmányi, illetve a választást vezérlő elnök által neki átadott íveket, majd jelenti be a közgyűlésnek a 

szavazatszámokat. Lásd: Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 15. 
2308

 Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 13–14. 
2309

 Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 22. 
2310

 Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 17. 
2311

 Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 27–28. 
2312

 Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 29. 
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Honjavító szerint a javaslatnak két mélyebb, közvetlen haszna lenne: a megyék 

tisztválasztási, követválasztási és tanácskozási helyhatósági jogait az alkotmányosság 

követelményei szerint szilárdítaná meg, s a lakosságot a vagyonosodásra, gyarapodásra, 

közvetve a nevelésre, művelődésre buzdítaná. Az értelmiségiek bevonását azért szorgalmazta, 

mert a nevelés által fokozatosan a népképviseleti rendszer is tért nyerhetne. Honjavító 

hosszútávú célja az általános népképviselet volt.
2313

 

A reformkori vármegyét bemutató munkájában Palugyay Imre többször tesz 

„aktuálpolitikai” megjegyzéseket is, értékelő mozzanatokkal egészíti ki a jog- és 

alkotmánytörténeti értekezést. Az első kötet belső címlapján egy Dessewffy Aurél (X. Y. Z.) 

idézet található a Világ lapjairól, ami ugyancsak megerősíti, hogy Palugyay nézetei az 

újkonzervatív irányzattal rokoníthatóak. A statisztikus-jogtörténész a parasztok országgyűlési 

képviseletét nem támogatta, s javaslata szerint a vármegyei közgyűléseken sem személyesen, 

hanem csak nemes vagy nemtelen képviselők útján képviseltethetnék magukat, amíg 

műveltségi viszonyaik nem javulnak látványosan (a képviselőket a többi hivatallal együtt 

választanák, a tisztújítások alkalmával).
2314

 Az ítéletek következetessége miatt támadta a bírák 

gyakori cserélődését, kinevezésüket pedig közvetlenül a rendekhez és a megyei közgyűléshez 

kötötte volna.
2315

 A „vidékiek” közgyűlési jelenlétét Dessewffyhez hasonlóan a szegregáció 

eszközével oldotta volna meg: csak a karzaton, vagy a terem egy sorompóval elkülönített 

részén vehetnének részt ezután.
2316

 

A röpiratokban látott nézetek sokszínűsége tehát a napi sajtóban látottakhoz mérhető. 

A két legmarkánsabb írás, Dessewffy Emil és Honjavító tervezetei eltérő irányból és 

szándékkal, de mindketten a tömeg kiiktatását jelölték meg elsődleges célként. Dessewffy a 

politikai elit – pártoktól független! − kollektív felelősségéről és a megyei rendezés sürgető 

voltáról elmélkedett, míg Honjavító a választási szabályozás minúciózus részleteinek 

kidolgozására koncentrált. Mindketten belátták a rendi állástól független, műveltségi alapon 

végrehajtott jogkiterjesztés szükségességét, de amíg Honjavító az ellenzéki princípiumokhoz 

igazodva mindezt a jogszűkítés elkerülésével akarta végrehajtani, Dessewffy a nemesi 

jogegyenlőséget megkérdőjelezte, s a cenzus alá szoruló kisnemesek kizárását támogatta. A 

jogkiterjesztés mértéke és üteme Honjavító tervezetében a Dessewffy-féle politikai 

érdekcsoportok védelmének nyomása hiányában jóval progresszívebb alakot öltött (ami a 

                                                 
2313

 Honjavító, Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás…, 1844. 16., 30–31. 
2314

 Palugyay Imre, Megye-rendszer hajdan és most. Törvény-történet-oklevelek-’s egyéb rokon kútfők után. 

Első kötet. Megye-alkotmány. Pest, 1844. (A továbbiakban: Palugyay 1844. I.) 30−31. 
2315

 Lásd a „Megye-ügykezelési rendszerünk’ némelly árnyék-oldalai ’s e’ részbeni teendőink közül egy-két 

javaslat” című fejezet vonatkozó szakaszait: Palugyay 1844. I. 201., 222−223. 
2316

 Palugyay 1844. I. 213−219. Különösen: 217. 
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passzív választójog kiterjesztésében is megmutatkozott), s már maga a honorácior-fogalom is 

rendkívül széles értelmezést kapott. A szabályozás központi elemét a nemesség 

helységenkénti eltérő profiljából származtatott decentralizált választási eljárás jelentette, amit 

az elitista összetételű conferentia jelölő hatáskörének a kibővítésével, és a csendbiztosok, 

valamint az őrszék intézményeinek a bevezetésével kombinált volna. A racionalizálás, 

korszerűsítés további másodlagos elemeit a járásonkénti tisztviselő-jelölés, és a túljelölés 

megakadályozása jelentette. Bármennyire is részletes, és sok helyen előremutató volt 

Honjavító javaslata, véleményünk szerint mégis egy alapvető ellentmondást hordozott 

magában. A visszaélések megfékezését ugyanis mindenekelőtt a helyi nemességek 

szociálpszichológiából levezetett homogén választói magatartására alapozta, de közben nem 

vette figyelembe a jogkiterjesztéssel járó, a választójogosultak heterogenitását, 

diverzifikációját előidéző strukturális következményeket. 
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VIII. A megyei választások kérdése és az 1843. évi követutasítások 

 

VIII. 1) Felkészülés az 1843/44-i országgyűlésre 

 

Az 1839/40-es országgyűlést követő éveknek a megyei választások megreformálásával 

kapcsolatos közgyűlési vitáit és az 1843-as követutasítások születésének körülményeit három 

fontosabb kezdeményezés határozta meg. Ezek egyike a szatmári 12 pont 1841-es 

megszületése és közzététele volt. Jóllehet 1843-ra a politikai többség – Szatmárt is beleértve! 

– mindenhol kihátrált az átfogó reformterv mögül,
2317

 annak pontjai sokban tematizálták az 

utasító választmányok munkáját, és valamilyen előjelű állásfoglalásra kényszerítette a 

deputátusokat, majd a megyék közgyűléseit. Az ötödik pont kimondta, hogy „az alkalmas 

nemtelenek alkalmaztassanak minden, bár legfőbb hivatalra is”,
2318

 a 12. pont pedig 

szorgalmazta, hogy „az egész népnek a közügyek elintézésébe befolyás s eszerint képviselet is 

adassék,
2319

 annál is inkább, minthogy [Werbőczy Tripartitumának] az I-ső rész 3-ik címe 

szerint hajdan az egész nép egyenlő jogokkal és szabadságokkal bírt, és ezektől egy része az 

ország védelmének elmulasztásával elkövetett hűtlenség miatt fosztatott meg: ezen az ősök 

hibája miatti büntetés pedig mind azon törvényeknek, melyek az ártatlan gyermekeknek apáik 

vétke miatti büntetését tiltják, mind felvilágosult századunknak szellemével ellenkezik”. A 11. 

pont emellett állandó, szabadon választandó polgári törvényszék és választott esküdtszék 

felállítását javasolta, ami értelemszerűen a bíróválasztás megreformálását jelentette volna.
2320

  

Az 1840-es évek első harmadában intenzifikálódott és emelkedett a helyi és országos 

politikai diskurzus központi témájává a nemesi liberalizmus és potenciális szövetségese, a 

                                                 
2317

 Varga János, Megye és haladás a reformkor derekán (1840–43). I–II. In: Kanyar József (szerk.), Somogy 

megye múltjából. Levéltári évkönyv 11–12. Kaposvár, 1980–81. I. 206–211. (A továbbiakban: Varga 1980–81.) 
2318

 Varga kutatásai alapján érdemes regisztrálni, hogy a nemtelenek hivatalképességének igényéről az utasító 

választmányok munkálatainak tárgyalása előtt (!) már 14 megyében születtek indítványok, további hat megyében 

pedig megszorításokkal (ti. a bírói funkcióval rendelkező hivatalok kivételével) javasolták ezt a jogkiterjesztést 

(Pozsega megye kivételével azonban ténylegesen egy megyében sem engedtek nemtelent közhivatalra). Vö. 

Varga 1980−81. I. 239. 
2319

 Varga János összegzése szerint az 1840-es évek első harmadában 14 megyében bukkant fel indítvány 

formájában a népképviselet gondolata: hét megye a szabad községek megyei képviseletét, hét megye pedig 

általában a községek képviselőinek megyegyűlési megjelenését javasolta, de egyedül Csanádban vált mindez 

hivatalos állásfoglalássá. Pest vármegye 1841. novemberi közgyűlésén Nyáry Pál vetette fel az általános 

népképviselet bevezetését, a döntést azonban az utasító választmányhoz utalták. Esztergom vármegyében 1841 

augusztusában egy fiatal ügyvéd indítványozta, hogy a megyegyűléseken minden helység két küldöttel 

képviseltethesse magát, továbbá hogy a nép az országgyűlésen is kapjon képviseleti jogot, javaslatát azonban 

leszavazták. Lásd: Varga 1980–81. I. 239., 241.; A számszerű adatot idézi még: Gergely András, Általános 

választójog 1848-ban? A megyei törvény vitája az utolsó rendi országgyűlésen. In: Századok 2005:3. 585–610. 

594. 
2320

 Pajkossy Gábor (szerk.), Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény. Osiris, Bp., 2003. 

148–152.; Rácz István, Az 1841. évi szatmári 12 pont. In: Acta Univ. Debr. Sectio Historica 2. Debrecen, 1955. 

101–123. 
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nem-nemes értelmiségiek politikai összeolvadásának formalizálása.
2321

 Bihar, Borsod, Pest, 

Ugocsa, Vas és Zala (azaz a többnyire stabilan ellenzéki) megyék 1841–42 folyamán 

közgyűlésileg határoztak a honoráciorok megyei választási szavazójogának megadásáról. A 

határozatok sorsa és a kormányzati reakció koreográfiája mindegyik megye esetében azonos 

volt: a Kancellária utasítására a Helytartótanács bekérette a saját hatáskörben „újító” megyék 

korábbi tisztújítási statútumait és jegyzőkönyveit annak megvizsgálására, hogy a megyei 

határozat összhangban áll-e azokkal, emellett külön magyarázatot is kértek az adott 

törvényhatóságtól a határozat meghozatalának és joghatóságuk vélt túllépésének 

indítóokairól. A „vizsgálatot” kormányzati oldalról minden esetben a megyét rendreutasító 

helytartótanácsi leirattal és a határozat uralkodói megsemmisítésével zárták, jóllehet ennek a 

„renitens” megyék ellenállása miatt többnyire nem tudtak érvényt szerezni. 

Bihar megye közgyűlése 1841. március 1-én a 26. jegyzőkönyvi szám alatt hozta 

végzésbe a református („helvét vallású”) Érmelléki egyházvidék és konzisztórium kérésére, 

hogy a jövőben minden törvényesen bevett felekezet papjait („egyházi igazgatóit”)
2322

 

nemességükre való tekintet nélkül fejenkénti szavazási jogban részesítenek a megyei 

választásokon. A rendek a katolicizmus privilégiumának megszüntetését a felekezetek 

„törvényesen bevett státuszának” történeti fejlődésével és kiterjesztésével indokolták. Egyúttal 

szavazati jogot biztosítottak minden diplomás és állandóan a megyében lakó ügyvédnek, mert 

az értelmiség további kizárásában az államérdek sérülését látták, és mert ezek a személyek is 

                                                 
2321

 Varga 1980–81. I. 234–241. Biharra röviden: 237., Pestre: 238−239., Borsodra, Zalára és Vasra: 239.; A 

honorácior fogalmának eltérő és bonyolult értelmezéseire és értelmezési kísérleteire lásd uo. 236.; Vö. 

Dessewffy Aurél, Törvényhozás és megyei hatóság viszonya. In: Világ 1841. szeptember 8. (72. sz.); Réső-Ensel 

Sándor, Honoratiorok és választási jog. In: Pesti Hirlap, 1841. augusztus 25. (68. sz.); Mráz Mihály, Néhány 

észrevétel Reső-Ensel Sándor pestmegyei tb. urnak a’ honoratiorok szavazási ügyében (P. Hirl. 68. sz.) közlött 

felszólaltára. In: Pesti Hirlap, 1841. szeptember 25. (77. sz.) 

Mint láttuk, az újkonzervatívok bizonyos képességek (vagyon, erkölcsiség és műveltség) megléte esetén lettek 

volna készek felruházni a honoráciorokat szavazójoggal, de a kérdés rendezésére − alkotmányt érintő jellege 

miatt − csak egységes, országgyűlési eljárást véltek elfogadhatónak, az országgyűlési törvényalkotás 

előfeltételének pedig a választási eljárás előleges vagy párhuzamos törvényi szabályozását jelölték meg. Az 

országgyűlést megkerülő szabályozási kísérleteket a törvényhozás jellegét megváltoztató és az uralkodói jogokat 

csökkentő hatásai miatt elvetették. Vö. Varga János, Kereszttűzben a Pesti Hirlap. Az ellenzéki és a középutas 

liberalizmus elválása 1841−1842-ben. Akadémiai, Bp., 1983. (A továbbiakban: Varga 1983.) 126−127., 136.   

Egy 1820-as helytartótanácsi rendelet, ami kollektív nemességük révén a nemesek mellett választójoggal ruházta 

fel az „egyházkormányzókat” is, az eltérő megyei értelmezések révén különösen problematikussá tette az egyes 

felekezetek, illetve azon belül a papság egyes részeinek a választógyűléseken történő megjelenését. Bars és 

Csanád például szavazójoggal ruházta fel a katolikus káplánokat is, Bars, Bereg és Bihar pedig a protestáns 

lelkészeket is egyházkormányzónak minősítette (Bihar utólag visszavonta ilyen értelmű határozatát). Bereg 1840 

szeptemberében megerősítette a protestáns lelkészek szavazójogáról szóló határozatát, s példáját Hont és 

Zólyom, majd 1842-ben Sopron megyék is követték (Zólyomban a katolikus káplánok és a többnyire 

kormánypárti gimnáziumi-líceumi tanítók ugyanakkor nem kaptak szavazójogot!). Moson 1842-ben a katolikus 

káplánokat, Abaúj vármegye 1842 tavaszán minden bevett vallás lelkészeit, Bars és Szerém megyék pedig a 

görögkeleti pópákat vonták a szavazójogosultak közé. Lásd: Varga 1980−81. I. 236−237.         
2322

 A káplánokat ide nem értve. 
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nemesi terheket viseltek, sőt már a bírák választásában is részt vehettek.
2323

 A bihari rendek a 

Helytartótanács 1842. április 12-i, 13539. sz. alatti leiratának következtében 1842. június 13-

án küldték fel határozatukat a dikasztériumnak.
2324

 A Helytartótanács 1842. szeptember 22-i, 

34400. sz. alatti leiratában szólította fel Bihart, hogy küldje meg a korábbi tisztújítási 

statútumokat, és adjon felvilágosítást a tisztválasztásoknál „a megyében ezelőtt divatozó 

szokásról”,
2325

 amelynek a rendek 1842. december 14-én tettek eleget.
2326

 A budai 

kormányszerv a Kancellária 1842. július 26-i, a szavazójog megyei hatáskörben történő 

kiterjesztését az 1790:12., 1790:67. és 1827:8–9. tc.-ek alapján tiltó átiratának
2327

 megfelelően 

1843. március 21-én a 11149. sz. alatt Biharnak küldött intézvényben a vitatott határozatot az 

uralkodó nevében megsemmisítette, s egyben utasította a megyét, hogy hatósága korlátait a 

jövőben ne lépje túl. A Helytartótanács indoklása szerint a határozat ellenkezik a megyei 

gyakorlattal, valamint sérti a törvényhozó hatalmat, mert – az idézett sarkalatos törvénycikkek 

alapján – kizárólagosan országgyűlési hatáskörbe utalt döntéseknek megy elébe.
2328

 

Pest megye 1841. április 23-án a 2242. sz. határozattal terjesztette ki a választójogot a 

megyében lakó honoráciorokra. A vizsgált megyék közül Pest értelmezte a legtágabban a 

nem-nemes értelmiségiek körét: szavazójoggal ruházták fel a bevett felekezetek lelkészeit és 

káplánjait (kivéve a szerzeteseket, illetve a szerzetes segédlelkészeket), a királyi ügyek 

igazgatóhivatalához tartozókat az írnokok kivételével, a királyi egyetem rendes oktatóit,
2329

 a 

gimnáziumok, collegiumok, líceumok oktatóit valláskülönbség nélkül, az Akadémia rendes 

tagjait és a Vakok Intézetének igazgatóját, a Nemzeti Múzeum tagjait az írnokok kivételével, 

a Királyi Főtörvényszék tisztviselőit a szolgák kizárásával, a Politico Fundationalis 

Igazgatóság
2330

 tagjait, a praktizáló ügyvédeket, a szakmájukban dolgozó orvosokat és 

mérnököket, a Helytartótanács ügyvivőit a concipistákig (azaz fogalmazókig), az országos 

levéltárnokokat, a nem-nemes haszonbérlőket, a községek jegyzőit, valamint a szabad 

                                                 
2323

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.1.–192. 6–7. fol.; A megyének ez a végzése az 1840. 

június 22-én született 1424. sz. jkv. határozatot változtatta meg, amely az 1840-es bihari tisztújítási rendtartást 

kidolgozó küldöttség hasonló tartalmú javaslatát (azaz a honoráciorok és a protestáns, ill. görög nem egyesült 

nem-nemes lelkészek szavazati jogának megadását) még – a megye 1825-i és 1837-i statútumaihoz hasonlóan – 

elvetette. Lásd: MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1843. F.1.–21. 14–15. fol. 
2324

 Az erről szóló 1842:2116. sz. közgyűlési végzést lásd: MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. 

F.1.–192. 1. fol. 
2325

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.1.–245. 11–12. fol. 
2326

 Az 1840:1424. sz. határozat, továbbá az 1825. május 3-i és 1837. június 5-i tisztújítási rendszabások, 

valamint az 1825-i rendszabás választójogi passzusait minimálisan módosító 1828:2196. sz. végzés felküldéséről 

határozó 4889. jkv. sz. alatti döntést az említett dokumentumokkal együtt lásd: MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. 

Dep. pol. com. 1843. F.1.–21. 13., 16–21. fol. 
2327

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.1.–192. 9–10. fol. 
2328

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1843. F.1.–80. 25–26. fol. 
2329

 A rendkívüli oktatókat, asszisztenseket és adjunktusokat nem részesítették szavazójogban. 
2330

 közalapítványi ügyigazgatóság 
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községek, a királyi városok, és a megyében királyi adománylevél révén szabad birtokos 

községek (Nagykőrös, Kecskemét, Dunapataj, Ráckeve, Szentendre) egy-egy képviselőit.
2331

 

A Helytartótanács 1841. május 25-i, 19305. sz. leirata szólította fel a megyét a végzés okainak 

és a korábbi határozatoknak a megküldésére.
2332

 A június 17-i közgyűlés az utasító 

választmányhoz utalta a kérdést és a megyei válasz kialakítását, ami augusztus 2-i dátummal a 

korábbi határozat helybenhagyását jelentette.
2333

  

A zalai közgyűlés 1841. augusztus 2-án az 1911. sz. végzéssel döntött a honoráciorok 

szavazójogának megadásáról (a megye az orvosokat, ügyvédeket, sebészeket, 

gyógyszerészeket, a katolikus káplánokat és a protestáns prédikátorokat számította ide).
2334

 A 

Helytartótanács az 1842. április 18-i, 14984. sz. leiratában kért a megyétől indoklást, 

amelynek Zala augusztus 8-án eleget is tett. Ebben egyfelől a tisztújítások szabályozását a 

megye hatáskörébe tartozó kérdésnek jelentették ki, másfelől arra hivatkoztak, hogy a 

honoráciorok szavazójoga már több megyében gyakorlat volt, és hogy a nemesi jogok 

egyébként is mindenkit megilletnek, aki a nemesi terhekben osztozik.
2335

 A Helytartótanács 

1842. november 22-i, 42882. sz. leirata a Biharnak küldött válasz mintájára a határozat 

megsemmisítését mondta ki.
2336

 Vas közgyűlése Zalához hasonlóan 1841. augusztus 2-án 

terjesztette ki a szavazójogot a honorácior (itt értsd: nemesi terhet viselő és a megyei bíróság 

alá tartozó) lakosságra, amiről a Helytartótanács 1842. június 27-i, 24393. sz. leiratában kért 

magyarázatot, annak felfüggesztése mellett.
2337

 Az 1842. július 28-i vasi közgyűlés 1388. sz. 

végzése a megye korábbi határozatát érvényben hagyta, és erről feliratban tájékoztatták a 

Helytartótanácsot.
2338

 

Ugocsa közgyűlése 1841. október 25-én a november 8-i tisztújítás előkészületei 

kapcsán hozta meg az 1792. sz. alatt határozatát a szavazójog kiterjesztéséről. Ebben „a kor 

kívánatához képest” választójoggal ruházták fel felekezeti különbség nélkül a lelkészeket és 

hitszónokokat, valamint a honoráciorokat, akik közé az iskolai tanítókat és éneklőket, a 

nemtelen ügyvédeket és orvosokat, a sebészeket és gyógyszerárusokat, illetve az uradalmi 

                                                 
2331

 PmL, IV-3/a-1., PPS vm. nemesi közgyűlésének jegyzőkönyve, 1841:2242. 164–169. 
2332

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1841. F.77. 1–2. fol. 
2333

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1841. F.77. 4–10. fol. 
2334

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.63. 26. fol.; Vö. Varga 1980−81. I. 239. 
2335

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.63. 1–3. fol. A felirathoz a Helytartótanács 

kérésének megfelelően csatolták a megye 1819-i, 1825-i, 1831-i, 1834-i és 1837-i tisztújítási statútumait is. Lásd 

uo. 4–25. fol. 
2336

MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842.  F.63. 28–32. fol.  
2337

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.76. 19. fol.; Vö. Varga 1980−81. I. 239. 
2338

 A vasi feliratot a megye 1822-i, 1828-i, 1832-i, 1835-i, 1838-i és 1841-i tisztújítási rendtartásaival együtt 

lásd: MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.76. 1–15., 27–28. fol. 
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tiszteket számolták.
2339

 A Helytartótanács 1841. december 14-i, 43579. sz. leiratában 

szólította fel a megyét ennek visszavonására és az addigi szokás ismertetését is magában 

foglaló magyarázatra.
2340

 Ugocsa közgyűlése 1842. január 26-i válaszában ismét a „kor 

kívánatára” hivatkozott, és hogy az eddigi tisztválasztásokban azok élhettek szavazati joggal, 

akiknek erre „törvényes szabadságuk” volt.
2341

 A Helytartótanács 1842. május 10-i, 18426. sz. 

alatti intézvénye – a Zalának és Biharnak küldött válaszok mintájára – a határozatot a 

törvényes szokással való ellentéte és a törvényhozó hatalom sérelme miatt 

megsemmisítette.
2342

 Borsod az előbbi megyékhez képest mérsékeltebb álláspontot foglalt el. 

1841 tavaszán kiterjesztették a szavazójogot minden a megyében lakos, magyarul beszélő, 

nemesi terheket viselő és megyei bíróság alá tartozó okleveles ügyvédre, orvosra, sebészre, 

gyógyszerészre, mérnökre, akadémiai és alsó/felső iskolai tanárra, valamint az összes bevett 

felekezet lelkészére.
2343

 Az 1842. március 8-án 9992. sz. alatt kibocsátott, a honorácior-

végzés miatt invesztigációt elrendelő helytartótanácsi leirat
2344

 következtében 1842. május 2-

án a közgyűlés felírt a dikasztériumnak: ebben kijelentették, hogy – bár véleményük szerint a 

megye joga határozni a szavazásra jogosultak köréről – uralkodói jóváhagyásig felfüggesztik 

a honoráciorok szavazójogáról hozott végzést, s az esedékes májusi tisztújításon sem 

alkalmazzák azt. Kedvezőtlen uralkodói döntés esetén viszont az országgyűlésen fogják 

szorgalmazni a választójog nem-nemes értelmiségiekre történő kiterjesztését.
2345

  

Az ismertetett hat vármegye mellett Varga János adatai alapján Bars, Csanád és 

Szerém megyék hoztak még a honorácior-kérdésben a diétát megelőző években a 

jogkiterjesztésről szóló határozatokat (Bars például minden „független értelmiségit”, gyárost 

és kereskedőt értett a fogalom alá), de a kormányszervekkel folytatott küzdelem során csak 

Pest megye állt ellen végig, és csak Pest engedte a gyakorlatban is szavazni a 

honoráciorokat.
2346

 Arad, Győr, Máramaros, Nógrád, Szabolcs, Tolna, Torna és Zágráb 

megyékben szintén történt az 1840-es évek első harmadában iniciatíva a szavazójog 

honoráciorokra történő kiterjesztésére, de az ellenzék ezekben a megyékben még elbukta a 

kezdeményezést. A protestáns lelkészek szavazójogáról szóló határozatokat a kormány 

                                                 
2339

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.34. 1. fol. 
2340

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.34. 3. fol. 
2341

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.34. 4. fol. 
2342

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.34. 6–9. fol. 
2343

 Varga 1980−81. I. 239−240. 
2344

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.67. 2–3. fol. 
2345

 MOL (C 44) Helytartótanácsi lt. Dep. pol. com. 1842. F.67. 6–7. fol. A főispáni helyettes jelentését 

ugyanerről lásd uo. 4–5. fol. A határozatot megsemmisítő május–júniusi kancelláriai és helytartótanácsi 

döntéseket lásd uo. 8–10. fol. 
2346

 Bars 1843-i határozatára a közelgő országgyűlés miatt már nem reagált érdemben a kormány. Lásd: Varga 

1980−81. I. 239−240. 
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viszont nem támadta meg, mert félt, hogy az általános klérusellenes hangulatban
2347

 az a 

katolikus papok voksjogának megkérdőjelezéséhez vezetne.
2348

  

Az előbbiekben ismertetett vármegyei kezdeményezések mellett az 1843-as utasítások 

szövegezésére az 1840. április 14-én benyújtott, de országgyűlési vitatás alá már nem került 

kerületi választmányi tisztújítási törvénytervezet,
2349

 valamint a rendszeres bizottsági 

munkálatok vármegyei törvénytervezetének vonatkozó törvénycikkei és ezek megyei 

véleményei voltak még döntő hatással. 

Varga János kutatásai szerint az ellenzék 1840 és 1844 között húsz törvényhatóságban 

kezdeményezően lépett fel a rendi-főispáni jogokat érintő néhány egyéb kérdésben is.
2350

 

Ilyen volt különösen a bírói funkcióval is rendelkező tisztségviselők kinevezése (az ellenzék 

arra törekedett, hogy a törvényszéki bírák kinevezésének jogát megszerezze),
2351

 illetve 

általában is a hivatalok főispáni kinevezésének joga.
2352

 A főispánok az uralkodóhoz, illetve a 

nádorhoz küldött beadványaikban a pártoskodás erősödését és gyakoribbá válását, a bírói 

függetlenség csökkenését kifogásolták. A kormányszervek a jogszokásra hivatkozva 

megsemmisítették a főispáni hatáskört érintő összes megyei végzést,
2353

 amelynek hatására a 

megyék bár elvi síkon nem vonták vissza az újításokat, a gyakorlatban eltekintettek 

alkalmazásuktól, a kormány eljárását viszont sérelemnek minősítették.
2354

         

                                                 
2347

 Az egyházellenes hangulat kiváltója egy a püspöki kar által kibocsátott, a vegyes házasságokat elítélő 

körlevél volt. Vö. Varga 1983. 113.  
2348

 Varga 1980−81. I. 237−239.  
2349

 A kerületi munkálat – ahogy az 1836−40 közötti éveket bemutató fejezetben már részleteztük − se az 

országgyűlés irományai között, se a Regnikoláris levéltár vonatkozó állagaiban nem lelhető fel, pontos 

szövegéről ezért nem bírunk ismerettel. Az 1843-as alaputasítások tisztújítási tervezeteinek egy része – például 

Szepesé – viszont bizonyíthatóan az 1840-es kerületi munkálatra született reflexió, így közvetett módon annak 

felépítése és tartalma rekonstruálható (lásd alább).  
2350

 Varga 1980−81. II. 159−161. 
2351

 Bars, Bereg, Bihar, Borsod, Krassó, Máramaros, Nyitra, Pest, Pozsony, Szatmár és Vas megyékben az 

ellenzék időleges határozataival „papíron” elérte, hogy a törvényszéki bírákat főispáni kijelölés nélkül a rendek 

titkos szavazással választhassák, egy vagy több évre. Bihar, Pozsony és Szatmár még tovább ment, amikor 

kimondták, hogy a közgyűlés bárki hozzáértő személyt kinevezhet törvényszéki bírának, nem szükséges a 

főispán által kinevezett táblabírák közül választaniuk. Szepesben és Trencsénben a konzervatívok meghiúsították 

az azonos törekvéseket, Zemplénben pedig kompromisszumos megoldás született: a jelölés jogát a rendek által 

választott alispán kapta meg.    
2352

 Tolnában például a jegyző kinevezése kapcsán hozatott az ellenzék egy olyan határozatot, hogy 

országgyűlési törvényben mondják ki: valamennyi megyei hivatal betöltésében kizárólag a rendek illetékesek. 

Csanádban az ellenzék hasonló tartalmú indítvánnyal próbálkozott, de a döntést végül az utasításkészítő 

választmányhoz utalták. Zalában a főispán szintén összeütközésbe került a rendekkel, mert azok az ő 

megkerülésével szerveztek egy levéltári iktatói állást.   
2353

 A zalaiaknak az iktatói állás létrehozását sem engedték meg, Nyitrában pedig megsemmisítették a nem a 

főispán által választott bírák ítéleteit! 
2354

 A surrogatió kérdése is vitákat váltott ki néhány megyében. Vas és Győr például egyenesen a főispán 

jelenléte nélkül folytatta volna le a helyettesítő közgyűléseket. Nyitra csak az ideiglenes surrogatió intézményét 

fogadta el, Pest viszont az adminisztrátor által eszközölt esküdthelyettesítést is csak jegyzőkönyvi óvás mellett 

fogadta el. A választások szabályozását 28 megye végül a főispáni jogkör pontos meghatározásának 

követelményével összekötve adta követeinek utasításba. Vö. Varga 1980−81. II. 161−162. 
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VIII. 2) Az 1843. évi alaputasítások 

 

A nádori levéltár Praeparatoria sorozatában 36 magyarországi vármegye 1843-as 

követutasítása és/vagy utasító választmányának munkálata található meg, de ebből csak 34 az 

alaputasítás (Abaúj, Arad, Árva, Baranya, Bars, Bihar, Borsod, Csongrád, Esztergom, Fejér, 

Győr, Heves, Hont, Komárom, Krassó, Liptó, Máramaros, Moson, Nógrád, Pest, Pozsega, 

Sáros, Szabolcs, Temes, Torna, Torontál, Turóc, Ugocsa, Ung, Vas, Verőce, Zala, Zólyom), 

mert Somogy és Szatmár egy-egy pótutasítással szerepel.
2355

  

A 35 vizsgált megye
2356

 közül 29-nak az alaputasítása érintette valamilyen formában a 

megyei választások kérdését (Abaúj, Arad, Árva, Baranya, Bars, Bihar, Borsod, Csongrád, 

Esztergom, Győr, Heves, Hont, Komárom, Krassó, Liptó, Máramaros, Pest, Sáros, Szabolcs, 

Szepes, Temes, Tolna, Torna, Torontál, Ugocsa, Ung, Zala, Zólyom, Verőce).
2357

 A fejezet 

első részében a választások rendezésével részletesebben is foglalkozó instrukciókat tekintjük 

át, utána pedig a reformhajlandóság szempontjából csoportosítva közöljük a többi, rövidebb 

vagy érintőleges megyei állásfoglalást. Végül a törvényes szabályozást előleges tartalmi 

hozzászólás nélkül szorgalmazó megyék körének számbavételét végezzük el. 

Abaúj 1841. augusztus 20-án Vitéz János első alispán elnöksége alatt kiküldött utasító 

választmánya 1843. február 16-án ült össze a szatmári 12 pont véleményezésére. A 

választmányi javaslatok alapvetően még rendi-ellenzéki keretek között mozogtak, s csak 

mérsékelt reformokat fogalmaztak meg.  A nemtelenek hivatalképességét megszorításokkal 

ugyan, de támogatták: mivel a törvény értelmében nemes embernek csak nemes lehet a bírája, 

a bírói hivatalokat leszámítva lettek volna a nem-nemesek is választhatók.
2358

 A népképviselet 

bevezetését a megye a népnevelés és a műveltségi viszonyok javítása után tartotta csak 

                                                 
2355

 A magyarországi vármegyék 1843/44-es politikai pártállásának értékeléséhez és összevetéséhez lásd: 

Kecskeméti Károly, Magyar liberalizmus 1790–1848. Argumentum, Bp., 2008. 352–364., 373–374. 
2356

 Tolna 1843-as alaputasítását Csapó Mária közlése alapján ismertetjük. Lásd: Csapó Mária, Tolna megye a 

reformkori politikai küzdelmekben. Akadémiai, Bp., 1989. 143–148. (A továbbiakban: Csapó 1989.) 
2357

 A megyei választásokat nem érintő vármegyék anyautasításait és/vagy utasító választmányi munkálatait lásd 

MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, 27. csomójában: Fejér 1840–1843 között 

született előleges utasításait a választmányi munkálattal: No. X. 250–274. fol., Moson 1843. április 5-i 

alaputasítását: No. XIX. 426–431. fol., Nógrád 1843. április-májusi utasító választmányi jelentéseit: No. XX. 

432–441. fol., Pozsega alaputasítását: No. XXII. 534–540. fol., Turóc 1843. május 1-i anyautasítását: No. XXXI. 

638–653. fol. alatt.; Dobszay Tamás pontatlanul Somoggyal és Szatmárral együtt összesen 36 megye 

anyautasításával számol. Vö. Dobszay Tamás, A rendezéstől a felszabadításig. A községek ügye az 1843/44-es 

országgyűlésen. In: Századok 2005:3. 545–584. 548. 8. lábjegyzet (A továbbiakban: Dobszay 2005.) 

A MOL (N 119) Regnicolaris lt., Takáts Sándor-gyűjtemény, 11. fasciculusa tartalmazza emellett Moson (1091. 

sz.), Nógrád (1092–1095. sz.), Szepes csonka, a 48. ponttól folytatódó (1099. sz.), Turóc (1102. sz.) és Verőce 

(1105. sz.) utasításainak másolatát.   
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. I. 27. cs. 68., 74. fol. 
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elképzelhetőnek.
2359

 A választójog részleges kiterjesztését viszont ugyanezen a – közelebbről 

meg nem határozott, de gyakorlatilag cenzusos – alapon támogatták: a megyei követ- és 

tisztválasztásokon egy-egy voksot akartak adni a felszabadult mezővárosoknak, 

személyenkénti voksot pedig a „tisztes rendűeknek” (azaz a honorácioroknak), a törvényesen 

bevett vallások papjainak, a királyi tanítóknak, a nyugalmazott katonatiszteknek, a diplomás 

ügyvédeknek és orvosoknak, a földmérőknek, a patikusoknak, és a gyárak tulajdonosainak 

(kivéve az izraelitákat).
2360

   

Ugyanekkor dolgozta ki az abaúji választmány a tisztválasztások rendezéséről szóló 

javaslatát is. Az elvi bevezetésben rámutattak, hogy mind az uralkodói törekvések, mind a 

megyék intézkedései hatástalanok voltak a visszaélések megszűntetésére: a tisztújítások során 

a nemesi szabadság korlátok közé szorult, mert a nyílt szavazás révén a vagyonos jelöltek 

könnyebben tudják – anyagi – befolyásukat érvényesíteni, s a választókat arra tudják 

kényszeríteni, hogy belső meggyőződésükkel ellentétesen szavazzanak. A hivatalokra ezáltal 

egyrészt gyakran érdemtelen jelölteket választanak meg, másrészt a tömegek jelenléte miatt a 

szavazók egy része nem is tudja voksát leadni vagy érvényre juttatni, miközben sok nemtelen 

szavazat törvénytelenül becsúszhat, „így ezen szép nemesi szabadságot a törvényes választók 

sérelmével törvénytelenül gyakorolják.” A választmány véleménye szerint a tisztválasztás 

jelenlegi módja tehát se a választókra, se a választandó személyekre nézve nem alkalmas vagy 

célszerű.
2361

 

Az abaúji restaurációs tervezet két pilléren alapult, s ezek mindegyike a rendi-nemesi 

hegemónia megőrzésére irányult. A választmány egyrészt az országgyűlés működése során 

történetileg már bevált „képviseleti rendszer” bevezetését javasolta minden nemes személyes 

jelenléte helyett a tisztújításoknál is, amit a titkos szavazás kötelezővé tételével kapcsoltak 

össze. A nemesi szabadság és a sarkalatos jogok sérülése ezzel szerintük elkerülhető lenne, 

mert a nemesség egésze (beleértve a papságot is) minden vagyoni, rangbéli stb. különbség 

nélkül választhatna képviselőket a tisztválasztásra, s ezek a képviselők választanák aztán 

titkos szavazással a tisztviselőket. Az országgyűlés feladata lenne annak meghatározása, hogy 

mekkora számú nemesség delegáljon egy képviselőt.  

Az abaúji javaslat másik pillére a főispáni jogkör korlátok közé szorítása volt. A 

tervezet szerint ezután minden rendes megyei hivatalt egyedül választás útján lehetne 

betölteni, ami alól még a levéltárnok sem lenne kivétel. A főispán vagy helyettese mindössze 

                                                 
2359

 Az általános képviselet helyett ugyanakkor a megváltakozott mezővárosok megyei választásokon történő 

képviseletét egy-egy vokssal támogatta a megye. Vö. Dobszay 2005. 550. 
2360

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. I. 27. cs. 79–80. fol.  
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. I. 27. cs. 84. fol. 
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egy fizetéses jegyzőt nevezhetne ki, a többi rendes jegyzőt szabad választás útján lehetne csak 

hivatalba helyezni. A tiszteletbeli hivatalok „alranggal” történő főispáni kinevezése 

ugyanakkor gyakorlatban maradna, leszámítva a bíráskodást is folytató hivatalokat 

(szolgabíró, esküdt). Ha a főispán a megye felszólítása ellenére a törvényes három év lejártát 

követő három hónapon belül nem tart restaurációt, a megye először köteles az uralkodóhoz 

folyamodni annak orvoslásáért, ha viszont ez is foganat nélkül marad, akkor a felírástól 

számított három hónapon belül a megyének szabadságában állna saját hatáskörében is 

tisztújítást tartani. 

A tisztújítás előtti conferentiát − főispáni elnöklettel − az abaúji választmány szintén 

kötelezővé akarta tenni.  A tanácskozmány ülésére a megyében lakó és/vagy birtokos, a 

közdolgokban aktív szerepet vállaló táblabírákat hívnák meg, de az alispáni jelöltekről történő 

döntés után az alispánságra jelöltek is részt vehetnének a munkában.
2362

 A szavazatszedő 

küldöttség tagjairól ugyancsak itt határoznának a voksok többségével. Minden hivatalra hat 

jelöltet állítanának: négyet javasolna szótöbbséggel a tanácskozmány, akik mellé a főispán 

jelölhetne még két személyt. Az abaúji választmány az 1613:24. tc.
2363

 értelmében a 

táblabírákat a megyei tisztviselőkhöz hasonlóan a conferentia jelölése után szabad 

választással helyezné hivatalba. Az alispáni hivatal kivételével ugyanakkor a főispánnak joga 

lenne továbbra is surrogatióval betölteni az időközben megüresedett hivatalokat, de csak a 

rendek által ajánlott személyek közül választhatna. 

A tisztválasztás alatti rend fenntartását a többségi gyakorlathoz hasonlóan a főispán 

által alkalmilag kinevezendő jegyző, tiszti ügyész, szolgabíró és esküdt feladatává tették.
2364

 

A megye 1843. április 19-i közgyűlése a választmány javaslatait elfogadta, és csak a 

potenciális választójogosultak körét bővítették ki a falusi iskolák tanítóit leszámítva minden 

rendes tanítóra, vallási különbség nélkül. A tisztválasztások országgyűlési rendezésének 

szorgalmazását emellett újra kimondták.
2365

 Az 1839-i abaúji utasítással szemben tehát itt már 

nem csak a szabályozás igényét foglalták utasításba a rendek, hanem részletes irányelveket is 

megfogalmaztak a követeiknek. A rendi ellenzékiség, a politikai irány azonban hasonló volt, 

mivel akkor, és most is a lokális érdekek, a vármegyei intézmény védelme nevében léptek fel. 

A tisztválasztási normatívumra született abaúji végzéshez hasonlóan a másik irányelv a 

                                                 
2362

 A conferentia üléséről készített és meghitelesített jegyzőkönyvet a tisztújítási gyűlésen kellett felolvasni.   
2363

 Az idézett törvénycikk kimondta, „hogy az igazságszolgáltatás menete annál jobb legyen, a vármegyék a 

rendes esküdt ülnökökön fölül az előkelőbb nemesek közül válasszanak több ülnököt, akik a törvény 

kiszolgáltatására esküvel legyenek kötelezve és a törvényszékeken megjelenjenek. 1. § De ezeken az esküdteken 

kívül, a peres ügyek megvizsgálásánál senki másnak szavazata ne legyen.” Magyar Törvénytár 1613:24. tc. 
2364

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, 27. cs. 86. fol. 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. I. 27. cs. 90–91. fol. 
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főispáni jogok korlátozása és a rendi érdekek megerősítése volt. Némi diszkontinuitás csak az 

1832/36-os országgyűlés táblabírák választásáról szóló vitájának szavazásaival állt fenn, 

mivel akkor eleinte még a főispáni jelölési jog megerősítése mellett voksoltak az abaúji 

követek a kerületi ülésen, s csak később csatlakoztak az ellentáborhoz. 

A barsi utasítás
2366

 12., 13. és 17. pontja is érintette a választások kérdését. A 12. pont 

a főispáni jogok korlátozására tett javaslatokat: szorgalmazták, hogy a főispáni visszaéléseket 

korlátozó intézkedéseket és szankciókat is foglaljanak bele a készülő büntetőtörvénykönyvnek 

a tisztviselőkkel foglalkozó részébe. A barsi követeknek adott utasítás emellett javasolta, hogy 

a főispánok ezután becsületbeli tisztviselőket is csak a rendek ajánlására nevezhessenek ki.
2367

  

A 13. pont kilencpontos tervezete szerint tisztújítást háromévente, felelet terhe mellett 

köteles tartani a főispán, s ha ezt elmulasztja, már 15 nap (!) letelte után is lebonyolítható 

nélküle a választás. A restauráció elnöke ebben az esetben egy hivatali ambícióval nem 

rendelkező és a megye közgyűlése által választott táblabíró lenne. A conferentia szerepét az 

abaúji tervezethez hasonlóan kötelezővé tennék, és jogkörét a rendek javára növelnék meg. 

Tagjait (legalább 24-et, vagy a megye népességétől függően arányosan többet) a rendek 

választanák a közgyűléseken aktív, a választásban nem érdekelt, de a potenciális jelölteket jól 

ismerő személyekből. A conferentia által előterjesztett négy egyént aztán a főispán köteles 

volna kandidálni is, de joga lenne a rendi jelölteket a sajátjaival kiegészíteni. 

A választás technikai oldalát illetően a barsi tervezet némileg konzervatívabb 

álláspontot képviselt, mint például az abaúji. A rendek választásához kötöttek minden megyei 

hivatalt, de a titkos szavazás tapasztalatuk szerint nem vezetett eredményre, s ezért a – 

conferentia tagjai előtt lebonyolított – nyílt szavazás mellett foglaltak állást. Abaújhoz 

hasonlóan Bars megye is csak a választott táblabíróságot akarta elfogadni. A passzív 

választójogot – vélhetően elsősorban a jómódú nemesi politikai elit hatalmi folytonosságának 

biztosítása miatt – műveltségi cenzushoz akarták kötni, s a tervezetbe foglalták, hogy csak 

olyan személyt választhatnak meg rendes hivatalra, illetve nevezhetnek ki tiszteletbeli 

minőségben, akik „iskolai pályájukat teljesen bevégzették.”
2368

 Az aktív választójogot csak 

életkori cenzushoz kötötték: választó lehetne 18 éves korától minden megyei nemes és 

„minden tisztesbbek honoratiorok”, de kizárólag személyesen voksolhatnának, megbízott 

alkalmazása nélkül. 

                                                 
2366

 A követutasításról határozó közgyűlés végzésének másolata dátum nélkül szerepel. 
2367

 A barsi utasítás egyébként a főispánságra kinevezhető személyek körét is az adott vármegye által 

javasoltakra akarta szűkíteni, s a jelölteknek emellett született, a nyelvet is beszélni képes magyaroknak kellett 

volna lenniük. 
2368

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. V. 27. cs. 155–156. fol. 
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A megvesztegetések visszaszorítására tiltó, represszív törvényt kívántak, amely mind a 

vesztegetőre, mind a vesztegetettre, vagy a más részére vesztegetőre hivatalvesztésen túl 

fogságbüntetés kiszabását is lehetővé tenné. Időközbeni hivatali üresedés esetén a 

pénzügyeket kezelő hivatalok kivételével Bars semmilyen formában nem fogadta el a 

surrogatiót, hanem a választás fent ismertetett forgatókönyvéhez ragaszkodott.
2369

 Az utasítás 

17. pontjában a barsiak a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szétválasztását, és egy 

elnökből, négy rendes és kettő helyettes táblabírából, egy jegyzőből, egy tiszti ügyészből és 

egy iktatóból álló állandó törvényszék felállítását szorgalmazták. A törvényszék tagjait a 

restaurációnál javasolt mód szerint a rendek szabadon és élethosszig választanák.
2370

 A 

rendezett tanáccsal bíró vagy örökösen megváltott községek a barsi utasítás szerint 

népességük országgyűlésileg meghatározott arányában képviselőket küldhetnének a 

megyegyűlésekre, azaz a választásokra is.
2371

  

Az erőteljesebb reformok helyett tehát alapvetően még a rendi-ellenzéki pozícióőrzés 

és garanciák kiépítése jellemezte a barsi utasítást is (főispáni jogkör korlátozása, passzív 

választójog iskolai bizonyítványhoz kötése), sőt a nyílt szavazás megtartása kifejezetten 

korszerűtlen és retrográd eleme volt a javaslatnak. A honoráciorok választójogának a 

támogatása szervesen illeszkedett a megye hasonló tárgyú közgyűlési határozatához, a szabad 

községek megyei képviselete pedig már egy liberálisabb reform irányába mutatott. A főispáni 

jogok korlátozásának és a rendi pozícióőrzésnek a védelme a választások vonatkozásában a 

barsi politikai evolúció állandó elemeként tűnik fel, s nem jelentett újdonságot a 30-as 

évekhez képest. A táblabírák választásának 1832/36-os országgyűlési vitáján a megye rendre 

a conferentia jogkörének a megerősítése és a fizetéses táblabírák szabad rendi választása 

mellett voksolt, ahogy a tisztválasztási normatívum kapcsán is mindenekelőtt a főispáni 

jogkör túlzó kiterjesztése ellen írtak fel 1836 kora telén. Az 1839/40-i országgyűlésen a 

választási visszaélések elleni törvény legintenzívebb lobbistáiként küzdöttek, s a kerületi 

választmány kiküldése is a barsi sérelem következtében realizálódott. A megye 1839/40-ben 

ugyancsak a rendek jelölési és választási jogainak kiszélesítését adta követeinek utasításba, de 

az 1843-as utasítással ellentétben akkor még a titkos szavazást pártolták.  
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. V. 27. cs. 157. fol. 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. V. 27. cs. 159. fol. 
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 Dobszay 2005. 550. A szabad községek rendezéséről és képviseletéről részletesebben lásd: Dobszay Tamás, 

A jobbágyközségek rendezésének kérdése Magyarországon a XIX. század első felében (1848-ig). Doktori 

disszertáció. Kézirat. ELTE Történeti Intézet, 2000. 
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Borsod 1843. április 20–21-én
2372

 született anyautasításának 12. pontja a tisztújítások 

rendezésének előleges felvételét szorgalmazta követei számára. A borsodi rendek egy a 

tanácskozásokban zsinórmértékül veendő 14 paragrafusból álló törvényjavaslatot is csatoltak 

az utasítás mellé.
2373

 A tervezet túlnyomó része Abaújhoz és Barshoz hasonlóan a főispáni 

jogok megszorításán alapul, de több ponton (választójog) előremutató és a reformer 

törekvéseknek megfelelő javaslatokat fogalmaz meg, illetve egyes kérdésekben (vesztegetés) 

részletesebben is állást foglal. Alapelvként fektették le, hogy minden fizetéses megyei hivatalt 

(tehát a jegyzőit is) egyedül választás útján tölthetnek csak be. A főispán csak fizetésnélküli 

táblabírákat és tiszteletbeli hivatalokat nevezhet ki, de ezt is csak a rendek ajánlásainak 

figyelembevételével. A tisztválasztások ciklusát a korábbi országos bizottsági javaslattal 

összhangban hat évben állapították meg, de ennek főispáni elmulasztását követően három 

hónappal a rendeknek joga lenne saját választott elnökkel lebonyolítani a restaurációt. A 

hivatali rotációt segítendő viszont kizárólag akkor maradhatna egy adott személy tisztviselő, 

ha a hat év elteltével magasabb hivatalra választják újra.  

Az építőszék előtt tartandó conferentiát Borsod is kötelezővé próbálta tenni, s annak 

végzése a rendekre és a főispánra egyaránt kötelező erejű lenne, jegyzőkönyvét pedig a 

választás előtt 24 órával a választóközönséggel is ismertetni kell. A conferentia tagjait a 

restaurációt megelőző közgyűlés a nemesség arányához mérten 15 és 62 között terjedő 

számban a megyében lakos táblabírókból választaná, rajtuk kívül viszont más nem válhat 

taggá.
2374

 A tanácskozmány minden hivatalra három tagot terjesztene elő, akiket a főispán 

jelölni is köteles volna, de melléjük ő maga is jelölhetne ugyanennyi vagy akár több személyt 

is. A bíráskodó hivatalokra (alispán, szolgabíró, esküdt, fizetéses táblabírák) csak nemeseket, 

a többire viszont nemteleneket is jelölhetnének.  

A voksolást a borsodi tervezet is Abaújhoz hasonlóan titkos szavazással bonyolítaná 

le, amelynek konkrét technikai részleteit mindig a választás előtti közgyűlés dolgozná ki. 

Szavazójoggal bírna minden 18. életévét betöltött megyei birtokos vagy lakos nemes (a szülői 

hatalom alatt állók is), minden törvényesen bevett vallás papja, a diplomás és „tisztesebb 

osztályú” (azaz honorácior) nem-nemesek, ha az országos nemesi terhek viselésében részt 

vesznek és nemesi bíróság alatt állnak, valamint a megyében található szabad királyi városok 

és rendezett tanácsú községek egy-egy küldöttjei.
2375

 Az országot érintő hivatalos ügyek miatt 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. VII. 27. cs. 208. fol. 
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 A conferentia tagjául hivatalba lépni óhajtó vagy hivatalban maradni akaró személyt természetesen nem 

lehetne megválasztani. 
2375

 Vö. Dobszay 2005. 551. 
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határon kívül tartózkodó szavazóképes személyek, a birtokos özvegyek és „a törvény által 

kijelölt személyek” megbízólevelet adhatnának, de egynél több credentionalist senki nem 

fogadhatna el. A műveltségi cenzus fokozatos bevezetésének irányába mutató javaslata volt a 

borsodi tervezetnek, hogy az annak törvénnyé válásától számított 12 év leteltével az 

analfabéta személyek rendi állástól függetlenül elveszítenék szavazati jogukat.    

A tisztválasztás rendjének fenntartására a főispán – az abaúji tervezethez és az 

általános megyei gyakorlathoz hasonlóan – egy táblabírót, egy jegyzőt, egy tiszti ügyészt, egy 

szolgabírót és egy esküdtet lenne köteles kinevezni. A vesztegetéseket Barshoz hasonlóan a 

borsodiak is represszív módon, szigorúan büntették volna. A vesztegetés definíciójába a 

tisztújítás előtt és/vagy alatt valamely jelölt részére pénzzel, illetve más anyagi jellegű 

adománnyal történő szavazatvásárlás, és fordítva, a szavazat áruba bocsátása és eladása 

tartozott. A rend- és csendháborítással együtt az ilyen eseteket gyorsított, legfeljebb három 

hónapos peres eljárás során ítélnék el. A büntetés a tett súlyosságához mérten megállapított 

időtartamra vonatkozó aktív és passzív választójog-vesztést, továbbá 25-től 1000 

pengőforintig terjedő pénzbüntetést jelentene. A vásárolt szavazattal hivatalba jutó személy 

azonos eljárás és büntetés alá tartozna, mint a vesztegető, de emellett hivatalától is 

megfosztanák. A verekedésig vagy vérengzésig fajuló kihágások értelemszerűen továbbra is 

bűnvádi eljárást és fenyítéket vonnának maguk után.  

Az időközben megüresedett alispáni hivatalt csak választás útján lehetne betölteni, de 

a többi hivatalra is csak a rendek ajánlásával surrogálhatna ezt követően a főispán, ellenkező 

esetben a megye nem volna köteles a kinevezett személyt elfogadni. Amennyiben a főispán a 

megyei jelölést követő három hónapon belül nem töltené be a megüresedett hivatalt, a 

rendeknek joga volna szavazás útján betölteni a kérdéses tisztséget.
2376

 

A borsodi utasítás véleményünk szerint szerves kontinuitást mutatott a megye 30-as 

évekbeli állásfoglalásaival. Az operátumokra született borsodi reflexiók határozottan rendi-

ellenzéki jellege 1843-ra liberális jegyekkel hígult fel. A conferentia megerősítése és a 

főispáni jogkör csökkentése 1832-ben, 1833/34-ben és 1843-ban is a program részét képezte, 

a főispán korlátozott jelölési jogának a fenntartásával. A nemtelenek hivatalképessége mellett 

– megfelelő nemes jelöltek hiányában − Borsod már 1832-ben is kiállt, az alsópapság 

választójogát illetően viszont csak az 1841-i honorácior-határozattal történt elmozdulás, 

ennek fogadtatásából és utóéletéből viszont egyenesen következett, hogy a megye az 1843-as 

követutasításban újra előveszi a kérdést. Borsod 1836 novemberében a normatívum ellen írt 
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fel, s 1839-i követutasításában is a tisztújítások rendezésének felvételét sürgette. A 

normatívum és az 1839/40-i országgyűlés e tárgybeli kudarcának „élménye” okozhatta, hogy 

1843-ra a megye utasításában a visszaélések orvoslása jóval nagyobb teret kapott, jóllehet 

ekkor még a represszív megközelítés dominált. Az 1832-es reflexióban Borsod még a nyílt 

fejenkénti szavazás mellett érvelt, 1843-ban a megyék többségéhez hasonlóan viszont már a 

titkos szavazás bevezetését sürgették. Új progresszív ellenzéki elemként a műveltségi cenzus 

12 éves türelmi idővel történő bevezetése jelent meg. 

Heves megye utasító választmányának 1842. február 18-i ülése a nemtelenek 

hivatalképessége ellen foglalt állást, ameddig „a nemesi jogok, és kiváltságok 

sérthetetlenségben maradnak”, de a törvényekre hivatkozva a képviseleti rendszer bevezetését 

sem támogatták. A megye 1843. április 25–26-i közgyűlése mindkét pontban jóváhagyta a 

küldöttségi véleményt.
2377

 A tisztújítások rendezésére az 1843. április 27-i közgyűlésen bár az 

1840-es kerületi választmányi munkálat előleges országgyűlési felvételét szorgalmazták, 

Brezovay József első alispán elnöksége alatt 1842. február 18-án egy előzetes, de jóvá nem 

hagyott választmányi tervezet is született a kérdésben.
2378

 A megyei munkálat elsősorban a 

vesztegetés és a visszaélések, azaz a választási bűncselekmény fogalmának definiálására és 

szankcionálására koncentrált, mivel az alapvető problémát a nemesi jogok szabad 

érvényesülésének ezzel összefüggő korlátozásában látták. A választmány racionális 

alapállásra helyezkedett: a visszaéléseket szerintük teljesen megszüntetni nem, csak 

korlátozni lehet. A bűncselekmény kategóriájába sorolták a pénz, termény, föld és egyéb 

adományok választási célra történő juttatását, az etetést és itatást, a pártalakítást és 

pártvezetést, a pártjelek osztogatását és feltűzését, a zászlók használatát, a választótömeg 

irányítását, a választók szállítását és kocsik rendelését, a tanyák kibérlését, zenészek 

fogadását, a szóbeli vagy írásos lekötelezés bármilyen formáját, és mindent, ami 

szabadságában korlátozhatja a nemest. A büntetés a vétek jellegétől függően magában 

foglalhatta a választójogtól és a választhatóságtól történő ideiglenes vagy örökös megfosztást, 

az elcsábított személyek után fejenként (!) fizetendő pénzbeli bírságot, a szabadságvesztést és 

a becsületvesztést is. A visszaélések megelőzésének céljából javasolta a hevesi tervezet a 

titkos szavazás kötelezővé tételét is, ennek gyakorlati technikai kivitelezését viszont minden 

megye a saját hatáskörében és a maga viszonyaihoz képest határozhatná meg. A főispánok az 
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abaúji, barsi és borsodi tervezetekhez hasonlóan a táblabírákkal tartott előleges conferentia 

javaslatainak kötelező figyelembe vételével jelölhetnének a hivatalokra, és csak a megyében 

lakó alkalmas birtokos nemesek válhatnának jelöltté.
2379

 

A hevesi tervezet rendi-ellenzéki alapon támogatta tehát a titkos szavazás bevezetését, 

de minden egyéb téren konzervatív irányban lépett fel (aktív és passzív választójog). 

Feltehetően az 1830-as évek megyei politikai viharainak következtében egy rendkívül szigorú 

definíciót alkottak a vesztegetés eseteiről, s mindenféle pártszerveződést csírájában kívántak 

elfojtani. Ezt a célt szolgálta a visszaéléseket sújtó büntetések szigorúsága is, ami az 

aktív/passzív választójog (akár örök!) elvesztését és a pénzbüntetést szabadságvesztéssel is 

súlyosbította volna. Az 1834-es megyei tisztújítási rendszabáshoz képest a titkos szavazás 

bevezetése egyértelműen előrelépést jelentett, a vesztegetések definícióját és büntetési tételeit 

pedig szintén továbbfejlesztették, de ez a továbbfejlesztés már inkább a jogkorlátozás 

irányába tendált. Az ellenzéki motívumot erősítette, hogy Heves 1833-ban a fizetéses 

táblabírák főispáni befolyástól mentes, szabad választását támogatta, a tisztválasztási 

normatívum ellen 1836 decemberében felírtak, az 1833-i követválasztást követő királyi 

biztosi vizsgálat sérelmét pedig még 1839-ben is a megye követutasításába foglalták.     

A szepesi instrukció 20. pontjának ötödik paragrafusa a nemtelenek hivatalképességét 

az örökváltság hiányában idő előtti kérdésnek mondta ki, s nem támogatta azt.
2380

 Az utasítás 

34. pontja foglalkozott részletesen a megyei választások rendezésével. Elsőként azt a kérdést 

vizsgálták meg, hogy a szavazatjogot kiterjesszék-e a nemességen kívüli elemekre is. A 

megye erősen mérsékelt álláspontot alakított ki, mivel csak tanácskozó szavazattal kívánták 

bevonni a közvetlen megyei hatóság alatt álló honoráciorokat. A túlzott jogkiterjesztés 

szerintük ugyanis a kisebb számú nemességgel rendelkező megyékben hátrányosan, 

sérelmesen is érintheti a nemeseket.
2381

 A szabad községek ezen felül a választógyűléseken 

képviselőik útján konzultatív jelleggel továbbra is részt vehetnének.
2382

 

A tisztújítások szabályozásának alapelveit ezután a rendek 13 pontban foglalták össze 

követeiknek. Ennek mintája a direkt utalás alapján egyértelműen az 1840-es kerületi 

választmányi munkálat volt, s az arra tett észrevételekből állt össze a szepesi utasítás 

vonatkozó javaslata.
2383

 A szepesi javaslat a főispáni és a rendi jogok kölcsönös tiszteletének 
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és a korábbi törvények érvényben tartásának alapelvéből indult ki, miközben a személyes és 

vagyonbeli bátorság, továbbá a szabad választási jog biztosítását szorgalmazta. Az elvi 

bevezetés szerint a restaurációk célja olyan tisztviselők megválasztása, akik egyrészt a megye 

bizalmát élvezik, másrészt akikben az értelem az erkölcsiséggel („a szív és az ész”) párosul. 

Ebből következően az összes megyei hivatalt – beleértve a jegyzőket, a fizetéses táblabírákat 

és a levéltárnokot is – választás útján akarták betöltetni.
2384

 A tisztújításokat a jövőben 

hatévente kellene lebonyolítani, s ha a főispán a megye felszólítását követő három hónapon 

belül nem tartja meg a restaurációt, a megye az 1548:66. tc.
2385

 értelmében az uralkodóhoz 

köteles folyamodni, s helyettes elnökkel végrehajthatják a tisztújítást.
2386

 A főispán befolyását 

a megye ugyanakkor nem akarta teljesen mellőzni, mert egyes hivatalok (a bíráskodó, 

végrehajtó és adókezelői hatósággal felruházott tisztviselőkről van szó) nemcsak az adott 

törvényhatóság, de az állam tisztviselői is egyszerre, s ezért joggal tartoznak felelősséggel a 

kormány képviselőjének, azaz a főispánnak is. A főispáni hatalom nullára redukálása az 

utasítás indoklása szerint káros demokráciához vezetne.  

A rendi és a főispán által képviselt udvari érdekek egyeztetésének fóruma a szepesi 

tervezet szerint ugyancsak a kötelező conferentia intézménye lenne. Ezen a főispán 

elnökletével – a rendek által a közgyűlésen ajánlott és a választók számának arányában 

megállapított számú – a megyei közéletben aktív, a megyében lakó vagy birtokos táblabírák 

lehetnének jelen. A személyükről szóló vita befejeződését követően a tanácskozmány 

munkájában az alispáni jelöltek is részt vehetnének. A főispán a conferentia tagjai által 

egyhangúlag javasolt személyeket a tisztújításon köteles volna jelölni. 

A passzív választójog kibővítése nem merült fel, a szepesi instrukció szerint a megyei 

hivatalokra továbbra is csak nemes személyeket lehetne megválasztani. Az első alispánságra a 

korábbi alispánnal együtt négy, a többi hivatalra pedig három alkalmas jelöltet kell állítania a 

főispánnak, de az utóbbiaknál is köteles lenne jelölni a leköszönő tisztviselőt is, amennyiben 

törvényes kifogást nem támasztottak ellene. A jelölteknek nevük elhangzása után el kellett 

volna hagyniuk a választás helyszínét annak folyamata alatt. Az esetleges rendbontások 

megelőzésére és kivizsgálására a korabeli gyakorlatnak megfelelően a főispán tartozott 

kijelölni egy jegyzőt, egy tiszti ügyészt, egy szolgabírót és egy esküdtet. 
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A szepesiek nem tették volna kötelezővé a fejenkénti szavazást: a hivatalokat 

felkiáltással is be lehet tölteni, ha azonban a választók bármilyen kis hányada szavazást 

akarna, a főispán köteles azt elrendelni még akkor is, ha a többséget a felkiáltás alapján már 

kimondta. Az esetleges titkos szavazás rendjének, helyének és módjának megállapítása a 

közgyűlés hatáskörébe tartozna.
2387

 Érdemes megjegyezni, hogy a közfelkiáltásra és a 

fejenkénti szavazásra vonatkozó szepesi javaslat lényegében a létező gyakorlathoz és a 

tisztújításokra adott kormányrendeletekhez igazodott.  

A követutasítás szerint szavazójoggal bírna minden megyebeli birtokos vagy a 

megyében lakó 20 év feletti nemes (a szülői felügyelet alatt állók is), minden római katolikus 

és görög egyesült áldozópap és szerzetes, a többi bevett felekezetnek az adott megye hatósága 

alatt álló lelkészei, a megyebeli királyi kamarai vagy alapítványi javak állandó ügyészei, 

valamint a szabad királyi városok küldöttei. Az országgyűlés feladata lenne egy a 

választásokon a személyes és vagyoni bátorságot biztosító törvény alkotása is, mert az 

alkotmányt, valamint a művelt és vagyonos személyek szabad tanácskozási jogát veszélyezteti 

szerintük a választásokon megjelenő műveletlen tömeg. A szepesiek emellett szorgalmazták, 

hogy az országgyűlésen dolgozzanak ki egy megyei képviseleti rendszert azokra, akik a 

köztanácskozáshoz szükséges kvalifikációkkal nem rendelkeznek. A műveltségi és vagyoni 

cenzus mértékéhez az utasítás nem rendelt konkrét számokat, így a határvonalak tervezett 

meghúzásáról nem rendelkezünk további információval. A kétosztályzatú választójog 

felvetése valószínűsíti, hogy az újkonzervatív publicisztikában már felmerült egyes 

javaslatokhoz hasonlóan egy a kisnemesi tömegekre nézve jogszűkítő megoldásról lehetett itt 

szó. 

A megye a büntetendő választási kihágások közé számította a részeg vagy – a 

díszkardon felüli – fegyveres megjelenést, a káromkodást, a lármázást és a rendbontást. Az 

ilyen kihágásokat elkövető személyeket tiszti ügyészi per lefolytatása után a szavazójog 

határozott időre történő elvesztésével, 100 pengőforint bírsággal, valamint egy naptól egy 

hétig terjedő tömlöccel sújtanák. A vérengzéssel járó kihágásokat fenyítőper lefolytatása után 

a készülő büntetőtörvénykönyv szerint szankcionálnák. 

A vesztegetés definíciójában és büntetésében az alany szempontjából két kategóriát 

különböztettek meg a részvétel aktív vagy passzív jellege alapján. Az a személy, aki hivatal 

elnyerése céljából szavazatot vásárol vagy vásároltat, vagy itat, az ily módon nyert hivatalát 

elveszti, ügyészi kereset alá vonják, s 1000 pengőforint pénzbírsággal valamint árestommal 
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sújtanák. Az a személy, aki segített, vagy hagyta magát megvesztegetni, határozott időre 

elveszti szavazójogát, és a testi sértéssel nem járó kihágásoknál meghatározott büntetési 

tételekkel sújtják. 

A főispán tiszteletbeli hivatalokat – például jegyzőket, ügyészeket – „alranggal” a 

bíráskodó hivatalokat (szolgabíró, esküdt) leszámítva továbbra is kinevezhetne, az 

alispánságon kívül pedig az időközben megüresedett hivatalokra a megye által ajánlott 

személyek közül surrogálhatna. Amennyiben a megyei ajánlást követő három hónapon belül a 

megürült helyeket mégsem töltené be, a megye élhet szabad választási jogával: az alkalmas 

jelölteket ilyenkor egy választott elnök ismertetné, s a rendek pedig szavazattöbbséggel 

döntenének.
2388

 A főispáni jogok egy részének megőrzése az udvar pozícióinak konzerválását, 

átmentését eredményezné. 

A szepesiek az abaúji, barsi, borsodi és hevesi javaslatokkal szemben külön és 

viszonylag részletesen foglalkoztak a követválasztások rendezésének alapelveivel is. A 

követek személyétől megkívánták volna, hogy birtokos nemesek, a közigazgatás és az ország 

ügyeiben jártas, erkölcsös és lelkiismeretes egyének legyenek, ismerjék a történelmet, és 

bírják a közbizodalmat. A választást a főispán, vagy akadályoztatása esetén az alispán 

elnöksége alatt kellene lefolytatni, de a létező gyakorlatnak megfelelően főispáni jelölés 

nélkül. A követségért indulni kívánók szándékukat az elnöknek kötelesek bejelenteni, aki a 

választáson a bejelentett személyeket előterjeszti. A tervezet a rendek számára külön lehetővé 

akarta tenni, hogy maguk is javasolhassanak jelölteket. A szavazás módját illetően a 

felkiáltásos rendszer helyett itt sem akarták kötelezővé tenni a fejenkénti szavazást, azonban 

ha legalább három szavazó fejenkénti szavazást kérne, a főispán köteles lenne engedni. A 

fejenkénti szavazás rendje és módja ebben az esetben a tisztválasztásoknál határozottal 

megegyezően, a közgyűléstől függően lett volna lebonyolítandó.
2389

 

A szepesi követutasítás tehát minden apró részletre kiterjedően megpróbálta instruálni 

követeit a megyei választások rendezésének ügyében. A dokumentumból kirajzolódó 

társadalom- és hatalompolitikai megfontolások alapján kijelenthető, hogy Szepes mind 

társadalmi, mind közjogi szempontból konzervatív volt. Ellenezte a nemtelenek 

hivatalképességét, a nemesi érdekérvényesítés védelmében csak tanácskozó joggal ruházta 

volna fel a honoráciorokat, s kétosztályzatú, műveltségi-vagyoni cenzussal szabályozott 

választójogot szorgalmaztak. Az instrukció egyértelműen a rendek irányába mutat 

elfogultságot (conferentia megerősítése, főispáni mulasztás esetén választott elnökkel 
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lebonyolítható tisztújítás), de ügyel arra, hogy az udvar pozícióőrzését is biztosítsa. Érdemes 

regisztrálni, hogy Heveshez hasonlóan Szepes is a választójog határozott időtartamú 

elvesztése, a pénzbüntetés és a szabadságvesztés hármas kombinációjával sújtotta volna a 

visszaélést elkövetőket, de a büntetési tételeket valamivel enyhébben szabták volna ki. A 

megye állásfoglalása természetesen nem meglepő, hiszen már 1833-ban is a főispán 

kandidációs jogának és a conferentia intézményének a megerősítését támogatták, s se 1836-

ban, se 1839-ben nem kifogásolták a tisztújítási normatívum kiadását. 

Temes megye utasító választmánya 1842. május 23-i jegyzőkönyvének 19. pontja a 

közigazgatás és az igazságszolgáltatás elválasztásának szükségszerűségét, 20. pontja pedig a 

népképviselet bevezetésének elvetését tartalmazta. A deputáció indoklása szerint a kérdés 

még idő előtti, előbb a nevelés reformját kellene megvalósítani, s csak aztán lehet bármilyen 

képviseleti rendszerről tárgyalni. A művelődési potenciál fejlesztése mellett a vagyoni 

viszonyok átalakítását is szükségszerű előfeltételnek tartották, azaz egy nemzetgazdasági 

fordulat (az adóreformra gondolnak) hiányában szerintük ugyancsak elhamarkodott lenne a 

képviselet kiterjesztése.
2390

 A temesi munkálat 25. pontja az 1839. december 16-i liptói 

körlevél
2391

 hatására szorgalmazta, hogy az építőszékek országgyűlési rendezését a 

vármegyék általános coordinátiójától elválasztva és kiemelve, mihamarabb végre kell hajtani. 

A temesi küldöttség szükséges minimumként négy alapelvet fogalmazott meg ezzel 

kapcsolatban: a conferentián ajánlott személyeket – számukra való tekintet nélkül – a főispán 

köteles legyen jelölni, és minden tisztviselőt kötelező újra jelölnie – legalább – az általa addig 

viselt hivatalra. Továbbá az összes hivatalt csak választással lehet betölteni, azaz a kinevezés 

lehetőségét megszűntetnék, a választás maga pedig mindig titkos lenne.
2392

 A rendi-ellenzéki 

platformot tükröző temesi instrukció tehát egyedül a titkos szavazás bevezetésével próbálta a 

rendi kereteken belüli szintemelést elősegíteni, így a megye választásokkal kapcsolatos 

magatartásában a ’30-as évekhez képest nem regisztrálhatunk komolyabb előrelépést. Az 

operátumokra adott temesi reflexiók a nemtelenek hivatalképességének támogatása mellett 

ugyancsak a rendi garanciák megerősítésére törekedtek (főispáni jogkör szűkítése, fizetéses 

táblabírák rendek általi választása stb.), sőt 1843-ban elmaradt a választói tömegek 

kiküszöbölését 1832-ben szorgalmazó „arányos választottsági”, azaz közvetett, képviseleti 

szavazás indítványa. 1836 decemberében Temes a tisztválasztási normatívumot elutasítók 
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táborát gyarapította, s már 1839-ban is utasításba adták követeiknek a tisztújítások 

rendezésének szükségességét.   

Tolna megyének az 1843. május 1-i közgyűlésen elfogadott – Csapó Mária által a 

leghaladóbb megyék közé sorolt – anyautasításának már a bevezetése kimondta a szabad 

követválasztási jog biztosításának igényét.
2393

 A megyei önkormányzatot általában a 

fokozatos jogkiterjesztés, valamint a választási visszaélések megakadályozása segítségével 

kívánták megerősíteni. Támogatták a nemtelenek hivatalképességét, a 6000 lakosnál népesebb 

községek képviselőinek, a honorácioroknak, uradalmi kormányzóknak, kereskedőknek, 

gyártulajdonosoknak pedig szavazati jogot adtak volna a megyegyűléseken. Szorgalmazták a 

tisztújítási zavargások ellen szigorú törvények alkotását, egyúttal az ilyen ügyekben kiküldött 

királyi biztosságok megszűntetését kívánták. A királyi biztosok tevékenységében a tolnai 

rendek a választás szabadságának veszélyeztetését látták, s helyettük az országgyűlésről 

kiküldendő kerületi bíróságokra akarták bízni a választási visszaélések jövőbeni kivizsgálását. 

A királyi biztosi intézmény kritikájának ilyen hangsúlyos jelenlétét valószínűleg az 1839/40-i 

Vay Ábrahám-féle vizsgálat élménye okozta. Támogatták a tolnaiak ugyanakkor a városok 

lakosság- és adóarányos országgyűlési képviseletét, de ezt a megyei szavazatok 

egyharmadában maximálták volna.
2394

  

A tolnai utasítás választásokat érintő rendelkezései elvi alapvetését és javaslatait 

tekintve egyenes folytatása volt a ’30-as években látott reformellenzéki tolnai 

kezdeményezéseknek. A közjogi operátumra született megyei reflexióhoz képest ráadásul a 

képviselőküldésre kvalifikált szabad községek népességének alsó határát 1843-ra 10 ezerről 

hatezerre szállították volna le. Az 1840-es évek elején elbukott ellenzéki kezdeményezés a 

honoráciorok szavazójogának megadásáról szintén bekerült az utasításba, de az 1836. 

novemberi tiltakozó felirat céljaival összhangban a kormánybefolyással szemben is garanciák 

kiépítését szorgalmazták.  

Az 1843. április 26-i közgyűlésen jóváhagyott torontáli alaputasítás 32. pontja rövid – 

de a többi utasításhoz képest is kifejezetten haladó – irányelveket fogalmazott meg öt pontban 

követei számára a tisztújítások rendezésének kérdésében. Az utasítás kiindulópontja szerint a 

kiküldendő országos választmány célja a választási szabadság korlátozásának feloldása lenne. 

A visszaéléseket az aktorok tekintetében három síkon akarták vizsgálni és szankcionálni, azaz 

külön foglalkozni kívántak a főispánok, a szavazatszedő küldöttség és a magánszemélyek 

visszaéléseivel is, az alkotandó törvényt pedig szigorúnak, tehát büntetéslélektani 
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szempontból elrettentőnek képzelték el. A titkos szavazást mindenhol kötelezővé tették volna, 

mert a felkiáltás véleményük szerint a szabad választás biztosítására nem alkalmas. A 

szavazás ugyanakkor továbbra is tisztségenként lebontva, egyenként zajlana. A torontáli 

utasítás a választójog kiterjesztését is tartalmazta: a választásokon megbízottjaik által a 

jövőben részt vehetnének a kiváltságolt, rendes tanáccsal ellátott mezővárosok, sőt az 5000 

főnél nagyobb népességű községek is! A tisztújítást minden harmadik évben kellene továbbra 

is megtartani, aminek elmulasztói ellen az országgyűlés feladata lenne célszerű óvó 

intézkedéseket tenni.
2395

 Az 1843-i utasítás tehát lényegében a rendi-ellenzéki alapállású 

1839-i instrukció bővített, liberális irányban is kiegészített változata volt (új elem volt a 

választójog kibővítése). A hagyományos rendi-ellenzéki követelések előzményeit a rendszeres 

bizottsági munkálatokra született torontáli véleményekben találjuk meg (a főispáni jogok 

erőteljes megszorítása), de az 1833/34-i táblabírói vitában is a fizetéses táblabírák rendi 

szabad választása mellett szólaltak fel a megye követei.  

Zólyom megye anyautasításának XII. pontja a megyék országgyűlési képviseletével 

foglalkozott: a javaslat szerint minden vármegye továbbra is két-két vokssal rendelkezhetne a 

diétán.
2396

 A XIII. pont a megyei választásoknál a városokhoz hasonlóan a képviseleti 

rendszert, azaz a közvetett szavazást vezette volna be, és állandó törvényszéket akartak 

felállítani.
2397

 Az utasító választmány a XIII. pontba foglalta volna azt is, hogy a főispánokat 

is a megyék válasszák, de az 1843. április 24-i közgyűlés ezt végül nem fogadta el.
2398

 A 

zólyomi utasítás tehát szintén több ponton is meghaladta a ’30-as évek többnyire rendi-

ellenzéki követeléseit.    

          

Az 1843-i alaputasítások közül további 21 darab csak érintőlegesen foglalkozott a 

megyei választásokkal összefüggő kérdések egyikével-másikával, s ezen belül is többnyire a 

szatmári 12 pontra reflektáltak. Az első csoportba a reformkezdeményezeseket többnyire 

támogató, haladónak vehető megyéket gyűjtöttük. Arad vármegye követutasításának 

nyolcadik pontja például kimondta, hogy ezután az összes hivatalra alkalmazhassanak 

nemteleneket is. A 69. pont a tiszt- és követválasztások országgyűlési rendezésének 

szorgalmazását tartalmazta, s hogy a leendő választmányi munkálatot minél hamarabb küldjék 

meg a megyéknek.
2399

 Bihar 1843. február 6-i utasító választmányi munkálatának 30. pontja 
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foglalkozott a szatmári 12 ponttal, s Aradhoz hasonlóan ugyancsak támogatta a nemtelenek 

hivatalképességének megadását. A népképviselet bevezetésének ezzel szemben csak az elvét 

pártolták, a gyakorlati megvalósítást időelőttinek tartották. Az 1843. április 27-i közgyűlés 

mindkét pontban a választmányi javaslattal megegyező határozatot hozott.
2400

 Csongrád 1843. 

április 10-én született instrukciójának 16. pontja a honoráciorok szavazati jogának 

megszavazását adta követeinek utasításba.
2401

 Az 1843. április 25-i közgyűlés által 

jóváhagyott honti utasítás 11. pontja szerint a hivatalképesség egyetlen feltétele csak az 

alkalmasság lehet, ezért 20. életévének betöltését követően bárki jelöltté válhatna és hivatalt is 

szerezhetne, aki a szükséges kvalifikációval rendelkezik.
2402

 A komáromi instrukció 15. 

pontja hasonlóan törvényesíteni kívánta a honoráciorok megyegyűlési szavazatjogát.
2403

 Pest 

megye követutasításának XIII. pontja az érdekegyesítés elvét magáévá téve kimondta a nem-

nemesek hivatalképességének szorgalmazását.
2404

 Ugocsa megye 1843. április 25-i 

alaputasításának 15. pontja a tisztválasztások szabályozását a rendszeres bizottsági 

munkálatokból kiemelve kívánta a diétán tárgyaltatni. Az utasítás ezen felül konkrétumként 

Csongrádhoz és Komáromhoz hasonlóan csak a honoráciorok szavazati jogának megadását 

tartalmazta.
2405

 Ung megye már 1843. január 30–31-én utasításba foglalta a nemtelenek 

hivatalképességének megadását a megyei utasító választmány 1843. január 3-i javaslatának 

hetedik pontja alapján, bár a választmányi javaslattal ellentétben, amely ezt minden hivatalra 

kiterjesztette volna, a közgyűlés a bírói hivatalokra továbbra is csak a nemesek 

megválaszthatását fogadta el. A népképviselet bevezetését ugyanakkor időelőttinek tartotta 

mind a választmány, mind a közgyűlés. A döntés indoklása szerint csak a művelt és független 

embereket illeti meg a képviselet joga, a nemtelenek viszont úrbéri-földesúri függésben élnek. 

A honoráciorok nemesekkel egyenlő értékű szavazatának megadását az ung megyei utasítás is 

támogatta.
2406

 Zala megye 1843. április 3-i alaputasításának 46. pontja tartalmazta – az utasító 
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választmány 1843. február 13-i határozatával megegyezően – az egyes törvényhatóságok által 

megküldött sérelmeket és kívánatokat. Ennek g.) pontja a szatmári pontok kapcsán támogatja 

a nem-nemes, de egyébiránt alkalmas személyek hivatalképességét, t.) pontja viszont elveti 

azt a veszprémi indítványt, hogy az országgyűlési követté megválasztott egyének kötelesek 

legyenek közhivatalaikról lemondani, mert Zala szerint az a választás jogát megszorítja, a 

tisztviselők irányába pedig bizalmatlanságot feltételez.
2407

 

A második csoportba a vélemények értékelése tekintetében a centrum felé található 

megyéket gyűjtöttük. Győrben például a nemtelenek hivatalképességét a megye 1843. február 

21-től ülésező utasító választmánya nem támogatta, mert szerintük az alkalmas nem-nemesek 

felemelkedésére enélkül is elég lehetőség létezik, s a hivatalképesség megadása nem férne 

össze az alkotmánnyal. A tisztválasztások rendezését országos küldöttségre akarták bízni, s a 

követeknek adott alapelv szerint mindenki, aki a nemesi terhek viselésében részt vállal, a 

tisztújításon választójoggal bírhatna.
2408

 A megye 1843. március 6-tól, majd április 26-tól 

ülésező közgyűlése mindkét választmányi javaslatot módosította: a küldöttségi véleménnyel 

ellentétben a nemtelenek hivatalképességét a közgyűlés támogatta, s a követek utasításába 

foglalta. A tisztújításon választójoggal bíró nem-nemesi kritériumokhoz, azaz a nemesi 

terhekben való részt vállalás mellé viszont hozzá tették a megyei bírói hatóság alá tartozást is 

(az utasítás ezen pontja tehát lényegében a honoráciorokat fedte).
2409

 Az 1843. május 1-i 

közgyűlésen elfogadott liptói instrukció a megye 1839-es pótutasításának megfelelően a 

tisztújítószékek haladék nélküli rendezését, a széksértési törvény korszerűsítését és a 

tisztviselők feladatkörének egységesítését adta követeinek utasításba (455. sz.). A nemtelenek 

hivatalképességét a bírói hivatalok kivételével ugyancsak támogatták (474. sz.).
2410

 Torna 

megye 1843. április 19-i alaputasításának 39. pontja a képviselet bevezetésének időelőttisége 

mellett érvelt: a kiváltsággal nem rendelkező néposztályok szerintük még egyrészt a 

műveltség alsó fokán állnak, politikailag se nem elég érettek, se nem kvalifikáltak, másfelől a 
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2409

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XI. 27. cs. 295. fol.; MOL (N 

119) Regnicolaris lt., Takáts Sándor-gyűjtemény, 12. fasc. 1122. sz. 126. 
2410

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XVII. 27. cs. 372., 377., 384–

387. fol. 
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földesúri viszonyok révén függő helyzetben is vannak, s ez beszűkíti az autonóm 

döntéshozatal/képesség lehetőségét. A műveltebb nem-nemesek közügyekre való befolyását 

ugyanakkor elképzelhetőnek tartották, sőt szorgalmazták, a megfelelő törvényes óvó 

rendszabályok meghozatala után.
2411

 Vas megye 1843. január 9-i utasító választmányi 

munkálatának 20. pontja támogatta az örökváltságolt helységek „aránylagos megyegyűlési 

képviseletét”, 21. pontja pedig az úrbéri hatóság alól kikerült nemtelenek hivatalképességét is 

támogatta, amikor kimondta, hogy „az ország bármely hivatalát és tisztségét viselhessék”. A 

közgyűlés mindkét pontot elfogadta.
2412

 

A harmadik csoportba a választási reformkezdeményezések kapcsán inkább 

konzervatív vagy retrográd szellemben megfogalmazott követutasítással rendelkező megyéket 

vettük. Baranya – különösen a szatmári 12 pontot illetően − ezen megyék közé tartozott. Az 

utasító választmány munkálatának 53. pontja a nemtelenek hivatalképessége, 57. pontja pedig 

a népképviselet ellen foglalt állást, amit a megye 1843. május 2-i közgyűlése is elfogadott.
2413

 

Esztergom utasítása sem bővítette volna a nemtelenek hivatalképességét azon túl, mint ami a 

létező gyakorlatban már kialakult.
2414

 Máramaros megye 1843. március 1-i utasító 

választmányi munkálatának 58. pontjában a „kiváltságos jogokba ütköző” lépésként értékelte 

mind a nemtelenek hivatalképességének kiterjesztését, mind a népképviselet bevezetését, s 

ezért egyik reformkísérletet sem támogatta.
2415

 A megye 1843. március 28-i közgyűlése a 

küldöttségi véleményt elfogadta, viszont a rendek egyúttal indítványozták, majd meg is 

szavazták, hogy a honoráciorok teljes értékű választójogot kaphassanak.
2416

 Sáros megye 

1843. április 26-án elfogadott anyautasításának hetedik pontja ugyancsak mindkét javaslatot 

időelőttinek és szükségtelennek tartotta.
2417

 A nemtelenek hivatalképességének kiterjesztését 

                                                 
2411

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XXIX. 27. cs. 632. fol.; Érdekes 

összevetni, hogy a tornai javaslat megyei választásokat érintő mérsékelten haladó jellege a községi kérdésben 

már nem jelent meg, s ott Torna már egy merevebben konzervatív álláspontot képviselt. Vö. Dobszay 2005. 552. 
2412

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XXXIV. 27. cs. 678–679. fol. 

Az utasító választmány teljes jegyzőkönyvét lásd: uo. 673–686. fol. A közgyűlési észrevételek és határozatok a 

jegyzőkönyv margójára lettek rávezetve. Dobszay Tamás a mi eredményeinkkel szemben még a községi 

képviselet ellentétes előjelű közgyűlési határozatáról számolt be. Vö. Dobszay 2005. 551. Az elírás valószínűleg 

azzal magyarázható, hogy a hasábos szerkezetben a közgyűlési észrevételek egy idő után „tipográfiailag” 

elcsúsztak, a sorszámok azonban végig beazonosíthatóan szinkronban maradtak a jegyzőkönyv szövegének 

megfelelő pontjaival. 
2413

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. IV. 27. cs. 137–138. (az utasító 

választmány munkája), 142–143. fol. (a közgyűlési határozat) 
2414

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. IX. 27. cs. 242. fol.; Vö. 

Dobszay 2005. 552. 
2415

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XVIII. 27. cs. 392., 402. fol. 
2416

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XVIII. 27. cs. 412–414. fol. 
2417

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XXIII. 27. cs. 545., 547., 563. 

fol. 
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érdekes módon a szabolcsi utasítás 1843. március 13-án jóváhagyott ötödik pontja is 

elvetette.
2418

  

Végül négy megye többé-kevésbé értéksemleges módon pusztán arról nyilatkozott, 

hogy a választások rendezését tűzzék az országgyűlés napirendjére. Árva megye 1843. január 

26-i választmányi munkálatának 20. pontja így Aradhoz hasonlóan országos választmány 

kinevezését szorgalmazta, amelynek feladata egy a választás szabadságát fenntartó, azt a 

visszaélésektől megvédő törvényjavaslat kidolgozása lenne. A törvényhatóságoknak 

megküldött tervezetet az arra vonatkozó utasítások elkészítése után tűzhetnék az országgyűlés 

napirendjére. Az utasító választmány véleményét a megye 1843. május 1-i közgyűlése is 

jóváhagyta.
2419

 Az 1843. április 27-i krassói anyautasítás 31. pontja csak annyiban érintette a 

kérdést, hogy a megye követei a tisztújítások rendezését és törvényi szabályozását „az illetők 

[értsd: a nemesek] alkotmányos jogainak sérelme nélkül” szorgalmazzák.
2420

 Szatmár 

alaputasításának 17. pontja szintén a választások törvényes rendezését sürgető instrukciót 

adott követeinek,
2421

 Verőce 1843. április 18-i utasításának 24. pontja pedig konkrétumok 

nélkül a megyei tisztújítószékek coordinatióját szorgalmazta.
2422

 

 

VIII. 3) Az 1843. évi alaputasítások értékelése 

 

Az alaputasítások áttekintése alapján elmondható, hogy a megyei vélemények 

tipizálását és értékelését legalább két síkon érdemes elvégezni. Ha a választások rendezésének 

„reformterveit” csak a szűkebb, szigorúan rendi intézményrendszer keretei között és a rendi 

dualizmus polarizációjának oldaláról tekintjük, akkor Kecskeméti Károly megállapítását 

fogadhatjuk el, amely szerint az egyébként megosztott magyar politikai osztály a korszakban 

„majdnem egységesen csak a belső intézményrendszer védelmében lépett fel, hiszen ettől 

függött hatalmának legitimitása, s következésképpen jelen és jövendő hatalma.”
2423

 A 

megyegyűléseken és ezáltal a választásokon érvényesülő, sőt, a főispánokon keresztül 

érvényesülő kormánybefolyás rovására erősítendő rendi-nemesi hegemónia fenntartása 

mellett ugyanis – ahogy láttuk – szinte egységesen foglaltak állást a megyék. A főispáni 

                                                 
2418

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XXV. 27. cs. 571. fol. 
2419

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. III. 27. cs. 107. (a választmányi 

javaslat), 117. fol. (a közgyűlési végzés) 
2420

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XVI. 27. cs. 352., 361., 368. fol. 
2421

 Az adatot a szatmári alaputasítás hiányában az 1843. június 8-i pótutasítás visszautalása alapján idézzük. 

Lásd: MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XXVI. 27. cs. 575. fol.    
2422

 MOL (N 119) Regnicolaris lt., Takáts Sándor-gyűjtemény, 11. fasc. 1105. sz. 620.; Vö. MOL (N 22) József 

nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XXXV. 27. cs. 687–702. fol. 
2423

 Kecskeméti 2008. 37. 
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jogkör elenyésztetése melletti egyöntetű állásfoglalás részben a főispánok és a megyék közötti 

élő politikai-társadalmi kapcsolat hiányára reflektálhat (azaz hogy gyakran tartózkodtak távol 

az irányításuk alá tartozó megyétől, s ezért bár a megyét magát jól ismerték, azok aktuális 

belső viszonyairól kevés vagy egyoldalú ismereteik lehettek), részben indikátora is lehet a 

hagyományos nemesi-konzervatív megyei klánok átmeneti szervezeti, és választási stratégiai 

megerősödésének.  

A vélemények divergálása csak ott és akkor tűnt elő, amikor a rendi kereteket 

meghaladó, és/vagy azokat áttörő, társadalompolitikai szempontból is progresszív 

javaslatokkal egészült ki az alapvetően intézményi, eljárásjogi reform. A négy neuralgikus 

pont a népképviselet, a nemtelenek hivatalképessége, a honoráciorok szavazójoga, valamint a 

kötelező titkos szavazás bevezetése volt. Ezekben a kérdésekben már változó, a 

reformhajlandóságot általában is jobban tükröző álláspontot foglaltak el a vármegyék. A 

megyei népképviselet – eltérő minőségű és mélységű – bevezetését a vizsgált megyék közül 

Tolna, Torontál és Vas foglalta valamilyen formában utasításába, Bihar csak az elvet 

támogatta. Szepes mérsékelt utasítása tanácskozó joggal látta volna el a nemtelenek 

megyegyűlési képviselőit. A honoráciorok megyegyűlési szavazójogát a 35 megye közül tíz 

(Bars, Borsod, Csongrád, Győr, Komárom, Máramaros, Tolna, Torna, Ugocsa és Ung) 

foglalta támogatólag a követeinek adott alaputasításba. A népképviseletet és/vagy a 

honoráciorok szavazójogának megadását támogató megyék arányának összevetése (nagyjából 

egy a kettőhöz) alátámasztja, hogy a nemesi liberalizmus és az ellenzék túlnyomó része 1843-

ban az érdekegyesítés megvalósítását nem az előjogok eltörlésén, hanem azok kiterjesztésén 

keresztül képzelte el. A követutasítások jól példázzák azt is, hogy a népképviseletet és az 

egyenjogúsítást, azaz a jogkiterjesztést magát is fokozatosan, stációnként akarták még ekkor 

csak megvalósítani: előbb vármegyei szinten, és majd csak ennek tapasztalatai alapján a 

jövőben országos szinten. Borsod a szavazójogot 12 év haladék lejárta után kizárólag az 

írástudó választókra szűkítette volna, azaz műveltségi cenzust akart bevezetni.        

A nemtelenek hivatalképességét 1843-ban az általunk vizsgált megyék közül Arad, 

Bihar, Győr, Hont, Pest, Tolna és Zala utasításai támogatták feltétel nélkül. Feltétellel, azaz a 

bírói hivatalok kihagyásával állt a reform mellé Abaúj, Borsod, Liptó és Ung. A visszaélések 

megakadályozásának céljából a titkos szavazás kötelező bevezetését Abaúj, Borsod, Heves, 

Liptó, Temes és Torontál megyék szorgalmazták már a diéta elején.  

 



545 

 

VIII. 4) Kitekintés: kormányzati és kormányközeli elképzelések a választások rendezéséről az 

1840-es évek elején 

 

A bécsi kormány, valamint számos kormányközeli személy is tisztában volt vele, hogy 

a választások kérdése az országgyűlésen elő fog kerülni, így az utasító választmányok 

munkájával párhuzamosan Bécsben is többször napirendre vették a kérdést. Metternich 

bizalmasának, Karl Ernst Jarcke birodalmi kancelláriai tanácsosnak a Geheime 

Staatskonferenz által 1841 végén tárgyalt szigorúan titkos elaborátuma a Magyarországon 

követendő közpolitikáról (amely nagyrészt Dessewffy Aurél 1839-es memorandumán 

alapult), kettő, a megyék autonómiáját és mozgásterét gyakorlatilag nullára csökkentő 

princípiumot fogalmazott meg – korszerűsítés ürügyén! − a követválasztások szabályozásával 

kapcsolatban. Javasolta, hogy a megyéket országgyűlésileg fosszák meg a követutasítás és 

követvisszahívás jogától, továbbá hogy a követeket 10−15 évre válasszák.
2424

 Az 

előterjesztést Jarcke fogalmazta, de tartalmát Metternich sugalmazta, sőt szövegét javította is. 

A tágabb – centralisztikus-abszolutista − koncepció lényege a kormányhatalom erősítése és a 

megyék jogkörének csökkentése volt, s a törvényes állapot reformokkal egybekapcsolt 

fenntartása úgy, hogy az elkerülhetetlen változásokat felülről hajtsák végre.
2425

 Varga János 

rámutatott arra, hogy ezúttal (Dessewffy memorandumával ellentétben!) a – 

parlamentarizmus játékszabályaival egyébként is ellentétes − kormányzati reform nem 

párosult társadalmi reformmal, sőt túlmutatott a gróf tervezetén „szélsőségesen 

centralisztikus, ultrakonzervatív – és az erőviszonyok pontatlan felmérése miatt – irreális 

irányban.” Dessewffy főleg a tisztújításoknál tartotta szükségesnek a kormány beavatkozását 

a vármegyék életébe, Metternich viszont a követválasztások befolyásolása miatt a megyéktől 

független, csak az uralkodónak felelős és a katonai karhatalommal is rendelkező főispánokat, 

illetve adminisztrátorokat akart (továbbá, ahogy láttuk: a követek függetlenítését a 

megyéktől!).
2426

 

 Az 1840-es évek eleji álláspontok ókonzervatív végletét példázza az a Csizmadia 

Andor által Bécsben feltárt, és 1979-ben magyar fordításban is közölt, a vármegye és az 

országgyűlés rendezését abszolutista kormányszempontból taglaló kéziratos tervezet, amit 

                                                 
2424

 Varga 1980−81. II. 176−177.; Varga János, Helyét kereső Magyarország. Politikai eszmék és koncepciók az 

1840-es évek elején. Akadémiai, Bp., 1982. (A továbbiakban: Varga 1982.) 17. 
2425

 Varga 1982. 15−16. 
2426

 Varga 1982. 16.  
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Pyrker János László egri érsek írt. A tervezet szélsőséges jellegét mutatja, hogy Csizmadia 

eredményei szerint azzal már se a bécsiek, se a konzervatívok nem foglalkoztak érdemben.
2427

  

A három tematikus egységből (elméleti bevezetés, törvénytervezet a megyékről, 

országgyűlés rendezése) álló tervezet fő jellegzetessége, hogy a közigazgatást és a 

törvénykezést az 1840-es évekre általánossá váló törekvésekkel szemben még egybefontan 

vizsgálja. A teoretikus bevezetés a konzervatív érvelés és retorika fontosabb alappilléreinek 

mindegyikét tartalmazza, amelyek tagadása egyben a liberalizmus bűneként jelenik meg. Ez 

magában foglalta a régi intézmények tiszteletét, a világi (uralkodó) és a vallási (egyház) 

tekintélyek elismerését. A liberalizmus vélt vadhajtásainak abszolút okát Pyrker – személyes 

„élményeiből” kifolyólag érthetően – a vármegyei intézményben jelölte meg. Kárhoztatta a 

megyegyűléseket, mert szerinte a műveletlen kisnemesek beeresztése miatt azok durva, 

hangoskodó tárgyalásmódja egyrészt a kormány tekintélyét rombolja, másrészt rossz 

viselkedéstípust mutat, s az ifjúság nevelését hátrányosan befolyásolja. Gyakorinak tartotta a 

tisztújítások háromévenkénti tartását, mert a tulajdonképpeni választók a többezer 

parasztnemest megvesztegető egy-két főkortes, s újraválasztásuk érdekében a tisztviselők is 

az ő kegyeikben fognak eljárni. A deformált, korrupt hivatali működés mellett a tisztújítások 

és a megvesztegetések szélesebb körű erkölcsromboló hatását emelte ki, ami szerinte abból 

fakad, hogy a földművelő nemest elvonják az otthoni munkájától. Pyrker a kortesként 

tevékenykedő „hamis embereket” természetesen egyoldalúan a liberálisokkal azonosította.
2428

 

A megyei törvénytervezet B) pontja foglalkozott a tisztújításokkal, C) pontja pedig az 

országgyűlési követválasztásokkal.
2429

 Pyrker elképzelése szerint az 52 vármegye azonos 

határnapon gyűlne össze a megyeszékhelyeken, s ezeken a választógyűléseken csak a 

vagyonos nemesség jelenhetne meg. Az érsek-főispán a kisnemeseket tehát kirekesztette 

volna a választásból! Az ily módon létrejött gyűlések minden megyei hivatalra három jelöltet 

javasolhatnának az uralkodónak, akik kinevezésük után a Kancellária és a Helytartótanács 

jóváhagyásával gyakorolnák hivatalukat előléptetés, nyugdíjazás vagy halál közbejöttéig. 

Pyrker tehát végső soron nem csak uralkodói, de élethosszig tartó kinevezéshez is kötötte 

volna a megyei hivatalokat. A hivatalok kormánykinevezésének szükségességét és gyakorlatát 

– tévesen – nyugati analógiával próbálta alátámasztani. Az országgyűlési követválasztásokat 

ezzel szemben meghagyta volna a megyék hatáskörében, a nemes községek köréből kikerülő 

                                                 
2427

 Csizmadia Andor, Bürokrácia és közigazgatási reformok Magyarhonban. Gondolat, Bp., 1979. (A 

továbbiakban: Csizmadia 1979.) 193–194. 
2428

 Az egri érsek-főispán mindemellett folyamatos bírósági ügyvitelt, azaz egy – 12 bírával ellátott – állandó 

törvényszék felállítását is javasolta. Lásd: Csizmadia 1979. 195–196. 
2429

 A tervezet A) pontja a közgyűlések, míg D) pontja a sedria rendezését tartalmazta. 
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választók számát azonban – ezek arányainak figyelembevételével – korlátozni akarta. A 

tervezet tehát újfent a kisnemesi jogok megszorítását tartalmazza. Az országgyűlésen emellett 

a városi és káptalani szavazatok számát a megyék ellensúlyaként szinten kívánta tartani.
2430

      

Az országgyűlésre való kormányzati felkészülés során a választások rendezésének 

szükségessége az aktuálpolitikai (értsd: követválasztási befolyás növelése) megfontolásokon 

túl eleinte mégsem került előtérbe. József nádornak a helytartótanácsi egyeztetés után Majláth 

Antal kancellár számára készített 1842. február eleji összegzése, amelyben a diétán felveendő 

tárgyakról és a követendő eljárásról/irányelvekről volt szó, még nem tartalmazta a megyei 

kihágások kérdését. Általában viszont „a Helytartótanács […] a főrendiházat tekintette 

hullámtörőnek a liberális áradat ellen.”
2431

 Az 1842. március végén a nádor elnöklete alatt 

tartott széleskörű kancelláriai konferencián báró Mednyánszky Alajos, a Könyvvizsgáló 

Bizottság elnöke vetette fel a megyerendezés kérdését, de Majláth és köre ezt leszavazta, mert 

szerintük még nem jött el ennek az ideje, s egyébként is előbb az országgyűlés koordinációját 

kellene elvégezni. A konferencia véleményét a városi kérdést leszámítva a Staatskonferenz 

1842. júliusi tanácsülése sem módosította. 1843 márciusának elején ezután a Kancellária az 

államhivatalnokokat, a nádor pedig a főispánokat szólította fel körlevélben a követválasztások 

anyagi és egyéb módokon történő befolyásolására. Elsődleges célpontokként Deák Ferencet, 

Pulszky Ferencet és Klauzál Gábort jelölték meg.
2432

 József nádor, Majláth Antal és Kopácsy 

József esztergomi érsek vezetésével a főispánok, a főispáni helytartók és a klérus instruálására 

még egy bizalmas összejövetelt is tartottak.
2433

  

A királyi propozíció-tervezetbe tehát 1843 áprilisának utolsó harmadáig (április 19-ig 

biztosan) se a Kancellária, se a Helytartótanács oldaláról nem került be a megyei 

kicsapongások megfékezésének kérdése. A függőben maradt kérdések (például a városi ügy) 

újabb megvitatása végett a nádor javasolt egy újabb összejövetelt, amelynek következtében 

Majláth 1843. április végére hívta meg az országos méltóságokat, a vármegyék főispánjait és 

adminisztrátorait, valamint számos konzervatív mágnást.
2434

 Az áprilisi követválasztások 

túlkapásaira hivatkozva a főispánok és helyetteseik indítványozták ezen az összejövetelen a 

megyék rendezésének napirendre tűzését, de legalább a megyei kicsapongások 

megfékezésének felvételét a királyi előterjesztések közé. A Kancellárián belüli Mednyánszky-

                                                 
2430

 Csizmadia 1979. 196–197.  
2431

 Varga János, A kormányszervek előkészületei az 1843. évi diétára. In: Századok 1980:5. 727−751. (A 

továbbiakban: Varga 1980.) 727−729. Az idézet helye: 729. 
2432

 A nádori körlevelet a két „liberális beütésű” főispánnak, báró Vay Ábrahámnak (Máramaros) és Perényi 

Zsigmondnak (Ugocsa) nem küldték meg.   
2433

 Varga 1980. 730−732., 740−742. 
2434

 Varga 1980. 743−744., 746. 
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féle csoport (Apponyi György, Szőgyény László) ezáltal szövetségesre talált, Majláth pedig 

kénytelen volt beleegyezni a megyei kihágások felvételébe. Az előterjesztés végleges 

megszövegezését Apponyi György végezte (elemzését lásd alább).
2435

  

 

VIII. 5) Az 1843/44-es pótutasítások
2436

 

 

Több megye a királyi előadások kihirdetése után, arra reagálva, de még a kerületi 

választmány kiküldése előtt foglalta részletesebben pótló utasításba követeinek a választások 

rendezésével kapcsolatos álláspontját és javaslatait.
2437

 Ezek a tervezetek az alaputasításokhoz 

hasonlóan önálló konstrukciók voltak, vagy még az 1839-i kerületi választmány munkájára 

reflektáltak (például Szepes esetében). Somogy közgyűlése például 1843. május 29-én az 

uralkodói előadások második pontjára reagálva a kicsapongások orvoslását ugyancsak 

szükségesnek ítélte, s utasításba adta követeinek, hogy a visszaéléseket „minden egyesek 

municipális jog gyakorlatának fenntartásával” rendezzék és vegyék országos tárgyalás 

                                                 
2435

 Varga 1980. 747. 
2436

 A témánkat érintő és az alábbiakban ismertetett pótutasításokon kívül MOL (N 22) József nádor titkos lt., 

Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. csomójának 1178 foliója tartalmazza még Árva 1843. november 11-i 

(325–330. fol.), Bács-Bodrog 1843. október 2-i (528–537. fol.), november 24-i (252–255. fol.), Csanád 1843. 

június 29-i (712–713. fol.), Heves 1843. június 12-i (690–695. fol.), Hont 1843. november 18-i (123–124. fol.), 

Krassó 1843. szeptember 12-i (1080–1093. fol.), Liptó 1843. június 27-i (726–729. fol.), július 14-i (822–825. 

fol.), szeptember 25-i (1137–1142. fol.), Nógrád 1843. augusztus 23-i (1023–1036. fol.), november 21-i (309–

312. fol.), Pest 1843. augusztus 29-i (1019–1022. fol.), november 14-i (373–375. fol.), Sáros 1843. november 

27-i (232–235. fol.), Somogy 1843. július 15-i (1005–1010. fol.), október 4-i (462–471. fol.), december 14-i 

(137–142. fol), Szepes 1843. augusztus 10-i (939–950. fol.), Tolna 1843. november 20-i (276–279. fol.), 

Torontál 1843. augusztus 5-i (924–936. fol.), szeptember 4-i (1119–1123. fol.), Vas 1843. augusztus 7-i (951–

963. fol.) utasításait.  

A MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1844. Irreg. 32. csomójának 1005 foliója 

tartalmazza Árva 1843. december 12-i (231–236. fol.), Bács-Bodrog 1843. december 11-i (2–9. fol.), 1844. 

január 15-i (207–212. fol.), Bars 1844. május 4-i (427–434. fol.), Csanád 1844. szeptember 2-i (794–800. fol.), 

Csongrád 1844. szeptember 30-i (846–848. fol.), Esztergom 1844. szeptember 3-i (732–739. fol.), szeptember 

26-i (801–804. fol.), Hont 1844. május 20-i (475–479. fol.), Liptó 1844. június 24-i (582–587. fol.), augusztus 5-

i (679–680. fol.), Máramaros 1844. szeptember 9-i (806–814. fol.), Nógrád 1844. február 6-i (243–246. fol.), 

április 22-i (400–405. fol.), augusztus 21-i (721–725. fol.), Pest 1844. április 13-i (384–387. fol.), augusztus 27-i 

(745–754. fol.), Sáros 1844. március 11-i (342–347. fol.), május 20-i (463–466. fol.), szeptember 2-i (757–760. 

fol.), Somogy 1844. február 1-i (247–254. fol.), Szatmár 1844. május 6-i (437–440. fol.), augusztus 13-i (671–

674. fol.), szeptember 9-i (769–774. fol.), Szepes 1844. április 20-i (417–424. fol.), Temes 1843. december 11-i 

(147–159. fol.), 1844. június 4-i (481–492. fol.), szeptember 11-i (766–768. fol.), Torna 1844. június 3-i (570–

575. fol.), Torontál 1844. március 18-i (319–322. fol.), július 1-i (588–593. fol.), szeptember 2-i (822–825. fol.) 

utasításait. 

A MOL (N 119) Regnicolaris lt., Takáts Sándor-gyűjtemény, 11. fasc. 1095. száma alatt Nógrád megye 1843. 

május 26-i pótutasítása (470.), a 11. fasc. 1103. száma alatt pedig Turóc dátum nélküli pótutasítása található. A 

12. fasciculus megyei közgyűlési jegyzőkönyvi kivonatainak átteintése során további – a témánkat érintő – 

országgyűlési észrevételeket és utasításokat nem találtunk. 

Zala 1843–44-ben született pótutasításait kiadta: Molnár 2003. 211–226. (66–72. sz. dokumentumok) 
2437

 Az 1843-as kerületi választmányi munkálat megszületése után keletkezett vármegyei pótutasításokat az 

1843/44-es országgyűlési vitát bemutató fejezetben tárgyaljuk. 



549 

 

alá.
2438

 A megye augusztus 1-i utasítása ezt az alapelvet erősítette meg, amikor kimondta, 

hogy a vármegyék municipális jogait mind a felülről, mind az alulról jövő önkény és erőszak 

ellenében meg kell óvni, s azok „a magok eredeti tisztaságában továbbá is fent 

tartassanak.”
2439

 Torontál 1843. június 6-i pótutasítása az áprilisi alaputasítás vonatkozó 

pontjait ismételte meg, ezen felül pedig – újdonságként − országos választmány kinevezését 

szorgalmazták a nemtelenek képviseletének kidolgozására.
2440

 

Szatmár megye 1843. június 8-i közgyűlésén terjesztették elő a rendek részletes 

tervezetüket a királyi előadások második pontjára. Ennek első része egy rendkívül részletes, 

27 paragrafusból álló törvénytervezet a választási rendszer megreformálására, második része 

pedig már a közgyűlések szabályozásával foglalkozik. A választási törvényjavaslat három 

nagyobb egységre oszlik: az első hat paragrafus az általános rendelkezéseket és a választások 

előkészítésének részleteit tartalmazza, a 7–16. paragrafusok a követválasztásokra, a 17–27. 

paragrafusok pedig a tisztújításokra vonatkozó speciális rendelkezéseket foglalják magukban.  

A javaslat kiindulópontja (1.§) szerint a választásokkal összefüggő problémák és 

kihágások legfőbb oka azok tömeges jellegéből, vagyis a választók egy helyre csődítéséből 

származik, mert ez egyszerre veszélyezteti a nemesek személy- és vagyonbiztonságát, 

valamint a szavazás szabadságát is. A szatmáriak szerint a tömegjelleg nem szükséges kelléke 

vagy velejárója a szabad választásnak, ezért a választások decentralizált, helységenkénti 

lebonyolítását fektették le alapelvként. 

Az előkészületekkel foglalkozó első rész a választójogosultak megállapítását, továbbá 

ezek összeírásának módját részletezte.2441 A tervezet előírta volna, hogy minden „kétségen 

kívül való nemes emberről”, a nemes özvegyekről és árvákról, továbbá helységenként az 

összes más vármegyében lakó, de Szatmárban is birtokos földesúrról készüljön egy általános 

összeírás. A javaslat szerint ezután a nemesség egészét hadnagyságokra osztanák, ezeket 

járásonként összeírnák, s így minden nemes valamelyik hadnagysághoz tartozna. A kisebb 

számú nemességgel bíró helységeket egy-egy szomszéd hadnagysághoz csatolnák. Minden 

hadnagy rendelkezne egy példánnyal az összeíró küldöttség által meghitelesített, s az adott 

hadnagysághoz tartozó nemeseket és földesurakat tartalmazó lajstromból. Az összeírásokat 

minden évben az összeíró küldöttség vizsgálná felül a hadnagy jelenlétében, de a helyi 

lelkészek, a járásbeli szolgabírák és esküdtek segítségével.  

                                                 
2438

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XXIV. 27. cs. 567–568. fol. 
2439

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 992–998. fol. Az idézet 

helye: uo. 993. fol.   
2440

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XXX. 27. cs. 637/1–2. fol. 
2441

 A nemesek általános összeírásáról a 2–3. paragrafusok, a választójogosultakról a 4. paragrafus, a nemesi 

választókerületek alakításáról az 5–6. paragrafusok rendelkeztek. 
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Az általános összeírásból ezután egy másik, a választási aktusra alkalmas lajstromot is 

készítenének (a választójogosultak névjegyzékét), amelyből egy példányt meghitelesítve a 

hadnagy kapna. A választói lajstromba a szatmári tervezet a 24. életévét betöltött, „a törvény 

értelmében emancipált” (azaz nem szülői hatalom alatt álló) nemeseket, valamint az adott 

hadnagyságban földdel bíró, de a megyén kívül lakó földesurakat venné fel.2442 Az összeírásba 

nem kerülhettek bele a törvényesen elítéltek (már az elsőfokon elítéltek sem!), az 

elmeháborodottak, valamint a nők – utóbbiak a szatmári tervezet szerint se személyesen, se 

megbízottak által nem szavazhatnának.  

A hadnagyságokból járásonként alakítanának nemesi választókerületeket: a nagyobb 

számú (kb. ötven fő) nemességgel rendelkező helységek önállóan, a kevesebb nemes által 

lakott helységek pedig többen együtt alkotnának egy választókerületet, vagy egy népesebb 

helységhez csatolnák őket. A nemesi választókerületeket ezután járásonként számokkal látnák 

el, a kerületi szavazás lebonyolításának részleteiről viszont már az egyes megyék maguk 

határozhatnának.2443 

A követválasztásokkal foglalkozó rész három nagyobb egységre oszlott: a 7–9. 

paragrafusok a választás előkészítésével, a 10–12. paragrafusok a szavazatszedő küldöttség 

feladataival, a szavazás rendjével és a visszaélések megvizsgálásának módjával, a 13–16. 

paragrafusok pedig a követválasztás eredményének kihirdetésével foglalkoztak. A tervezet 

legfontosabb újítása a választások törvényhatóságon belüli földrajzi decentralizálása mellett 

azok időbeli „szétszórása”, valamint időtartamuk megnövelése lett volna: a követválasztás 

lebonyolítására a jövőben nem egy nap szolgálna, hanem egy megyeileg meghatározott 

választási időszak. A szatmáriak célja ezzel is nyilván a tömegmozgalmak és az azokkal 

összefüggő rendbontások kialakulásának megfékezése volt. A követségre – a létező 

gyakorlatnak megfelelőem − semmilyen kijelölésnek nem lett volna továbbra sem helye. A 

követválasztás tényének közgyűlési kihirdetése után a főispánnak minden járásba egy 

„amennyire lehet érdemtelen” (azaz a választásban nem érdekelt) személyekből álló 

küldöttséget kellene kineveznie, amelyek feladata nemesi választókerületenként a szavazatok 

bejegyzése lett volna. Egyúttal határnapot kellett volna kitűznie a szavazatok 

megszámlálására és az eredmény kihirdetésére, ameddig a küldöttségek is kötelesek volnának 

a munkálataikat befejezni, azaz a választásokat lebonyolítani. Az egyes választókerületi 

szavazások időpontját, a küldöttségek „munkaidejét” megyeileg állapítanák meg, s azokat 

                                                 
2442

 Minden nemes köteles lenne magát valamelyik hadnagyi lajstromba felvetetni, különben nem bírhatna 

érvényes szavazattal. A több helyen birtokos nemesek maguk választhatták meg, melyik hadnagyságba 

jegyezzék fel őket (a több helyre bejegyzett nemesek szavazata érvénytelen lenne). 
2443

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XXVI. 27. cs. 576. fol. 
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körlevelek útján előre is ki kellene hirdetni. Az elháríthatatlan természeti, időjárási akadályok 

eseteit kivéve a deputáció köteles volna pontosan megjelenni az adott járási, választókerületi 

határnapon. 

A szavazás határnapján annak helyszínére a szavazatszedő küldöttség a nemességet 

hadnagyai útján hívná meg, s a szavazást a törvényes rend és szabadság fenntartása érdekében 

addig tilos volna elkezdeni, amíg bárki is fegyverrel vagy bottal lenne jelen. A voksolás 

módját a szatmári tervezet a kötelező fejenkénti szavazásban állapította meg: az adott 

választót hadnagya vezeti és jelenti be a szavazatszedő küldöttségnek, de a szavazó egyedül 

járul a küldöttség elé voksát leadni, miután a lajstrom alapján beazonosították. Mindkét 

követre egyszerre történne a szavazás, és szavazni csak személyesen megjelenve lehetne, a 

megbízóleveleket nem fogadnák el. A voksokat a küldöttség két tagja két példányban 

regisztrálná a visszaellenőrizhetőség céljából, szavazatának leadását követően a deputáció 

elnöke pedig köteles volna fel is olvasni a szavazó döntését a jelenlévők előtt, s ha az 

megegyezett a tényleges vokssal, módosításra már nem lett volna több lehetőség. Az írástudó 

nemeseknek a szatmáriak megengednék, hogy maguk jegyezzék be a szavazatukat. Érvényes 

szavazatot egyébként csak úgy lehetett volna leadni, ha akkor voksol az illető, amikor a saját 

hadnagysága volt soron.2444  

Az esetlegesen felmerülő és/vagy bejelentett kihágások és visszaélések közvetlen 

helyszíni invesztigációja ugyancsak a szavazatszedő küldöttség tagjainak feladata volt.2445 

Ellenszegülés esetén a vizsgálat és a szavazás nyugodt lefolytatására a küldöttség azonnali 

katonai karhatalom kirendelését kérhette volna a főispántól. A szavazatszedő küldöttség 

munkája három tag jelenléte esetén már érvényes volna,2446 s munkájukért a nemesek által 

fedezett két pengőforint napidíjat is kapnának. Megbízatásuk a hiteles választási jegyzék 

elnöknek történő átadásával szűnne meg.2447  

A beérkezett hiteles lajstromokat a főispán felbontatlanul vona köteles a közgyűlésen a 

főjegyzőnek átadni. A főjegyző bonthatná fel és számolná meg járásonként az íveket. A 

rendek döntése alapján a főjegyző vagy lajstromonként olvasná fel az összes szavazatot, vagy 

csak a szavazatok összegét számolná ki és jegyezné fel ívenként. A voksolók számát 

választókerületenként kellene feljegyezni és kihirdetni, majd a főjegyző járásonként lenne 

                                                 
2444

 A választókerületi szavazást követően a választási lajstrom egyik példányát el kellett volna égetni, a másikat 

viszont a küldöttség minden tagjának aláírásával és lepecsételve a deputáció elnöke lett volna köteles magánál 

tartani, amíg a főispánnak tovább nem adja.     
2445

 A deputációt a bűnösök őrizetbe vételére egy csendbiztosból és hajdúkból álló kíséret is állandóan segítette 

volna. 
2446

 Ugyancsak érvényes maradna a küldöttség munkája akkor is, ha annak egyik tagjára esetleg szavazatok 

érkeztek. 
2447

 MOL (N 22) József nádor titkos lt. Praep. ad Diaet. 1843. Instructiones, No. XXVI. 27. cs. 577. fol. 
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köteles ismertetni és a jegyzőkönyvbe foglalni, hogy hány nemes és kikre szavazott. Az 

összes járás referálása után a főispán hirdetné ki a többséget, s a két legtöbb vagy egyenlő 

szavazattal rendelkező személyt lenne köteles követnek kinevezni. Amennyiben két kisebb 

szavazatszám mutatna egyezést, az elnök (tehát a főispán) szava döntene.2448  

A tisztújítási tervezet váza a követválasztásokét követte, leszámítva természetesen a 

restaurációk speciális elemeit. A főispánnak így kötelezővé tennék a rendekkel való 

egyeztetést biztosító előleges conferentia megtartását, ahol a hivatalra nem pályázó nemesek 

vehetnének részt.2449 A főispán a tanácskozás nyomán készítené el a tisztikar felére vagy 

harmadrészére – akár több részletben is – a jelölést, s azt a közgyűléssel személyesen vagy 

írásban is köteles volna ismertetni. A közgyűlés által meghatározott választási időszakot, 

határnapokat és választási helyszíneket a jelöltekkel egyetemben körlevelek által hirdetnék ki 

a megyében. A főispán a hivatalra nem pályázó személyekből járásonként legalább öt tagból 

álló szavazatszedő küldöttséget nevezne ki, amelyek munkarendje és munkamódszere 

megegyezne a követválasztási rendszernél javasoltakkal. A szavazatok bejegyzése vagy – 

írástudó nemesek esetén – sajátkezű beírása a voksolás idejének lerövidítése érdekében 

szavazónként az összes aktuálisan választás alá eső hivatalra egyszerre történne. A kihágások 

és visszaélések megvizsgálása, valamint a szavazás eredményének megállapítása és 

kihirdetése a követválasztáshoz hasonlóan történne. Az új tisztikar az eredményhirdetést 

követően azonnal esküt tenne és hivatalba lépne, amelynek megtörténte után a választással 

szemben már nem lehetne többé kifogással élni, s csak egy királyi biztos meghívása maradna 

egyedüli eszközként az elégedetlenek kezében.2450  

A szatmári tervezet – az operátumokra született szatmári reflexiókhoz hasonlóan − 

tehát összességében szűk, rendi keretek között maradt meg, a jogkiterjesztés kérdéséhez nem 

nyúlt, strukturális reformokat nem eszközölt. Mégis, a rendi struktúrán és intézményi 

kereteken belül számos modern eljárásjogi, szavazástechnikai reformot megfogalmazott a 

visszaélések kiküszöbölésének elősegítésére, és a választási rendszer hatékonyságának 

javítására. A választókerületekre bontott szavazás, a területi alapú decentralizálás és a 

választások időszakos megszervezése mind a késő feudális intézményrendszer 

működőképességének fenntartását és lehető fejlesztését szolgálták a modern képviseleti 

rendszerekben alkalmazott eljárások meghonosításával, és a tömegképződésből származó 

anomáliák kiküszöbölése felé tett lépések erőltetésével. A „konkurenciához” képest igazi 
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 Az esetlegesen felmerülő ellentmondásokat egy küldöttség vizsgálná meg, de a győztesnek kikiáltott 

személyek annak eredményéig teljes jogú és vissza nem hívható követeknek számítanak. 
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 A tervezet a conferentia tagjainak számáról és minőségéről nem szól bővebben. 
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lemaradást csak a titkos szavazás elmaradása jelent, mivel a szatmári pótutasítás a nyílt 

fejenkénti szavazás kötelezővé tétele mellett lépett fel. A szavazatszedő küldöttségek 

jogkörének kibővítésével ugyanakkor az őrszéki irány csírája itt is megjelent. Érdemes 

regisztrálni, hogy a választások decentralizált lebonyolításának itt közölt módja lényegében 

párhuzamos Kossuth − fentebb már elemzett − Adalék a teendők többi részeihez című 1843. 

júliusi cikkében közölt hasonló javaslataival (leszámítva a titkos szavazás bevezetését). 

A szabolcsiak 1843. június 19-i pótutasítása2451 a királyi előadásokra válaszul 

Szatmárhoz hasonlóan egy rendkívül részletes elaborátumban fogalmazta meg követeinek a 

megyei választások szabályozása során követendő irányelveket. A szabolcsi tervezet 

ugyanakkor csak és kizárólag a visszaélések megszűntetésére koncentrált, három síkon: első 

szakasza az elnöki (azaz lényegében a főispáni) kötelességek meghatározásával és az elnöki 

visszaélések szankcionálásával, második szakasza a pártok alakulásának megakadályozásával 

és működésük megfékezésével, harmadik része pedig egy a rend fenntartásával megbízott 

testület kinevezésével foglalkozott.  

A szabolcsi javaslat kimondta többek között, hogy a főispán köteles volna a megyében 

tartózkodni a választási határnap kijelölésétől egészen a választás utómunkálatainak 

befejezéséig. Kötelezni akarták a conferentia megtartására, s hogy a rendek által ott javasolt 

személyeket jelölje a tisztújításon.2452 A főispán felkiáltás helyett a választók kisebbségének 

kérésére is szavazást kellett, hogy elrendeljen: a kötelező titkos szavazás során az írástudatlan 

szavazóknak a szavazatszedő küldöttség két tagja mutatná meg, hogy az egyes ládák melyik 

jelölthöz tartoznak, s az illető ezt követően egyedül adhatná le a voksát. A főispán büntetését 

pártoskodás, hivatali mulasztás vagy rendbontás előidézése esetén a szabolcsiak 5000 forintig 

terjedő pénzbírságban akarták megállapítani, sőt szándékos pártoskodás esetén emellé 

hivatalvesztés is járulhatott volna!2453  

A tervezet legnagyobb része a pártszervezés és a párttevékenység megakadályozásával 

foglalkozott, lényegében csak represszív intézkedések és szankciók életbe léptetésével. A 

vesztegetések fogalmát – a hevesi alaputasításhoz hasonlóan − a lehető legszélesebben 

értelmezték és határozták meg. Kimondták, hogy aki a választások előtt a nemességet 

községről községre járva etetéssel, itatással, bármilyen adománnyal vagy ígérettel lekötelezni 

vagy elcsábítani igyekszik, az aktív és passzív választójogát is elveszthetné. Ezen felül 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 761–770. fol. 
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 A tanácskozmány ülésén előzetes meghívás nélkül részt vehetnek a hivatalra nem pályázó táblabírák (azt a 

személyt, aki a conferentián megjelenik, nem lehetne hivatalra választani). A jelöltek megállapításában a 

hivatalra pályázók rokonai elsőízig nem vehetnének részt. 
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kétényvi rabsággal sújtanák azt, aki más mellett korteskedik, és háromévi rabságot kellene 

letöltenie annak, aki saját maga mellett gyűjt szavazatot. Azokra, akik a választás helyén 

követnek el ilyen a visszaéléseket, az előbbi büntetési tételek mellett 2000 forintig terjedő 

pénzbüntetést is kiszabnának. Az ún. „felbujtókat” (ti. akik a korteskedés során másokat 

eszközül használnak és erre a célra pénzt vagy egyéb eszközt is felhasználnak) a 

szabadságvesztés mellett szintén 2000 forint büntetés lefizetésére is köteleznék. A választás 

helyén hasonló bűntetteket elkövetőket ugyancsak felbujtóként kezelnék, s az ő büntetésüknél 

a felbujtásból eredő minden következményt is figyelembe kellene venni. A szavazás alatt 

voksok vásárlásával próbálkozó személyeket 500 forint pénzbüntetéssel és egy évnyi 

fogsággal, a szavazatát áruba bocsátó személyeket pedig 100 forint pénzbírsággal vagy 

rövidebb időtartamú szabadságvesztéssel büntetnék.  

A nemeseket a választás helyszínére bevezető személyeket nevezte a szabolcsi 

tervezet „kortesvezéreknek”, s alapesetben kétévnyi rabsággal akarták sújtani őket, zászlók és 

szekerek használata esetén viszont háromévnyi fogságbüntetést is kaphattak volna. A tiltott 

módon összegyűjtött szavazóknak a választás helyén tudatosan szállást adó, részükre ételt és 

szeszes italt biztosító személyeket 100 forint pénzbüntetéssel kívánták sújtani, amennyiben 

nem tettek erről azonnal feljelentést. A választás alatt erőszakhoz vezető kihágások, 

személyes sértések és lázadások büntetési tételeinek a szabolcsiak az új 

büntetőtörvénykönyvben hasonló bűnökre kiszabott szankciók kétszeresét akarták 

megállapítani.  

A választás helyszínén fegyverrel vagy bármilyen támadó eszközzel megjelenő, és a 

választás alatt lerészegedő személyeket a tervezet egyaránt a szavazási jog elvesztésével 

akarta büntetni, amely mellé a fegyveres megjelenés esetén 100 forintig terjedő pénzbüntetés 

vagy háromhónapnyi fogság kiszabása is járhatott volna. A szabolcsiak a választók testi 

épségének megőrzése érdekében javasolták emellett annak a szokásnak az eltörlését is, hogy a 

nemesek a közgyűlésen díszkarddal jelenhetnek meg! Azokat a személyeket és társaikat, akik 

valakit erőszakkal esetleg csellel akarnak szavazási jogában gátolni, 1000 forintig terjedő 

pénzbüntetéssel és egy év rabsággal sújtották volna.2454 

A választások alatti rend ellenőrzését és fenntartását a szabolcsi tervezet egy a főispán 

által kinevezett, részre nem hajló személyekből „elég számban” összeállított testületre bízta 

volna. Az ún. rendtartók kinevezése előtt a főispán köteles lett volna ezek személyéről a 

conferentiával egyeztetni. A rendtartókat külső ismertetőjellel akarták ellátni, s az ő feladatuk 
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lett volna a visszaélésekről információt gyűjteni, illetve ezek vizsgálatáról hiteles jelentést 

tenni. A rendtartónak kinevezett személyek kötelesek lettek volna a rájuk bízott tisztséget 

elfogadni, ellenkező esetben 500 forint pénzbüntetést kellett volna fizetniük. Hivataluk a 

választás után azonnal megszűnne, hűtlen eljárás esetén pedig a hivatali visszaélés 

büntetésével sújthatták volna őket. A rendzavarókat rendre utasíthatták és szükség esetén el is 

fogathatták volna. Az engedelmességet a rendtartókkal szemben megtagadó, vagy az ellenük 

erőszakkal fellépő személyeket öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetnék.2455 

A szavazatszedő küldöttség visszaélést elkövető, vagy az egyik felet részrehajlással 

segítő tagjait hat hónapig terjedő fogsággal és 1000 forintig terjedő pénzbüntetéssel sújthatták 

volna. A szavazatszedő küldöttség tagját megvesztegetni próbáló személyt ezzel szemben 

szavazatának elvesztése mellett legfeljebb 500 forinttal büntethették volna. A választói 

névjegyzékben nem szereplő, s magát igazolni nem tudó személyeket egyhónapos fogsággal 

akarták sújtani, amit 100 forint bírság lefizetésével lehetett volna kiváltani. A szabolcsi 

tervezet egyébiránt csak a személyesen leadott szavazatokat fogadta volna el.2456  

A szabolcsi utasítás tehát az uralkodói előadásokhoz igazodva csak és kizárólag 

szigorúan a megyei kihágások orvoslására vonatkozóan fogalmazta meg javaslatait, amelyben 

bátran fellépett a főispáni hatalom ellen is azzal, hogy tételesen szabályozni próbálta azok 

büntethetőségét. A főispáni jogkör korlátozása a korábbi szabolcsi állásfoglalásokban is 

meghatározó motívum volt, így 1833/34-ben a fizetéses táblabírák választását is a 

megerősített conferentiával, és a rendek szabad választásával képzelték el. A főispánnal 

szembeni rendi garanciák megteremtése az 1836-os szabolcsi választási rendszabásnak 

ugyancsak központi eleme volt (lásd a jelölés menetét és a főispáni surrogatió időtartamának 

két hónapban történő maximalizálását). Az 1836-os tervezet és az 1843-as pótutasítás közös 

eleme volt az is, hogy mindkettő a pártszervezésben jelölte meg a kihágások legfőbb okát. A 

pártszervezés és az anomáliák kezelésének módja azonban a hasonlóságok ellenére is komoly 

különbségeket takart. Az „őrszék” tagjait például az 1836-os rendszabás szerint a közgyűlés 

tagjai választhatnák, míg az 1843-as pótutasítás a rendtartók kinevezését – a rendekkel való 

egyeztetés fenntartásával − a főispán jogkörébe utalná. Az 1843-as javaslat azonban 

leginkább és legmarkánsabban a büntetési tételek nagyságában, és a kombinált (választójog 

elvesztése, pénzbüntetés, szabadságvesztés) büntetések bevezetésében, azaz a represszív 

törvényalkotás „mélységében” különbözött a korábbi szabolcsi állásponttól. A változás oka 
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 A követválasztások kapcsán a szabolcsiak kiegészítettek ezt azzal, hogy a visszaélésekről a rendtartó mellett 

az elnök és a tiszti ügyészek is tehetnének jelentést, illetve ők is elrendelhetnének vizsgálatot.  
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azonban valószínűleg nem a belső politikai szükséglet volt, hiszen Szabolcsban csak az 1844-

es választás eseményei eszkalálódtak újra az extremitás közelébe, hanem inkább az országos 

tendenciákra adott reakcióként értelmezhető. 

Az 1843. június 21-i szepesi pótutasítás a királyi előadásokra válaszul továbbra is az 

anyautasítás pontjait hagyta követei számára érvényben. Újra megerősítették a rendek azon 

kívánságukat, hogy a jövőben nagy választótömegek egy helyen ne gyűlhessenek össze, és 

hogy minden kihágás, illetve visszaélés azonnali megítélését egy független, önálló megyei 

bíróság elé utalják. A tisztújításon közvetlenül vagy közvetve pártoskodó elnököt is büntetni 

akarták, 1000 pengőforinttal. Az alapvetően konzervatív utasítás ismét indítványozta a 

képviseleti rendszer behozatalát azokra, akik a tanácskozásokban történő részvételhez 

szükséges kvalifikációkkal nem rendelkeznek, de a felszabadult községeket megyegyűléseken 

képviselő honorácioroknak csak konzultatív és véleménynyilvánító, nem pedig rendes 

szavazatot kívántak adni.
2457

  

Az 1843-i uralkodói előadás pontjainak kihirdetését követően született megyei 

pótutasítások tehát jól érékelhetően már csak a szűkebb problémakörre koncentráltak, s a 

rövidtávú, közvetlen megoldási javaslatok kifejtése került előtérbe az ideológiai kérdésekben 

történő elmerülés helyett. A strukturális változások erőltetése helyett ekkor már a 

represszivitás elve és a szavazástechnikai kérdések dominálták az utasító választmányok és a 

közgyűlések munkáit. Mindenekelőtt a tömegképződést gátló decentralizált választás és az 

őrszék koncepciói emelendők ki a szatmári és szabolcsi pótutasítások kapcsán. 
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IX. A megyei kihágások szabályozásának 1843–44-es országgyűlési vitája 

 

IX. 1) Az országgyűlési munka kezdete, a megyei kihágások ügyével megbízott kerületi 

választmány kiküldése 

 

A megyei választások rendezésének szükségességében 1843-ra a szándék és a 

tartalom/módszerek összhangjának hiánya ellenére a vármegyék és a kormány is egyetértett, 

ahogy abban is, hogy az országgyűlésen megkerülhetetlen lesz a rendezés napirendre tűzése. 

A követutasítások mellett így az 1843. évi diéta királyi előterjesztései között is kiemelt helyet 

foglalt el a megyei kihágások kérdése.
2458

 Az 1843. május 20-i országos ülésen ismertetett 

propozíciók összesen nyolc pontjából a második helyen, közvetlenül a szabad királyi városok 

coordinátiója előtt (!), és az 1839/40-es diétán kiküldött három országos bizottság
2459

 

munkálatainak felvétele után kapott helyet a megyei választások rendezése. Az uralkodó az 

előterjesztés szövegében a nemesi szabadságjogok védelmezőjének szerepében lépett elő: 

„Azon szomorú eseményekre, melyeket némely megyékben a közdolgok tárgyalásáhozi járulás 

legfőbb nemesi kiváltságának [!] gyakorlatában öldöklésekkel s mindennemű legsúlyosabb 

kicsapongásokkal közbejötteknek Ő Felsége atyai szívének mély fájdalmával értett, a KK. és 

RR. figyelmöket fordítsák”, mert ennek hiányában a választó- és közgyűléseken „minden súly 

és méltóság” elenyészik, s mind a személyes-, mind a választás szabadságának fenntartása 

veszélybe kerül. Az uralkodó a szabályozás kiindulási pontjaként három szempontot jelölt 

meg a rendek számára: a rendezés tárgyát eszerint az 1790. évi királyi előadások 5. pontjában 

is meghatározott hiányok jelentsék, a törvényhozási munka során pedig a Tripartitum III. rész 

II. cím 8. szakaszának és az 1723:58. tc.-nek a fenntartása szolgáljon alapul.
2460

 A nádor 
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 A királyi előterjesztések általában pozitív visszhangjáról lásd: Horváth Mihály, Huszonöt év Magyarország 

történelméből. 1823−1848. I–III. kötet. Bp., 1886
3
. (A továbbiakban: Horváth 1886.) II. 391. 
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valamint a büntető- és javítórendszer tárgyában kiküldött országos bizottságokról van szó. 
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275–276. 275. fol. Vö. magyar fordításban is: Kovács Ferencz, Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési alsó 

tábla kerületi üléseinek naplója. Franklin, Bp., 1894. (A továbbiakban: KN 43–44.) I. 151–154. 152. 

A disszertációban a kerületi napló Kovács-féle verzióját használtuk, mert az eredeti kéziratos napló szövege a 

tárgyunk szempontjából nem teljes, s a vita menetének, érveinek rekonstruálására az előbbit is alkalmasnak 

tartjuk. Vö. Dobszay Tamás, Az 1843-44. évi országgyűlés kerületi naplója. In: Gergely Jenő (főszerk.), A 

hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. ELTE BTK, 

Bp., 2000. 83−100.   

Az 1790. november 11-én előterjesztett királyi propozícióknak az első pontja – főleg Izdenczy József 

államtanácsos javaslatára – szorgalmazta a megyei közgyűléseken és az országgyűléseken elharapódzott 

visszaélések megszűntetését, és mondta ki, hogy „helyre kell állítani a rendek közt az egyensúlyt és a közügyeket 

komolyan, higgadtan kell elintézni.” Az ötödik pont azt tartalmazta, hogy a tisztviselőséghez „becsvágy és 

tehetség” szükséges, s ennek érdekében a nemtelenek részleges hivatalképességét javasolták: az armalistákat 

minden hivatalra alkalmaztathatónak akarták, a nem-nemeseket pedig a kamarai kinevezéstől függő – harmincad 
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kommentárja ugyancsak az uralkodó alkotmányt védő alapállását és pozícióját próbálta 

kiemelni: „…gyászos érzéssel hatják meg lelkemet némely megyékbeli legújabb események, 

melyek indító okul szolgálnak Ő Felségének az orsz. KK. és RR.-nek e részben is felhívni 

gondoskodását, hogy törvényes módról tanácskozzanak, miszerint az ország megyéiben, az 

ügyek nemesi szavazatok általi tárgyalásnak rendje, a tanácskozás méltósága, a szavazatok 

szabadsága, s végre a személyes bátorság biztosíttassanak.”
2461

  

A válaszfelirati vita kezdetén, 1843. május 31-én Klauzál Gábor gyakorlatilag egy 

védőbeszédet mondott a kisnemesség mellett, s a kihágások többoldalú vizsgálatának a 

szükségességét hangsúlyozta. A csongrádi követ szerint az alapvetően „józan eszű” és „tiszta 

jellemű” kisnemesség demoralizálását elsősorban a hivatalvágyó főkorteseknek lehet és kell 

tulajdonítani, mert ezek tevékenysége nélkül a bocskoros nemesség „nemzeti legszebb 

jogainak gyakorlatát, mit palladiumának tart, századokon át szeplőtelenül tartotta fenn.” A 

kisnemességről így kirajzolódó kép tehát a Pesti Hirlapban látott áldozatretorikát követte. A 

főkortesek szerepe mellett Klauzál a kormány felelősségét állította pellengérre, amely szerinte 

két síkon ragadható meg különösen. Egyrészt a főispánok tevékenységében, mert a kijelölést 

politikai szempontoknak és érdeknek rendelik alá: a kandidációból egyszerűen kihagyják a 

közbizodalmat élvező, de ellenzéki személyeket, vagy olyan jelölteket választatnak meg 

alkalmatlan versenytársak állításával, akikkel szemben a választók egyébként idegenkednek. 

A főispáni visszaéléseket ezért a válaszfeliratban külön is ki akarta emeltetni. Klauzál szerint 

a kormány felelőssége másfelől az 1836:11., vagyis a jobbágytelken ülő nemesek 

megadóztatását elrendelő törvénycikk szigorú végrehajtásának az elodázásában mutatkozik 

meg: a csongrádi követ szerint a végrehajtásban tapasztalt hanyagság a nemesség „hazug 

bíztatásokkal” történő elcsábítására adott lehetőséget, s végső soron ez vezetett a háziadó 

nemesekre való kiterjesztése körüli politikai állóháború kialakulásához is.
2462

 Lónyay Gábor 

az 1843. június 1-i kerületi ülésen a népnevelés fontossága mellett tört lándzsát, mint amely 

az egyedüli hatékony fegyver lehet a korteskedés visszaszorítására.
2463

  

                                                                                                                                                         
és só – hivatalokba, valamint az udvari és kormányhivatalokban a titkári pozíciókig engedték volna be. Lásd: 

Marczali Henrik, Az 1790/1-diki országgyűlés. MTA, Bp., 1907. II. 350–351. 

A Tripartitum 3. részének 2. címe a vármegyék statútum-alkotási jogával foglalkozott, s annak utolsó, 8. §-a 

kimondta, hogy a vármegyei határozatokat „a nép többségével és józanabb részével” kell meghozni. A 

„józanabb és előkelőbb rész” alatt azt a felet értették, amelyikben „a méltóságra és tudományra nézve jelesebb és 

hírnevesebb” személyek vannak. Vö. Werbőczy, Tripartitum III. 2. 8. § 

A „megyei gyűlések megtartása módjáról s azok sértésének büntetéséről” szóló 1723:58. tc. ismertetését lásd 

feljebb.  
2461

 KN 43–44. I. 150–151. A válaszfelirati vita 1843. május 31-től július 12-ig tartott. Vö. KN 43–44. I. 236–

242., 244–247., 272–273., 403–450., 466–485., 507–554., 598–603., 608–614., 645–653., 663–678.  
2462

 KN 43–44. I. 238. 
2463

 KN 43–44. I. 245. 
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Az országgyűlésnek az uralkodói előterjesztésekre adott, s július 12-én a főrendek által 

is elfogadott válaszfeliratában végül a hatodik pontban szerepelt a megyei kicsapongások 

kérdése. A rendek a szabályozás során két szempont, a felelősség minden oldalról történő 

megvizsgálásának és a megyék alkotmányos jogai megőrzésének a figyelembevételét emelték 

ki: „E bajnak súlyos volta az orvoslást szükségképp megkivánja, mi hogy biztosan 

megtörténhessék, annak okait minden oldalról kifejtendőknek tartjuk, mit megtevén, a 

helyhatósági törvényes jogokkal megegyező elhárítási módokról teljes készséggel 

tanácskozandunk.”
2464

     

A megyei kihágások szabályozásával 1843. július 1-én (szombaton, a 29. kerületi 

ülésen)
2465

 a rendek egy kerületi választmányt bíztak meg, ami 1843. július 9-étől tartotta 

üléseit.
2466

 A választmány július utolsó harmadára készült el a munkálatával. A 

törvénytervezet szövegét Zsoldos Ignác választmányi jegyző öntötte végleges formába, s 

Török Gábor választmányi elnök terjesztette be 1843. augusztus 14-én, a 38. kerületi ülésen. 

A rendek ekkor még a munkálat felvételének elhalasztását kérték, hogy a követek 

állásfoglalásaik kialakításához bevárhassák küldőik pótutasítását. Beöthy Ödön javaslatára a 

                                                 
2464

 KN 43–44. I. 668–674. 672. 
2465

 A kerületi választmány kiküldésének pontos dátumát a Pesti Hirlap 1843. július 6-i számának országgyűlési 

beszámolója alapján állapítottuk meg (a választmányt Kovács utalásaival ellentétben tehát nem a június 19-i 

vagy 28-i kerületi ülésen küldték ki). A Pesti Hirlap július 16-i száma is csak a választmányi elnök (Török 

Gábor) és a jegyző (Zsoldos Ignác) július 10-i (Kovács szerint: júlis 9-i) megválasztásáról ír. Az ülésekről 

készített tudósítások (beleértve Kossuthék tudósításait és a német besúgójelentéseket is) a választmány személyi 

összetételéről és munkájáról több információt sajnos nem tartalmaznak. Lásd: KN 43–44. I. 681., 340–344., 

462–465.; MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia Diaetae Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 1178 foliója; Pesti 

Hirlap, 1843. július 6. (262. sz.), július 16. (265. sz.) [vö. Pesti Hirlap, 1843. június 25. (259. sz.), július 2. (261. 

sz.)] 

Kossuth szűkszavú tudósítása szerint: „Ezen előadás [ti. a kerületi viták tanácstermének áthelyezéséről] minden 

ellenvetésnek véget vetett; ’s e’ szerint majdan julius közepe táján 1–2 hétig közülés nem fogván tartatni, hogy az 

alatt minél több küldöttség munkálhasson; még e’ következő választmányoknak szokott utoni szerkesztése 

elhatároztatott: 

1) Kerületi választmány a’ megyei kicsapongások tárgyában. 

2) Országos választm. a’ sérelmek és kivánatok összeszedésére. 

3) Szintugy országos választm. az orsz.gyülési szállásbér meghatározása végett.” (Pesti Hirlap, 1843. július 6. 

(262. sz.) 

Elképzelhető, hogy az 1839/40-es munkálathoz hasonlóan a nevelésügyi kerületi választmány és a megyei 

kihágásokkal foglalkozó kerületi választmány tagjai között – ha nem is 100%-os, de – nagyfokú átfedés lehetett. 

A nevelési választmány 1843. június 8-án kinevezett tagjait ismerjük: a megyék részéről a Dunáninneni 

kerületből gróf Ráday Gedeon, Batthyány Ferdinánd, Botka Tivadar és Szentiványi Ödön, a Dunántúli kerületből 

Zsoldos Ignác, Tóth Lajos, Szalopek Lajos és Bezerédy István, a Tiszáninneni kerületből Szemere Bertalan, 

Uray Pál, Soltész János és Orosz Elek, a Tiszántúli kerületből Horváth Antal, Bánhidy Albert, Sztojka Imre, 

Vukovics Sebő, Horvátország részéről Klobucsovich Károly, a káptalanok részéről Laki Károly (szombathelyi 

káptalan), Jekelfalussy Vince (pozsonyi k.), a szabad kerületekből Oláh Miklós, a szabad királyi városokból 

pedig Wirkner Károly, Szilber Antal, Pitroff János és Rischl János voltak. MOL (N 22) József nádor titkos lt., 

Extraserialia Diaetae Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 619. fol.  
2466

 A’ Megyei Kihágások érdemében kiküldött Kerületi Választmánynak Jelentése. Nyomtatta Wéber S. Lajos, 

Pozsony, 1843. (A továbbiakban: A’ Megyei Kihágások érdemében kiküldött Kerületi Választmánynak 

Jelentése.) 3. 

Kossuth a választmányi ülések kezdetét 1843. július 10-ben jelölte meg. Lásd: Pesti Hirlap, 1843. július 16. 

(265. sz.) 
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törvénytervezet kinyomtatását is elhalasztották, s helyette a törvényhozási folyamat 

felgyorsításának céljából hagyományos módon, azaz közirat formájában küldték meg 

véleményezésre a munkálatot a törvényhatóságoknak.
2467

 

 

IX. 2) A kerületi választmány munkálata kapcsán született, 1843. őszi vármegyei pótutasítások 

 

A vármegyék többsége még az ősz folyamán kialakította és megfogalmazta 

véleményét a kerületi választmány munkálatáról, amelyet pótutasításaikban a követeknek is 

megküldtek. Az 1843. szeptember 11-i somogyi instrukció
2468

 mechanikusan, paragrafusról 

paragrafusra végighaladva látta el észrevételekkel a tervezetet. A tisztújítások kötelező 

hároméves ciklusát a somogyiak támogatták, így az 1723:56. tc. vonatkozó rendelkezései 

miatt az első paragrafust kihagyhatónak látták, csakúgy, mint a helyettes elnök választhatását 

kimondó második paragrafust. Az indoklás szerint a vonatkozó passzus káros 

bizalmatlanságot feltételez a főispánnal szemben, ráadásul egy helyettes elnök megválasztása 

újabb kicsapongásokra adna alapot. A helyettes elnök intézményének említését ezután a 

tervezet összes paragrafusából kiemelték volna. A törvényesen kihirdetett és összehívott 

tisztújítások főispáni jelenlét nélküli megtarthatóságáról rendelkező negyedik paragrafust 

szintén ki akarták vetetni, ahogy a táblabírák kinevezésének kérdését sem tartották a tárgyhoz 

tartozónak.
2469

 A levéltárnoki hivatalt ki akarták hagyni az életfogytig tartó tisztségek 

közül.
2470

 A somogyiak emellett indítványozták, hogy hat évnél tovább ugyanazon hivatalt ne 

lehessen folyamatosan viselni.
2471

 A pártviszályok többségének oka szerintük a túlzott 

hivatalvágyás, miközben a megyei szolgálat célja nem a kenyérkereset lenne.  

A conferentia működését a somogyi utasítás nyilvánossá kívánta tenni, s annak 

munkájában (azaz a kijelölésben) minden ott jelen lévő személy részt vehetne. A főispánt a 

tanácskozmányban ugyanakkor csak kiegészítő tagként képzelték el, aki köteles volna négy 

személyt jelölni a rendek által javasoltak közül. A hivatalra választhatók körének bővítését a 

somogyiak nem támogatták, mert szerintük az egyúttal a visszaélések és a kicsapongások 

                                                 
2467

 KN 43–44. II. 191.; Pesti Hirlap, 1843. augusztus 17. (274. sz.); Az 1843. július 21-i és 22-i német 

besúgójelentések utaltak csak röviden a választmány munkájára, s a jelentések mellé csatolták a választmányi 

munkálat előzetes kéziratos fogalmazványát is. MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia Diaetae Poson. 

1843. Irreg. 31. cs. 820–821., 826–827. fol. A munkálat szövegét: 775–802. fol. 
2468

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 1094–1105. fol. 
2469

 A közigazgatás és igazságszolgáltatás szétválasztását elfogadták, de állandó törvényszékek felállítását nem 

támogatták. 
2470

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 1098. fol. 
2471

 A hatéves szolgálatot követő három év szünet után az adott személy újra megválasztható lenne korábbi 

hivatalára. 
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lehetőségét is növelné. Titkos szavazást csak az elnökileg kimondott többség 

megkérdőjelezése esetén akartak elrendelni. A helyettes elnök intézményéhez hasonlóan 

alapvetően elutasították az őrszék intézményét is, mint amely a törvényhatóságok 

önállóságával és municipális jogaival ellenkezik. A somogyiak szerint minden megye saját 

maga felelős és képes hatóságai révén a kicsapongások célszerű megakadályozására, s 

szükségtelen ehhez szomszéd megyebeliek segítségét kérni. Őrszék helyett a visszaélések és 

kicsapongások megítélését egy a tisztújítások előtt kötelezően választandó törvényszékre 

akarták bízni, ezért annak említését a helyettes elnökhöz hasonlóan minden paragrafusból 

kihúzták, illetve az említett törvényszékkel helyettesítették.  

A választójoggal felruházott honoráciorok közül a somogyiak kihagyták volna az 

urasági tiszteket és a királyi hivatalban lévő tisztviselőket mint felsőbb hatalomtól (ti. a 

földesúr, illetve a kormány) függő személyeket. A visszaélések fokozódó lehetőségének 

elkerülésével indokolták a tanítóképző-intézetek tanítóinak, az MTA tagjainak, a 

sebészeknek, a megyei perbefogó szék tagjainak (mivel egy még nem létező intézményről 

volt szó), a gyógyszerészeknek, az akadémiai művészeknek, a polytechnikai intézetben 

végzetteknek, a bányatiszteknek, a gyárak és bányák tulajdonosainak és igazgatóinak, a 

kereskedőknek, a haszonbérlőknek és zálogbirtokosoknak, valamint függő helyzetük miatt a 

községi jegyzőknek a kihagyását.
2472

 Szavazójoggal a somogyi utasítás szerint a kerületi 

munkálat 24. paragrafusában felsorolt, honoráciornak tekintett kategóriák közül tehát csak a 

táblabírák, a hivatalukat gyakorló megyebeli ügyvédek, a bölcsészet-, jog- és 

orvostudományok tanárai, a hivatalukat gyakorló megyebeli mérnökök, a hadnagytól rangban 

felfelé található katonatisztek, a fogalmazóktól felfelé található kormányszéki tagok, a királyi 

városok képviselői és a rendezett tanácsú, szabad községek képviselői bírnának. A 

választójoggal bíró személyek községenkénti összeírásakor tapasztalható nagyfokú 

korteskedés kiküszöbölésére a somogyi utasítás előírta, hogy a szavazók kötelesek volnának 

feljegyeztetni magukat a közgyűlésen a tisztújítást megelőzően három hónappal, egy erre a 

célra kinevezendő küldöttség előtt.
2473

  

A vesztegetések definiálásával kapcsolatos somogyi álláspont kiindulópontja az volt, 

hogy mindent szabad, ami nincs törvényileg tiltva. A magántanácskozások engedélyezését 

éppen ezért feleslegesnek vélték külön belefoglalni a törvénybe. A tisztújítások kihirdetésétől 

annak befejezéséig elkövetett visszaélésekről az őrszéket helyettesítő törvényszéknél lehetett 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 1099. fol. 
2473

 A szavazás technikai részleteit, a szavazójegyet és a szavazóládákat leíró paragrafusokat ki akarták hagyni a 

tervezetből a tárgyhoz nem tartozásuk miatt. 
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volna panaszt tenni. A hamis vádlókat ugyanazzal a büntetéssel akarták sújtani, mint ami a 

vádolt felet érte volna, ha a hamis vád beigazolódik. A bíróság a restaurációs gyűlés előtt 

három nappal ülne össze, és sommás úton a választás befejezését követő 15 napon belül lett 

volna köteles az ítéleteket meghozni. A 15 nap letelte után érvényes feljelentést sem lehetett 

volna már tenni.
2474

 A csendtiszt intézményét a somogyiak feleslegesnek tartották, funkcióit 

szerintük a tiszti ügyész, a szolgabíró és az esküdt is ellátja. Többszörös szavazás 

beigazolódása esetén a somogyi javaslat nem csak a többszörösen szavazó személy községét, 

hanem az egész szavazó közönséget újra szavaztatta volna. A szavazók fegyver nélküli 

csoportos bevezetését is tiltani akarták, továbbá gondoskodni akartak arról, hogy a részegeket 

a tisztújítás helyéről kivezettessék.
2475

 A katonai erő alkalmazása mellett tartott választásokat 

érvénytelennek fogadták volna el. A követválasztásokkal kapcsolatban a somogyi utasítás 

azon pontja érdemel figyelmet, amely előíratta volna, hogy követvisszahívást csak a 

közgyűlésen jelenlévők titkos szavazás útján megállapított abszolút többsége rendelhet el a 

követ becsületének védelme érdekében. A széksértési törvényjavaslatot elfogadta a megye.
2476

 

A megyei választási kihágások ügyében a somogyi utasítás tehát a rendszeres 

bizottsági munkálatokra adott rendi-ellenzéki irányú magatartás hagyományát követte. A 

főispáni jogok korlátok közé szorítása nem volt újdonság, hiszen Somogy volt az 1829-i 

uralkodói rendelet első és egyedüli nyílt ellenzője, amely sérelmet végül az országgyűlésen is 

eredményesen képviselt. A megye követei 1833/34-ben is a fizetéses táblabírák szabad 

választása, a conferentia megerősítése és a főispáni kandidáció minden formájának elvetése 

mellett érveltek és szavaztak (sőt a fizetésnélküli táblabírák választását is a restaurációra 

utalták volna). A tisztválasztási normatívum ellen is felírtak, s a rendeletet ismét a főispáni 

jogok túlzó kiterjesztése és a törvényhozás megkerülése miatt támadták. A jómódú vármegyei 

köznemesi politikai elit hegemóniájának folytonosságát biztosító hatalompolitikai törekvés 

alapjaiban határozta meg a társadalompolitikai motivációt is. A passzív választójog 

kiterjesztését például 1832-höz hasonlóan 1843-ban sem támogatták, és a honorácior-

fogalmat is a lehető legszűkebben, a rendi érdekekre veszélyes elemek mellőzésével 

értelmezték volna. A rendi kereteken belüli szintemelést elősegítő, de a hatalompolitikai 

érdekeket veszélyeztető kötelező titkos szavazás bevezetését és a külmegyei tagokkal ellátott 

őrszék felállítását ugyancsak ellenezték, jóllehet a leghaladóbb megyék ezen a téren már 

progresszívabbak voltak Somogynál.       
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 1100. fol. 
2475

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 1101. fol. 
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Temes megye 1843. augusztus 28-án utasította követeit, hogy mielőbb küldjék meg a 

kerületi választmány munkálatát, mert addig nem tudnak részletesebb választ adni a királyi 

előadások második pontjára.
2477

 Ennek megtörténtével a megye 1843. október 5-i közgyűlése 

hagyta jóvá az utasító választmány október 2-i állásfoglalását a kerületi tervezetről.
2478

 A 

pótutasítás kiindulópontja szerint a választásokat a vármegyék coordinatiójáig csak úgy lehet 

rendezni, hogy a „nemesség jelen állásával összeütköző módokhoz” nem nyúlnak. Ezt a 

megszorítást leszámítva viszont az alapelveket tekintve egyetértés mutatkozott a megye és a 

kerületi választmány között:
2479

 a temesi rendek véleménye szerint (is) a megyei kihágásokat 

inkább megtorló (represszív), mint megelőző (preventív) törvények segítségével lehetne 

megfékezni. Pártolták azt a törekvést is, hogy a választások szabadságát nem csak felülről 

(azaz a kormány, illetve a főispánok irányából), hanem alulról (azaz a túlzott 

jogkiterjesztéssel szemben) is biztosítani kell. A temesi reflexió szerint a kerületi választmány 

munkáját annak a tükrében kell megítélni, hogy feladata csak és kizárólag az érvényben lévő 

rendszer javítására terjedt ki, azaz csak a nemesekről szólhat, idegen elemeket nem 

emelhetnek be. A honoráciorok választójogát ezért el kívánták mellőzni, főleg, mert nem 

szerették volna a választások tömegjellegét fokozni, és az ezzel szerintük egyenes 

arányosságban álló kihágások lehetőségét növelni.
2480

 A közigazgatás és az 

igazságszolgáltatás különválasztását a temesiek támogatták, ahogy a tisztújítások 

háromévenkénti gyakorlatát is. A képviseleti rendszer bármilyen formáját viszont elvetették, 

mert nem voltak meggyőződve se annak célszerűségéről, se időszerűségéről.
2481

 

Az utasítás az általános elveken túl néhány konkrét észrevételt is tartalmazott. A 

táblabírók számának korlátozása érdekében például azt akarták a temesi rendek, hogy a 

táblabíróságot továbbra is csak nemes viselhesse, valamint korlátozni kívánták a conferentia 

indirekt kinevezési jogkörét is: az utasítás szerint a tanácskozmány által javasolt táblabírák 

száma nem haladhatná meg a főispán által kinevezett táblabírák számát. A conferentia 

összetételét ugyancsak konzervatív irányban akarták módosítani: a képviselet és a megnövelt 

köznemesi befolyás helyett csak a megyében birtokos vagy lakos táblabírák és a hivatalt újra 

vállalni nem kívánó megyei tisztségviselők lehetnének tanácskozmányi tagok.
2482

 Az őrszék 

függetlenségének biztosítására támogatták, hogy tagjait kizárólag a szomszéd megyék azon 
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küldötteiből választhatnák, akik a restauráló megyében nem bírnak szavazati joggal. A temesi 

utasításnak a választójogot érintő további észrevételei szerint a megyei választásokra a szabad 

királyi városok és a szabad községek csak egy-egy szavazattal bíró képviselőt küldhetnének, a 

nemes özvegyek pedig – amennyiben személyesen jelennek meg – továbbra is 

szavazhatnának. A vármegyén kívül lakó nemesek viszont csak akkor voksolhatnának, ha a 

megyében viselik a nemesi terheket. A kihágások kérdésével foglalkozó 40. paragrafust úgy 

kívánták módosítani, hogy a választás helyére se fegyverrel, se fegyvertelenül ne lehessen 

csoportosan szavazókat vinni.
2483

 A temesi pótutasítás így lényegében az alaputasításban 

kifejtett nézeteknek a kerületi választmányi munkálatra történő aktualizálását, újraszabását 

jelentette, se jelentősebb eltérést, se jelentősebb újdonságot nem regisztrálhatunk a 

részletkérdések kibontásán túl. 

Az 1843. október 12-i sárosi pótutasítás
2484

 a kerületi munkálat alapelveivel 

egyetértett: a képviseleti rendszer bevezetése helyett a személyes választási részvételt és 

befolyást, valamint a tisztújítások hároméves ciklusát elfogadták. A tisztújítások választott 

elnökkel történő lebonyolítását az elnök választásával felruházott tanácskozmány pártérdekei 

és kötődései miatt viszont már nem támogatták, s a restauráció egybehívásának főispáni 

mulasztása esetére ehelyett a megye rendei által kért uralkodói közbenjárást látták 

célravezetőnek.
2485

 Ennek sikertelensége esetén az uralkodó a megye által előterjesztett három 

szomszédos főispán egyikét bízná meg a választás lebonyolításával, a helyettes főispán teljes 

fizetését pedig a mulasztó főispán lenne köteles állni. A sárosi utasítás a kerületi tervezet 

hiányosságát is pótolni kívánta az őrszéki tagok választásának módjáról: a javaslat szerint a 

tisztújítás előtti közgyűlés által megkeresett megyék maguk választanák titkos szavazással a 

küldötteket.  

A nemtelenek bíráskodási hivatalokra történő jelölését a sárosiak sem támogatták. A 

20. életévét betöltött nemes személyek és a korábban már képviselethez jutó szabad községek 

mellé viszont a honoráciorok szavazati jogának megadását nem ellenezték, s egyedül csak a 

falusi jegyzőket akarták kivenni a törvényből (kivéve az ügyvédi vizsgát tett, illetve a 

bölcsészettudományi, jogtudományi, vagy orvostudományi tanári képesítéssel rendelkezőket). 

Az új választókra vonatkozó kötelező írni-olvasni tudás bevezetésére a borsodihoz – és az 

alább ismertetésre kerülő liptóihoz − hasonlóan 12 év türelmi időszakot javasolt a sárosi 

utasítás. A „népnevelés és a nemzetiség erősbítése céljából” viszont 1855-től a nemesek és a 

                                                 
2483

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 315. fol. 
2484

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 474–483. fol. 
2485

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 474. fol. 



565 

 

honoráciorok csak akkor szavazhatnának (a községek pedig szintén csak olyan képviselőket 

küldhetnének), ha magyarul beszélnek és tudnak írni-olvasni, de a törvény ekkor sem 

vonatkozna azokra, akik a határidő előtt már ezen kvalifikációk nélkül is szavazójoggal 

bírtak.
2486

  

A tisztújítás lebonyolításának felgyorsítása végett javasolta a sárosi utasítás, hogy a 

restauráció menetének rendjét a járásbeli szolgabírákkal előre hirdettessék ki ahelyett, hogy a 

gyűlés elején olvasnák fel. A többszörös szavazás kiküszöbölésére indítványozták, hogy a 

szavazók neveit két választmányi jegyző is jegyezze fel, s a választást követően vessék össze 

ezeket a választói névjegyzékkel, de új választást csak az eredményt befolyásoló eltérés vagy 

különbség megállapítása esetén rendeltek volna el. A sárosi utasítás ki akarta egészíteni a 40. 

paragrafust is úgy, hogy a választás helyszínére nemcsak fegyveresen, de anélkül se lehessen 

szavazókat csoportosan bevinni. A verekedéssel és vérengzéssel járó kihágásokat ugyanakkor 

a büntetőtörvénykönyv helyett a 39. paragrafusban meghatározott szankciókkal akarták 

sújtani. Azokat a személyeket, akik a nemességet akár a tisztújítás előtt, akár azalatt valahol 

összegyűjtenik, étellel vagy itallal látják el, esetleg szekereken vagy kocsikon szállítják, a 39. 

paragrafusban meghatározott büntetési tételen felül az adott választáson a hivatalviseléstől is 

eltiltanák. De büntették volna azokat is, akik a restauráció napján az utcákon vagy a 

megyeház előtt jelennek meg csoportosan, zenekísérettel vagy zászlóval. A 

követválasztásokat szabályozó paragrafusokkal kapcsolatban csak a passzív választójog 24 

éves alsó határ törvénybe foglalását adták utasításba a sárosi követeknek.
2487

  

A sárosiak tehát kétféle irányból módosították volna a kerületi választmány munkáját. 

Egyfelől, s a javaslatok többsége ezt célozta, technikai jellegű észrevételekkel próbálták 

finomítani, pontosítani a tervezetet. Másfelől kísérletett tettek arra, hogy a kormányérdekeket 

is jobban megjelenítse a munkálat. Ezt szolgálta a főispáni mulasztás esetére előírt uralkodói 

közbenjárás és a szomszédos főispánok bevonása egyaránt. A korteskedés definiálásában 

ugyancsak egy merevebben konzervatív álláspontot képviselt a megye, s a keményvonalas, 

szigorúbb szabályozást igénylők táborát növelték. A sárosi vélemény társadalompolitikai 

vetülete némileg színesebb, hiszen a honoráciorok választójogát a megye támogatta. A sárosi 

rendek tehát vélhetően nem tartották a honoráciorokat a nemesi liberalizmus kizárólagos 

szövetségeseinek, s inkább azok megbontó erejében bíztak. A megyei választások kérdésében 

elfoglalt sárosi álláspont összességében szervesen illeszkedett a megye általános reformkori 
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politikai magatartásához, s nem is volt előzménynélküli, hiszen 1833/34-ben is a főispáni 

kandidáció megerősítése mellett voksoltak, s a tisztválasztási normatívumot sem ellenezték.          

Bács-Bodrog 1843. november 3-i pótutasítása
2488

 Temeshez hasonlóan rendi-

konzervatív irányból közelítette meg a kerületi választmány munkálatát: annak hatáskörét 

csak a jelenlegi megyeszerkezetre terjedően, az 1723:56. tc. és a törvényes szokások 

megtartásával fogadták el, s így eleve elzárkóztak a választók és a választhatók körének 

bővítésétől.
2489

 A választójog gyakorlásában tehát csak a kétségtelen országos nemeseket és a 

keresztény vallású lelkipásztorokat tartották volna meg, a káplánok kivételével. A 

nemteleneknek bíráskodó táblabírókká történő kinevezését nem támogatták, viszont a főispán 

jogát meghagyták volna a tiszteletbeli táblabírák szabad, korlátlan, befolyásmentes 

kinevezésére. A megyei hivatalokra csak született nemeseket akartak alkalmazni, az őrszék 

tagjait pedig a választásban nem érdekelt megyebeli személyek közül rendelték volna ki. A 

súrlódások és a vitaalkalmak minimalizálása érdekében javasolták azt is, hogy a conferentia 

csak a táblabírákból és a hivatalaikról leköszönő tisztviselőkből álljon. A bácsi utasítás a 

szavazás lebonyolítását illetően mind a felkiáltást, mind a titkos szavazást elvetette, és azt 

akarták, hogy a választásokat „minden erkölcstelenség elkerülése végett a nemzeti szilárd 

characterhez nyilványos szavazás útján” eszközöljék.
2490

 A megye véleménye tehát az 

operátumokra született bácsi reflexiókkal mutat szellemi rokonságot, s még az 1832-i 

választmányi tervezetben megjelenő rendi-ellenzéki elemek sem jelentek ezúttal meg. 

Liptó megyében az 1843. november 6-i közgyűlés hagyta jóvá a kerületi választmányi 

munkálat kapcsán született pótutasítást, ami immár abszolút kormánypárti- és rendi-

konzervatív szempontokat tükrözött.
2491

 A megye a küldöttségi javaslattal szemben a 

tisztújítások hatéves ciklusa mellett foglalt állást, s főispáni mulasztás esetén csak a hetedik 

év első hat hónapjának eltelte után tarthatták volna meg azt saját hatáskörükben a rendek. A 

levéltárnokokhoz, orvosokhoz, sebészekhez, bábákhoz és mérnökökhöz hasonlóan a 

számvevőket is az életfogytig tartó, csak ítélet által megfosztható hivatalok közé akarták 

sorolni. A táblabírák főispáni kinevezését és a törvényszéki ülnökök restauráción történő 

közvetlen
2492

 választását támogatták azzal a kiegészítéssel, hogy a főispán köteles jelölni 

törvényszéki ülnöknek az olyan személyt is, aki táblabírói címmel ugyan nem rendelkezik, de 

a conferentia tagjainak 2/3-a a bírói hivatalhoz szükséges tulajdonságokkal rendelkező 
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alkalmas jelöltnek tart. A liptóiak a jelöltek rendi állapotát, választhatóságát is a ténylegesen 

gyakorolt funkció alapján változtatták volna: elfogadták a nem-nemesek táblabírónak történő 

kinevezését, de nem támogatták a nem-nemes táblabírák törvényszéki ülnöknek való 

megválasztását. A surrogatio intézményét az alispáni hivatalokat leszámítva és bizonyos 

megszorításokkal ugyancsak meghagyták volna: a főispán a megüresedett hivatalokat a 

legközelebbi közgyűlésen, a rendek által ajánlott három személy közül lenne köteles halasztás 

nélkül betölteni. 

A tanácskozmány összetételét a liptói pótutasítás ugyancsak konzervatív irányban 

kívánta módosítani: csak a tisztújító megyében birtokos vagy lakos – hivatalra nem pályázó – 

táblabírák, a választáson újra nem induló megyei közhivatalnokok és a megyében fekvő vagy 

birtokos szabad királyi városok képviselői lehetnének jelen a jelölés kialakításában.
2493

 A 

passzív választójog kapcsán ugyancsak a jogkiterjesztéssel szembehelyezkedő, sőt az 

anyautasításhoz képest is visszalépést jelentő tendenciák figyelhetők meg: a liptóiak most már 

azt adták utasításba követeiknek, hogy a bíráskodással foglalkozó hivatalok mellett 

főjegyzőnek, levéltárnoknak, tiszti főügyésznek és nemesi pénztárnoknak is csak nemes 

személyt lehessen megválasztani. A honoráciorok körének kerületi választmányi 

meghatározását ugyanakkor elfogadták, s ennyiben meghaladták az anyautasításban 

foglaltakat.
2494

 

A jogszűkítés elkerülésének céljából a liptói utasítás a titkos szavazás kötelező 

bevezetésére 12 év moratóriumot kívánt biztosítani, mert attól féltek, hogy az analfabéta 

nemesek túl nagy számban szorulnának ki a választójogból. Az átmeneti időszakban a 

felkiáltás eredménytelensége esetén a tisztújítások alkalmával személyenként, csak golyókkal, 

egy megesketett választmány előtt lehetne a szavazást helységenként lebonyolítani, a 

választói névjegyzékben szereplő sorrendnek megfelelően. A követválasztások 

lebonyolításánál ezzel szemben kötelezővé kívánták tenni a golyókkal történő fejenkénti 

szavazást, de a titkos szavazás bevezetésére itt is biztosították volna a 12 éves határidőt. 

A katonai karhatalom alkalmazását szigorúbb korlátok közé szorították volna: a liptói 

utasítás szerint elég, ha a restaurációt megelőző közgyűlésen a rendek és a főispán az addigra 

kifejlett választási mozgalom súlyának tükrében együtt tanácskoznak és döntenek a rendes 
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katonaság igénybevételének szükségességéről, illetve ha a főispánok szigorúbban szereznek 

érvényt a széksértési törvényeknek.
2495

  

Az 1843. november 6-i zalai pótutasítás a kerületi választmányi munkálat alapelveivel 

egyetértett, s a törvényjavaslat pártolására szólította fel követeit. Az országgyűlési 

vélemények egyeztetésének és a törvényalkotás felgyorsításának elősegítésére a zalaiak 

eltekintettek egy a választmányi munkálaton pontonként végighaladó, részletes, a követek 

kezét szorosan megkötő utasítás elkészítésétől. Az instrukció ezért az alapelvek elfogadásán 

túl mindössze annyit kötött ki, hogy a visszaélést vagy kihágást elkövető személyek pereit és 

elítéltetését – a készülő büntetőtörvénykönyvvel összhangban – esküdtszékekre bízzák.
2496

   

Torontál 1843. november 9-i instrukciója a mezővárosok megyegyűlési képviseletét 

adta követeinek utasításba, s egyúttal felszólították őket, hogy a többi megyét is vegyék rá az 

indítvány pártolására.
2497

 

Szepes 1843. november 24-i pótutasítása
2498

 tartalmazta a megye utasító 

választmányának immár közvetlenül a kerületi munkálatra tett, s a közgyűlés által is 

jóváhagyott
2499

 észrevételeit. A tisztújítások kapcsán a megye a hatéves ciklus melletti 

állásfoglalásra utasította követeit, mert a túl gyakori restaurálás szerintük a kihágások 

táptalaját jelenti, ráadásul a három év arra is kevés idő, hogy a tisztviselők rendesen 

megismerjék és beletanuljanak feladataikba, aminek következtében a közigazgatás és az 

igazságszolgáltatás zökkenőmentes és hatékony működése szenved hátrányt.
2500

 A 

törvényszéki bírák választásának kérdését a tárgyrokonság folytán a büntetőtörvényszéki 

bírák választásának vitájához halasztatták volna, a hivatali felfüggesztések eseteit pedig 

rendkívüli bíróság helyett a megyei törvényszék hatáskörébe kívánták utalni. A nemtelenek 

hivatalképességét a szepesiek továbbra sem támogatták. A tisztújítás eredményének a rendek 

előtti bejelentését a szavazatszedő választmány helyett a főispán feladatává tették volna.  

Az alapvetően konzervatív megye ezek mellett több, eljárásjogi szempontból 

előremutató észrevételt is tett a munkálatra. Az őrszéket például függetleníteni akarták a 

főispántól úgy, hogy elnökségét egy saját választott tag látná el (bár ezzel a lépéssel 

feltehetően a rendek érdekeinek kívántak kedvezni). A választójog honoráciorokra történő 

kiterjesztését szintén támogatták a tisztújításoknál és a követválasztásoknál egyaránt, mert a 

                                                 
2495

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 305. fol. 
2496

 Molnár 2003. 213–214. (67. dokumentum) 
2497

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 356–361. 358. fol. 
2498

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 125–136. fol. 
2499

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 133. fol. 
2500

 A szepesi utasítás szerint, ha az utolsó, hatodik évben üresedik meg egy hivatal, akkor felesleges rendkívüli 

tisztújítást tartani. 
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nyers tömeggel szemben szerintük csak az értelmiség képes egyensúlyt teremteni, s ezért 

számuk, befolyásuk növelendő.
2501

 A tisztújításokat megelőző conferentián a szavazatok 

ponderálása helyett a szepesiek egységesítésre törekedtek, azaz hogy senki ne bírjon egy 

szavazatnál többel.
2502

 Arad megye 1843. december 11-i utasítása csak a megye 

anyautasításában foglaltak érvényét tartotta fenn.
2503

     

Az 1844. január 15-i torontáli utasítás
2504

 a hivatalképesség kiterjesztésének elvét 

támogatta ugyan, de gyakorlati életbe léptetését még korainak tartotta, mert azzal szerintük 

elsősorban a megyei kicsapongások tere nőne meg. A torontáli rendek szerint a 

hivatalképesség kiterjesztésének elengedhetetlen előzménye lenne az általános képviseleti 

rendszer bevezetése, ezért oda utasították követeiket, hogy szorgalmazzák a nemtelenek 

alkotmányos jogokban való részesítését, a passzív választójog kivételével. Az utasítás szerint 

szűkebben a választójog bővítése is csak népképviseleti alapon képzelhető el: a községek 

népességük aránya szerint, minden 5000 lakos után küldhetnének egy-egy képviselőt a 

megyei választásokra, akik a nemes választókkal teljesen azonos jogokkal bírnának. A 

kerületi munkálat honorácior-alkategóriákat felállító 24. paragrafusát éppen ezért a 

jogkiterjesztés korlátozott és hibás módjának tartották, mert szerintük az egy új, a nemességet 

alkotmányos jogainak gyakorlásában elnyomó kiváltságos osztály létrejöttéhez vezetne. Ez a 

képviseleti rendszer későbbi bevezetését is nehezítené, mert az új elit minden bizonnyal 

nehezen mondana le személyes szavazati jogáról.
2505

  

A képviseleti rendszer bevezetésének elmaradása esetén is módosításokat eszközöltek 

volna a torontáliak a kerületi választmányi munkálaton. A keresztény vallású lelkipásztorok 

és helyetteseik igen, segédeik viszont nem bírhatnának szavazattal, az óhitűek minden helyi 

egyházi gyülekezetéből pedig csak egy rendes lelkész, vagy annak helyettese szavazhatna. A 

torontáli utasítás − a szepesihez hasonlóan, de attól eltérő, liberálisabb ideológiai 

megfontolásból − javasolta azt is, hogy az őrszék maga válassza elnökét saját tagjai közül, a 

tagokat pedig kötelezzék büntetés terhe mellett a választáson történő megjelenésre.
2506

  

Az alsótábla választási bíráskodási funkcióval történő felruházását a torontáliak nem 

támogatták, mert a visszahívás és az őrszék intézményeiben a követválasztások elégséges 

kontrollját biztosítva látták, továbbá a megyék önállóságát semmilyen módon nem akarták 

korlátozni. A főispánok felügyeletét és esetleges elítélését (!) is az őrszék hatáskörébe 
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 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 130. fol. 
2502

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 131. fol. 
2503

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1843. Irreg. 31. cs. 117–120. fol. 
2504

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1844. Irreg. 32. cs. 168–172., 237–242. fol. 
2505

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1844. Irreg. 32. cs. 169. fol. 
2506

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1844. Irreg. 32. cs. 169–170. fol. 
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utalták.
2507

 A torontáli pótutasítás a népképviselet szorgalmazásával és a többszempontú 

hatalmi fékek beépítésével így az 1843-as utasítások leghaladóbbjai közé tartozott. 

Zala megye 1844. január 15-i pótutasításának 6. pontja Torontállal ellentétben az 

alsótábla hatáskörébe akarta utalni a verifikációt és a választási bíráskodást, mert az érdekelt 

törvényhatóság bíróságának pártatlanságát ebben a tekintetben szerintük nem lehet 

biztosítani.
2508

 Az 1844. február 26-i liptói utasítás továbbra is a választók csoportos 

bevezetésének tilalmazása mellett foglalt állást a kerületi végzéssel ellentétben, a verifikáció 

és a választási bíráskodás kérdését viszont az országgyűlés elrendezésének tárgyalásához 

akarták utalni.
2509

 A szatmáriak 1844. március 4-i pótutasításának második pontja 

Torontálhoz hasonlóan a törvényhozó testület rovására is épségben fenn kívánta tartani a 

vármegyék független bíráskodási jogát saját követeik és azok megválasztása felett. A 

főispánok és helytartóik kihágásairól ezen felül külön törvénycikkben kívántak 

rendelkezni.
2510

  

Az általunk vizsgált pótutasítások alapján annyi megállapítható, hogy a kerületi 

választmányi munkálat szövege a megyék politikai attitűdjének a spektrumán nem 

változtatott. A forrásaink alapján egyik megye pótutasításbeli véleménye sem tért el 

gyökeresen az alaputasításbelitől, vagy az országgyűlést megelőző, adott általános megyei 

politikai irányvonaltól. A kerületi munkálat szerepe inkább abban ragadható meg, hogy a 

korábban látott – néhol egészen általános − politikai elveket, megfontolásokat a konkrét 

„anyagra” alkalmazzák. A munkálat szövege értelemszerűen csak orientálta, irányította, mely 

kérdésekben artikulálhatják a megyék célirányosan a véleményüket, hol érdemes 

„beerősíteni”, mit érdemes meg- és átdolgozni.   

 

IX. 3) A kerületi választmányi munkálat és annak vitája a kerületi üléseken és az alsótáblán 

 

A kerületi választmányi jelentést végül 1843. december 6-án, a 117. kerületi ülésen 

tűzték először napirendre részletes vita végett.
2511

 Zsoldos választmányi jegyző a munkálat 

                                                 
2507

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1844. Irreg. 32. cs. 240. fol. 
2508

 Molnár 2003. 217–220. 219. (69. dokumentum) 
2509

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1844. Irreg. 32. cs. 368–371. 368. fol. 
2510

 MOL (N 22) József nádor titkos lt., Extraserialia diaet. Poson. 1844. Irreg. 32. cs. 288–294. 290. fol. 
2511

 Ruszoly József, A választási bíráskodás szabályozásának története hazánkban a reformkortól az 1945. évi 

VIII. tc. megalkotásáig. JATE, Szeged, 1979. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta 

Juridica et Politica.) 14–15. (A továbbiakban: Ruszoly 1979.) A vesztegetési törvény, azaz a 39. § kerületi vitáját 

röviden lásd még: Ruszoly József, A választási bűncselekmények kodifikálása Magyarországon a XIX. 

században. In: Csizmadia Andor (szerk.), Jogtörténeti tanulmányok IV. Közgazdasági, Bp., 1980. 257–275. (A 

továbbiakban: Ruszoly 1980.) 260–262.  
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szövegének felolvasása előtt kikötötte, hogy a választmánynak a bevezetésben kifejtett 

általános, elméleti jellegű – de a konkrét törvényjavaslatba bele már nem foglalt – nézetei, 

azaz a munkálat alapelvei nem képezhetik vita tárgyát.
2512

 Az „A’ megyei választások – és 

köztanácskozások szabályozásáról” címet viselő törvényjavaslatot ennek megfelelően a 

kerületi ülés szakaszonként és paragrafusonként tárgyalta. Az összesen 83 paragrafusból álló 

választmányi munkálat három nagyobb egységre (szakaszra) oszlott: az első 66 paragrafus a 

tisztújításokkal, a 67–71. §-ok a követválasztásokkal, a 72–83. §-ok pedig a megyei 

közgyűlésekkel foglalkoztak. A tisztújítási szakasz további három fejezetre tagolódott: az első 

fejezet (1–16. §) „Az Elnökségről”, a második fejezet (17–57. §) „A’ választás – és 

választókról”, a harmadik fejezet (58–66. §) „A’ választandók vagy választottakról” címet 

kapta. A nagyobb tartalmi egységeket minden esetben magyarázat vezette be, amelyben a 

rákövetkező paragrafusok határozatait indokolták meg a választmány tagjai, jóllehet ezek 

többnyire csak az érdeklett paragrafusok logikailag koherens, és egységes, folyó szövegbe 

történő rendezését jelentették, nem pedig elvi-elméleti keretek lefektetését. 

A választmányi törvényjavaslat kerületi vitája 27 ülésen
2513

 keresztül, 1843. december 

6-tól 1844. január 24-ig tartott,
2514

 a kerületi választmányi munkálat szövegén eszközölt 

változtatásokat és a módosított törvényjavaslatot az 1844. január 29-i kerületi ülésen hagyták 

jóvá.
2515

 A megyei kihágások tárgyában készült törvényjavaslat kerületileg jóváhagyott 

szövegét, a főispáni esküformulát és a főrendeknek e tárgyban küldendő üzenetet a rendek az 

1844. március 12–13-i kerületi üléseken hitelesítették meg. Ekkor határoztak arról is, hogy az 

                                                                                                                                                         
Elemzésünk során nagyban támaszkodtunk Ruszoly József 1979-es szintézisére. Mindenütt, ahol saját 

kutatásaink alapján kiegészít(h)ettük eredményeit, nem őrá, hanem közvetlenül a forrásokra, egyebütt viszont, 

ahol eredményeit a saját kutatásainkkal való összevetés után is teljes mértékben pontosnak és kielégítőnek 

találtuk (pl. aktív választójog, vesztegetés kérdése), az ő munkájára hivatkozunk. A kitűnő jogtörténész nem 

vállalkozhatott a törvényjavaslat és a vita teljes körű elemzésére és ismertetésére, hanem tematikus alapon 

kiemelt egyes fontosabb paragrafusokat, amelyek vitáját részletesebben és példaszerűen be is mutatja. Ruszoly 

nem az eredeti választmányi munkálatot használta, hanem annak szövegét a Kovács-féle kerületi napló alapján 

próbálta rekonstruálni ott, ahol az lehetségesnek bizonyult (vö. Ruszoly 1979. 15. 33. lábjegyzet). Kiegészítettük 

továbbá Ruszoly munkáját a kérdésnek a főrendi táblán folyt, általa nem elemzett vitájával.      

Az 1843/44-es országgyűlés vitáit 1843. december 1-től a diéta végéig – a kerületi naplóhoz képest újdonságot 

nem tartalmazva − kéziratos naplójában ismerteti Pompéry János (1819−1884) író/újságíró is. Lásd: Pompéry 

János, Országgyűlési naplóm 1843-diki December 1-jétül az országgyűlés végéig. Pozsony, 1844. A kéziratos 

naplót bevezető tanulmánnyal nyomtatásban közli: Svindt Veronika, Pompéry János és az 1843/44-es 

országgyűlés. Szakdolgozat. Kézirat. ELTE Történeti Intézet, Bp., 2008. A napló szövegét lásd: uo. 23−237.  
2512

 KN 43–44. III. 291.; Ruszoly 1979. 14. 
2513

 1843. december 6., 7., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 1844. január 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11, 12., 13., 14., 16., 

17., 18., 19., 20., 22., 23., 24. Vö. KN 43–44. III. 291–298., 322–503., 507–509. 
2514

 A vita befejezésének időpontját Ruszoly József tévesen egy nappal korábbra, január 23-ra teszi. Vö. Ruszoly 

1979. 15.; KN 43–44. III. 500–503., 509. 
2515

 KN 43–44. IV. 50–51. 
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üzenetet és a törvényjavaslatot csak a választási bíráskodásról hozott határozatuk után fogják 

a főrendeknek megküldeni.
2516

  

A kerületi szerkezet országos ülésbeli vitájára 1844. március 13–19. között, hat ülés 

alatt került sor.
2517

 A részletes kerületi vita során nyitva maradt két kérdést, a törvény 

szövegébe foglalandó főispáni eskü szövegét és a verifikáció szabályozását az 1844. február 

1-i kerületi és március 14-i országos, illetve az 1844. június 12-i kerületi, majd országos 

üléseken tisztázták.
2518

   

 

A törvényjavaslat bevezetéséből kiderül, hogy a választmány jogi előzményként 

mindenekelőtt az 1791:67. és 1827:8. tc. által kiküldött országos bizottságok, valamint az 

1839/40-es országgyűlésen a tisztújítások rendezésével megbízott kerületi választmány 

munkálatait vette figyelembe, a munkafolyamat során pedig az országgyűlés válaszfeliratában 

kifejtett két alapelv, azaz a többoldalú felelősség megállapítása és a municipális rendszer 

védelme szerint próbáltak eljárni.  

A büntetőjogi és büntetés-lélektani megközelítések közül a deputáció a represszív, 

azaz megtorló rendszabás kialakítása mellett döntött. A bizottság a preventív elemek háttérbe 

szorítását azzal indokolta, hogy „nehogy épen a’ rend fentartására irányzott megelőző 

szabályok szigorúsága majd a’ törvényszerű szabadság elnyomására is használtassék.” A 

megyei kihágások megszüntetésének abszolút eszközeként a kerületi választmány is – 

elméleti síkon legalábbis – „az alkotmányos élet eszményének” tekintett, és a népképviselettel 

összekötött képviseleti rendszer (azaz közvetett választás) bevezetését jelölte meg. A 

nemességre szorítkozó politikai nemzetfogalom fenntartása esetén „a’ Választmány annál 

kevésbé tartja czélirányosnak [ti. a képviseleti rendszert], mivel, hahogy a’ kor kivánatát, ’s a’ 

jól értett közérdekét helyesen fogta fel, ez a’ választók száma időnkinti szaporítását, valami 

                                                 
2516

 KN 43–44. IV. 368., 371. A kerületi határozatot az 1844. március 19-i országos ülésen is megerősítették. 

Lásd: Felséges Első Ferdinánd Ausztriai Császár, Magyar- és Csehországnak e’ néven Ötödik Apostoli Királya 

által Szabad Királyi Pozsony Városába 1843dik Esztendei Pünkösd hava 14dik napjára rendeltetett 

Magyarországi Közgyülésnek Naplója a’ Tekintetes Karoknál és Rendeknél. Pozsony, 1844. (A továbbiakban: 

RN 43–44.) III. 305. 
2517

 1844. március 13., 14., 15., 16., 18. és 19-i országos ülések. Vö. RN 43–44. III. 184–305.; Felséges Első 

Ferdinánd Ausztriai Császár, Magyar- és Csehországnak e’ néven Ötödik Apostoli királya által Szabad Királyi 

Pozsony Városában 1843dik Esztendei Pünkösd hava 14-ik napjára rendeltetett Magyarországi Közgyűlésnek 

Irásai. Pozsony, 1844. (A továbbiakban: Ogy. ir. 43–44.) II. 158–166. (119. sz.); KN 43–44. IV. 372–404., 768. 
2518

 Vö. KN 43–44. IV. 76–81., 675–681., 767–768.; RN 43–44. IV. 118–121.; Ogy. ir. 43–44. II. 427–428. (144. 

sz.) 

Az országos üléseken véglegesített törvényjavaslat eredeti nyomtatott példányát („Törvényjavaslat a megyei 

választások és köztanácskozások szabályozásáról”) lásd: MOL (N 22) József nádor titkos lt., Diaetae 

Posoniensis. 1844. Jan–Sept. Irreg. 29. cs. 368–377. fol.  
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573 

 

hyperaristocratia felállításánál sokkal inkább követeli.”
2519

 A kerületi deputáció tehát a 

liberális jogkiterjesztés koncepciójának a platformjára helyezkedett, s a hagyományos rendi 

alapokon nyugvó, nemesi képviselet bevezetését a további elitesedés és arisztokratizálódás 

miatt ellenezte.
2520

 

A választási visszaélések forrásául a választmány négy „okot” jelölt meg: ezek a 

választások elnökei (többnyire a főispánok), a választók, a jelöltek és/vagy a megválasztottak, 

valamint a nemes községek coordinatiójának hiánya voltak, s ahogy láttuk, a törvénytervezet 

felépítésének és szerkezetének szervezőelvévé is ez a négy elem vált.
2521

 A szabályozás 

további alapjául a bizottság a közigazgatás és az igazságszolgáltatás lehető szétválasztását 

vette. A megyei tisztviselők rendektől való szoros függését továbbra is fenn kívánták tartani, 

de a bírói hivatalokat a lehetőségekhez képest függetleníteni akarták: a megyei tisztviselők 

választásának hároméves ciklusát ezért fenn kívánták tartani, a bírák restaurálását viszont 

csak minden hatodik évben tartották volna szükségesnek.
2522

 

  

A kerületi választmány munkálatának kerületi és alsótáblai vitáját az alábbiakban 

összevontan, párhuzamosan tárgyaljuk. A paragrafusonkénti tárgyalást megelőző átfogó 

értékeléssel csak az alsótáblán találkoztunk. Szerencsy István, az alsótábla elnöke a kerületi 

munkálat országos vitájának első napján, 1844. március 13-án törvényjavaslatot érdeklő 

általános nézeteinek adott hangot. A választmányi és kerületi szerkezetek inkább ellenzéki 

alapállásával szemben a királyi személynök véleménye a másik oldal, az arisztokrácia és a 

kormány nézeteibe enged bepillantást. Szerencsy maga is a vármegyerendszer sajátosságaiból 

                                                 
2519

 A’ Megyei Kihágások érdemében kiküldött Kerületi Választmánynak Jelentése. 3. 
2520

 Zsoldos 1843. december 6-i kerületi ülésbeli felszólalása ellenére a bevezetés egyik központi eleme, a 

népképviselet kérdése a törvénytervezet országos vitájában az 1. § tárgyalása előtt néhány felszólalás erejéig 

előkerült. Radvánszky Antal zólyomi és Ambró Antal barsi követek a népképviseleti rendszer különböző 

formáinak a bevezetését szorgalmazták. Radvánszky a közterhekben való résztvállalást véve alapul a nem-

nemesekre is kiterjedő általános népképviselet megteremtését javasolta, míg Ambró az „ész és a birtok” cenzusa 

alapján hajtotta volna végre a rendezést: az 50 hold birtokkal rendelkező, valamint az iskolát végzett és/vagy 

hivatalt viselő személyek bírnának személyes szavazati joggal, míg a cenzus alá került egyének minden 25 fő 

után küldhetnének egy-egy képviselőt. Sztáray Albert 1842-i Világbeli javaslatához képest tehát mindkét 

elgondolás szélesebb rétegekre terjesztette volna ki a választójogot, jóllehet az alapelv, a kétosztályzatú 

választójog ötlete hasonló volt. A barsi követ a rendezett tanáccsal bíró, és az úri terhek alól megváltakozott 

községek lakóit ruházta volna még fel ezen alkotmányos jogokkal. Török Gábor aradi követ a választásoknál 

nem, de a tanácskozó gyűléseknél szintén képviseleti rendszert honosított volna meg. Lásd: RN III. 189–190.  
2521

 Vö. a törvényjavaslat tisztújítási visszaélésekkel foglalkozó szakaszának fejezetcímeivel! 
2522

 A választmány indoklása a már ismert érveket vonultatta fel pro és kontra egyaránt. A gyakori bíróválasztás 

eszerint az ítéletek következetlenségét, és az alkalmas bírók időelőtti kiesését vonná maga után, a hosszabb 

mandátum ellenben a kellő beletanulási időszakot és a függetlenséget is biztosítaná. A tisztviselők esetében 

viszont a választások ritkítása a nagyobb tét miatt a pártok még erőteljesebb és feszültebb rivalizálását 

eredményezné, de a rövidebb ciklus az alkalmatlan vagy hivatalával visszaélő tisztviselők eltávolítását is 

megkönnyítené, azaz végső soron a bürokrácia kialakulásától óvná meg a megyét, miközben a fiatalok számára 

is kellő gyakorlatot biztosítana. Lásd: A’ Megyei Kihágások érdemében kiküldött Kerületi Választmánynak 

Jelentése. 4–5. 
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indult ki, s ezen alkotmányos attribútumok konzerválása mellett foglalt állást: méltatta a helyi 

ügyekben jártas, saját tisztikar választásának lehetőségét, s a municipalitás előnyeiként a 

bürokrácia kialakulásának elhárítását, az alkalmatlan tisztviselők leválthatóságát, valamint a 

helyi szempontokat tekintetbe vevő statútumok alkotását jelölte meg. Éppen a partikuláris 

megyei érdekek és az országos „közérdek” közötti egyensúly megteremtését, illetve 

fenntartását tekintette ugyanakkor a rendezés neuralgikus pontjának. A személynök szerint a 

közérdeket leghamarabb és leghatékonyabban – különösen a magyarhoz hasonló földrajzilag 

kiterjedt államokban – a központosítás (centralizáció) útján lehet elérni: a közjót célzó 

rendeletek gyors és teljeskörű végrehajtását ugyanis csak központilag kinevezett tisztviselők 

biztosíthatják, minimális helyi ellenállás mellett, például az ellenkező értelmű helyi 

statútumok létének kiküszöbölésével. A centralizáció ezen fokának hiánya mellett a 

megyerendszer másik árnyékoldalának a helyi érdekek személyes és pártérdekké alakulását 

tartotta, amely a választási küzdelmek polarizációját és szélsőségességeit eredményezi.  

Szerencsy a municipalitás és a centralizáció által támasztott, ellentétes előjelű és 

látszólag összeegyeztethetetlen igények közös nevezőre hozását három, történelmileg 

kialakult alkotmányos biztosítékban jelölte meg. A municipalitás árnyoldalaival szemben a 

személynök által megjelölt „fékek” közül kettő a „monarchikus”, egy pedig az 

„arisztokratikus” szempontok megjelenítését hangsúlyozta. Az első féket Szerencsy szerint a 

királyi főfelügyelési jog (jus supraeme inspectionis regiae) jelenti: az uralkodó felügyel a 

törvények végrehajtására, a törvényekkel megegyező rendeleteket hoz, az esetleges 

törvénytelenségeket pedig megvizsgálja. Az uralkodó ezt a jogát egy általa kinevezett 

főtisztviselő, a főispán útján gyakorolja, a személynök a második féket ezért a megyét és a 

kormányt összekötő főispáni hivatal létében, és annak törvényes jogaiban állapította meg. Az 

arisztokratikus féket az ún. „józanabb rész”, a pars sanior törvényekben és törvényes 

szokásban felállított eszméjében, azaz a jogilag egységes nemesség politikai 

munkamegosztásában jelölte meg: a földművelő köznemesség a politikai döntéseket önként 

átengedte a „főbbek és értelmesebbek józan tanácsának”, amely az ő érdekeinek képviseletét 

is ellátta.
2523

  

A két utóbbi fék erodálódásának kezdetét Szerencsy a megelőző másfél évszázad 

politikai fejleményeihez kötötte. A török kiűzésével III. Károly és Mária Terézia uralkodására 

kialakult – katonai és politikai értelemben egyaránt vett – „békeidőszak” eredményezte 

szerinte a főispánok politikai deaktivizálódását és a reprezentáció irányába történő 
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hangsúlyeltolódást; elköltözésüket megyéjükből, valamint ezzel párhuzamosan háttérbe 

húzódásukat a megyei közigazgatásban. A megyei főkormányzók oldaláról megindult negatív 

folyamat visszafordítását a személynök a főispáni jogkört körülíró törvények megerősítésével 

és szigorúbb végrehajtásával tartotta megvalósíthatónak. A józanabb rész eszméjének 

megszűnését és félretételét a Szerencsy szerint egyébként helyeselhető 1819-es uralkodói 

rendelet deviáns megyei tapasztalataihoz kötötte, amikor a hivatalvágyó nemesek felismerték 

a tömeg erejét, s manipulálni kezdték azt. Fontos hangsúlyozni, hogy Kossuthék 

publicisztikájához hasonlóan a kisnemességet a személynök is áldozatnak, egy „tősgyökeres 

derék fajtának” tekintette, amelynek demoralizálásáért a politikai karriervadászokat terheli a 

felelősség.
2524

  

A megyei választásokat szabályozó törvényjavaslat elhibázott voltát Szerencsy a két 

történelmileg megindult negatív tendencia szentesítésével és felerősítésével magyarázta. A 

főispáni hatalom kvázi megsemmisítésére hozott határozatok szerinte a második fék 

kikapcsolását eredményeznék, mert a keletkező vákuum helyére két, az alkotmánytól idegen 

és funkcióját tekintve alkalmatlan intézményt állítanának, ami hosszútávon a megyerendszer 

összeomlásához vezetne. A conferentia Szerencsy szerint „az eddigi zavarok minden 

alkotórészeit” magában foglalná: a személynök az intelligentiának, a tanácskozmányban 

alanyi jogon résztvevő táblabíráknak mint főkorteseknek tulajdonította az eddigi 

kicsapongásokat is, a tanácskozmányi képviselők megválasztása pedig várhatóan a 

pártküzdelmek egy újabb frontját nyitná meg, azaz a törvényjavaslat a kihágások számára 

végső soron még nagyobb felületet biztosítana. Az őrszék közgyűlési megválasztásában 

Szerencsy ugyancsak a pártszempontok érvényesülését félte, ami krízis esetén a tagok eltérő 

véleményében jelenne meg, s a kívánatos gyors döntéshozatalt tenné lehetetlenné. A 

személynök szerint a választások gyakorlati elnöki feladatainak ellátására ezért a testületi 

megoldás helyett az egyszemélyes felállás inkább alkalmas. A kibontakozást Szerencsy a 

fennálló alkotmányos és intézményi keretek között is elképzelhetőnek tartotta: a vita és a 

törvényjavaslat lényegét a személynök ezért a főispáni jogkör szűkítése és az alkotmányos 

választási rendszer felforgatása helyett csak a vesztegetés és a kihágások korlátok közé 

szorítására, illetve megbüntetésére szorította volna.
2525

  

A személynök álláspontja új érvet tehát nem tartalmazott, lényegében az újkonzervatív 

argumentáció recitálásában merült ki. Tény ugyanakkor, hogy egy jogilag, ideológiailag és 

retorikailag is kivételesen színvonalas rendszerbe foglalta a már ismert érveket. A Világhoz 
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hasonlóan a vármegyei alkotmányos hagyomány és a kisnemesség védelmének látszatával 

próbálta kifogni a szelet a reformellenzék hajójából, s – ismét csak nem újdonságként − a 

köznemesség támogatásának a megnyerésével vélte igazán gyengíthetőnek az ellenfelet. A 

fokozatos reformot állította szembe a sietősnek, kidolgozatlannak tűnő ellenzéki 

javaslatokkal, de valójában a kormányérdekek és a korábbi politikai elit hatalmának a 

konzerválására/átmentésére törekedett. A személynök szerint ráadásul a főispáni jogkör 

átszabásával is már túlterjeszkedett a választmány a rászabott feladaton. A terjedelmes és 

szerteágazó véleményre hasonlóan átfogó válasz nem érkezett, s a követek az egyes 

paragrafusok vitájánál ütköztették inkább az általánosabb érveiket is.                     

 

A kerületi munkálatnak a tisztújítás elnökségéről
2526

 szóló első fejezetének 1. §-a 

kimondta, hogy a vármegyékben minden harmadik évben kötelező tisztújítást tartani, és hogy 

a három év letelte előtt általános tisztújítás nem tartható.
2527

 

Thuránszky Péter liptói és Bottka Tivadar barsi követek a tisztújítások hatévenkénti 

lebonyolítására tettek indítványt.
2528

 Somssich Pál somogyi követ elismerte, hogy a megyei 

szerkezet orvoslásra szoruló hibákkal van átitatva, de ezeket kiküszöbölni véleménye szerint 

csak úgy szabad, hogy a municipális állás, „szabadságunk e fő palladiuma s nemzeti kincsünk 

meg ne rongáltassék.” A vármegye közigazgatási, politikai és jogszolgáltatási funkcióinak 

szétválasztását ebből kifolyólag ellenezte, ahogyan egy esetleg hatéves mandátummal bíró 

tisztikart is, mert szerinte az a bürokrácia megerősödését hozná magával.
2529

 Ghyczy Kálmán 

komáromi követ a polgári intézmények felállítása kapcsán a gyakorlati szükség primátusát 

hangsúlyozta a tisztán teoretikus elvek meghonosítása helyett. Magyarországon a végrehajtó 

hatalommal szemben szerinte leginkább olyan garanciákra van szükség, mint a nemesi 

vármegye, ahol „a tisztviselőség függésben maradjon a KK. és RR.-től.” Hatévenkénti 

tisztújítás esetén ez a függés lazulna meg túlzottan, mert a hivatalviselés kvázi függetlenedne, 

„a vezérkedést magához ragadja”, azaz végső soron a municipalitás kerülne veszélybe.
2530

 

Gabányi Sándor szatmári követ megyéje ismertetett pótutasítása szerint háromévenkénti és 
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decentralizált tisztújítást javasolt: ahol a választások tömeges jellege miatt indokolt, a megyét 

célszerű lenne kerületekre osztani, s az egyes községek a felosztáshoz igazodva külön 

választmányok előtt adhatnák le szavazataikat. 

Palóczy László a hatéves mandátum mellett érvelt. Véleményét egyrészt a szakmaiság 

igényével indokolta, mivel így a tisztviselőknek lenne idejük beletanulni hivatalaikba, 

másrészt a tisztújításokat kísérő pártoskodásra is kevesebb alkalom nyílna: „A tisztújítás most 

valódi kis polgárháború, ez pedig hatévenként is untig elég egyszer.” A hároméves mandátum 

szerinte szakaszokra osztható: a tisztviselő az első évben még tanul és szokja a hivatalát, a 

másodikban az előrelépésen jár az esze, a harmadik évben pedig már nem csinál egyebet, mint 

az új tisztválasztásra készül: faluról falura jár, hízeleg a választó nemességnek. Ha viszont a 

hatéves rendszert vezetnék be, a borsodi követ számításai szerint legalább négy évig rendesen 

dolgoznának a tisztviselők. Érvként említi Palóczy a szabad királyi városok analógiáját, ahol 

hasonló indokkal határoztak hatévenkénti tisztújítást.
2531

  

Palóczy érveit szisztematikusan Klauzál Gábor próbálta cáfolni. Szerinte a választási 

ciklus hat évre emelése önmagában nem segítene a visszásságokon. A gyakorlat ugyanis azt 

mutatja, hogy olyan megyékben, ahol 10–15 évig sem volt tisztválasztás, a tisztviselők 

erkölcsükben megromlottak, a választás pedig még ingerültebb, a kicsapongások súlyosabbak 

lettek. Az alkalmatlan tisztviselő a csongrádi követ szerint ráadásul több év alatt sem tanul 

bele a hivatalába, s éppen ennek gyors felismerése és lehető korrekciója miatt kell rövidebb 

mandátumot határozni; Palóczy érvei alapján akár örökös tisztviselőket is választhatnának, 

mert a tisztújítás ezek szerint önmagában egy alapvetően káros intézmény. Klauzál szerint a 

vármegyei példák inkább arra utalnak, hogy a kormány egyoldalú érdeke a tisztújítások 

elhalasztása, s a főispánok is ezt elősegítendő tevékenykednek. Ha a három helyett hat évre 

emelnék a mandátumot, akkor félő, hogy a halasztás idővel végleges elmaradást vonhat maga 

után. A városoknál szerinte alapvetően más helyzetben, a politikai és a törvénykezési rendszer 

szétválasztása és a belső szerkezet demokratizálása mellett fogadták el a hatéves, 

gyakorlatilag képviseleti rendszert. Klauzál kritikája szerint a törvényesen szabályozott 

választási rendszernek és egyes elemeinek, így a hároméves ciklusnak a megváltoztatásával a 

kerületi választmány egyébként is túllépett a hatáskörén, azaz a kicsapongások 

szabályozásán.
2532

  

                                                 
2531
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Beöthy Ödön szerint a tisztújítások ritkításával azt ismernék el a rendek, hogy a 

kicsapongásokat nem képesek megfékezni. A bihari követ a felelősség kérdését is felvette: a 

hiba szerinte nem a „szegény népben”, hanem a „bűnös hivatalvadászatban” van. A felelősség 

tehát azokat terheli, akik a népet elcsábítják és eszközül használják: „És ily szép urak, kik 

maguk eresztik szerte a furiákat, elég szemtelenek azon csendes népre tolni a hibát, mely soha 

magától rosszat nem tesz, ha sátánként bele nem bújnak. […] Tegyék le azon urak vezéri 

ólmos botjaikat, hagyják az éretlennek bélyegzett néptömegre a választást, s meglátandják, 

hogy meg van neki azon természetes esze, miszerint jó tisztviselőket fog választani.”
2533

 Egy 

köztes, négyéves időtartam bevezetését indítványozták Tóth Lajos vasi, Sebestyén Gábor 

veszprémi és Huszár Károly nógrádi követek.
2534

 A kerületi szavazás során végül 31 megye 

voksolt a három év, és 16 megye
2535

 a hat esztendő mellett.
2536

  

Rakovszky Adolf turóci követ, Thuránszky Péter, Török Gábor, Simon János soproni 

követ, Ambró Antal barsi, Szentpály László ugocsai követ, Palóczy László, Matyasovszky 

Boldizsár szepesi, Papházy János krassói, Soltész János tornai, Ragályi Miksa gömöri 

követek, Sárközy Kázmér, Cseh Eduárd szerémi, Szallopek Lajos verőcei, Markovics Gusztáv 

pozsegai követek, Szombathelyi Antal és maga a személynök is az 1844. március 13-i 

országos ülésen a hatéves mandátum bevezetése mellett nyilatkoztak: ezzel akarták egyfelől 

biztosítani a tisztviselők kellő betanulási időszakát, másfelől pedig a kihágások lehetőségét 

kívánták ezzel csökkenteni.  

A hároméves ciklus megtartása mellett Sebestyén Gábor veszprémi, Balogh Kornél 

győri, Batthyány Ferdinánd nyitrai, Tóth Lajos vasi követek szóltak. A hivatali mandátumok 

idejének korlátozását többen felvetették: Sebestyén javaslata szerint egy adott tisztviselő 

folyamatosan csak két ciklus időtartamáig maradhatna hivatalban. Balogh valamivel 

differenciáltabb rendszert vázolt fel: az alispánok egy, az egyéb főtisztviselők kettő, az alsóbb 

tisztviselők pedig három ciklust tölthetnének be folyamatosan. Huszár Károly indítványára az 

országos ülésen is felmerült köztes megoldásként egy négyéves rendszer bevezetése, de az 

alsótábla végül a kerületi szerkezet megtartásáról határozott.
2537

  

A 2–4. paragrafusok a tisztújítások kihirdetéséről, megtartásáról és elnökségéről 

határoztak. A 2. § szerint amennyiben a főispán a három év elteltével nem tart tisztújítást, 

                                                 
2533

 KN 43–44. III. 293. A hároméves ciklus megtartása mellett szólt még a reformellenzéki „vezérkar” zöme, 

így Lónyay Gábor, Szentkirályi Mór, Kerkápoly István és Bezerédj István. Lásd: uo. 294. 
2534

 KN 43–44. III. 291. 
2535

 Arad, Baranya, Bars, Békés, Borsod, Fejér, Gömör, Krassó, Liptó, Pozsega, Sopron, Szepes, Szerém, Tolna, 

Ugocsa, Verőce. Nyitra és Abaúj nem szavaztak. 
2536

 KN 43–44. III. 294. 
2537

 RN 43–44. III. 190–192.; Vö. Csizmadia 1979. 199.  (1. §) 
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vagy a negyedik év első három hónapjában nem tűz ki erre határnapot, vagy ha a főispáni 

hivatal betöltetlen, az illető megye közönségének joga és kötelessége a negyedik év harmadik 

havának elején tartandó közgyűlésen a negyedik hónap első hétköznapjára a restaurációt 

kitűzni és kihirdetni. Az ily módon összehívott tisztújítást beleegyezése esetén a főispán, 

egyéb esetben pedig a 16. § értelmében választandó elnök elölülése alatt kellene megtartani. 

A 3. § rendelése szerint a tisztújítások helyét és idejét az illető megyében 30 nappal hamarabb 

közhírré kell tenni: a tisztújítások rendes helye a megyei közgyűlések székhelye, de ennek 

kapcsán a megyék saját hatáskörükben részletesebben is rendelkezhetnek. A 4. § ezen felül 

kimondta, hogy a törvényesen kihirdetett tisztújítást – a lázadás
2538

 esetét és tényállását 

leszámítva – a választó közönség összegyülekezése esetén a kitűzött határnapon és 

időpontban akkor is meg kell tartani, ha a főispán távol marad.
2539

  

A megyék egy része az elnöki jóindulatban bízva a második paragrafust kihagyatta 

volna a tervezetből, más részük pedig az uralkodóra bízta volna a mulasztás szankcionálását 

és az adott teendők meghatározását.
2540

 A helyettes elnök személyét a helyiek párthoz 

tartozása miatt többen a három szomszédos vármegye főispánjai közül jelölték volna ki, akit a 

kötelességét mulasztó főispán költségére hívnának meg. Néhány megye alapvetően ellenezte a 

helyettes elnöki intézményt, s a törvény kötelező erejének megerősítését csak a mulasztást 

elkövető főispán elleni büntető szankciók megállapításával egészíttették volna ki. Többen 

indítványozták, hogy a már kitűzött határnap megváltoztatásának főispáni szándéka esetén a 

vármegye maga dönthessen a tisztújítás napjáról. A kerületi ülés végül mindhárom 

paragrafust a választmányi szerkezet értelmében hagyta jóvá.
2541

 A tisztújítási határnap 

kihirdetésére szabott időhatár csökkentését szorgalmazta Abaffy Arisztid árvai követ és 

Balogh Kornél a 3. § országos vitáján, mert ettől a kampányidőszakok egyenesen arányos 

rövidülését remélték, illetve prognosztizálták. Az 1844. március 13-i országos ülés végül 

mindhárom paragrafust a kerületi formájában hagyta jóvá.
2542

 

Az 5. § határozott arról, hogy az összes megyei hivatalt főispáni, illetve választott 

elnökségi kijelölés után választással kell betölteni. Kimondták egyúttal, hogy a levéltárnokok, 

orvosok, sebészek, bábák és mérnökök a megválasztást követően csak ítélet által veszíthetik 

el hivatalukat, azaz ezek a hivatalok életfogytig tartó kinevezéssel járnak. Az 5. § több 

                                                 
2538

 Lásd lejjebb az 53. §-t. 
2539

 A’ Megyei Kihágások érdemében kiküldött Kerületi Választmánynak Jelentése. 5–6. 
2540

 Szerencsy István személynök a királyi főfelügyelési jog fenntartásából kiindulva az 1844. március 13-i 

országos ülésen ugyancsak ezt a véleményt pártolta. Az uralkodóhoz történő felírás mint első lépés beiktatását 

Rakovszky Adolf, Szentpály László és Fejér Lajos (Heves) is támogatta. Vö. RN 43–44. III. 192–194.   
2541

 Mindössze a 4. § szövegéből hagytak ki egy félmondatot, amely szerint a tisztújításokat „minden késleltető 

beszédek vagy tanácskozások mellőzésével, pontban” a kitűzött órában kell elkezdeni. Lásd: KN 43–44. III. 295. 
2542

 RN 43–44. III. 194–195.; Vö. Csizmadia 1979. 199–200. (2–4. §)  
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részletkérdésről is határozott még, így arról, hogy becsületbeli aljegyzőket, tiszti alügyészeket 

és esküdteket a főispán a teljes korra való tekintet nélkül nevezhet ki, ezek hatáskörének 

meghatározása viszont a megyék joghatóságához tartozik. A becsületbeli hivatalok a tervezet 

szerint a rendes hivatalokhoz hasonlóan tisztújításkor megszűnnek, s csak új kinevezéssel 

folytathatók. Becsületbeli tisztviselőknek a megyeileg kiszabott hatáskörben való tényleges 

alkalmazása mindig az illető hivatal főnökétől függ, a becsületbeli esküdtek közül pedig csak 

azok bíráskodhatnának, akiket erre tisztújításkor is rendesen megválasztanak.
2543

  

A paragrafus módosítására a december 6–7-i kerületi vita során több indítványt is 

beterjesztettek. Beöthy Ödön javasolta, hogy a bába-hivatalt ne választással töltsék be, s ezt a 

módosítást a kerületi ülés különösebb vita nélkül el is fogadta.
2544

 Klauzál Gábor 

indítványozta, hogy a levéltárnoki hivatal is az időszaki tisztújítások alá tartozzon. A 

csongrádi követ érvelése szerint az ügyes és becsületes levéltárnokot bizonyosan 

újraválasztják, mert kevés a jelentkező erre a hivatalra. Előfordulhat ugyanakkor szerinte 

olyan eset, amikor a levéltárnokot elítélni nem lehet, de mégis olyan mulasztást követett el, 

ami a megye bizalmától megfosztja, s szükségessé teszi leválthatóságát. A javaslat ellenzői 

szerint a gyakori váltás viszont éppen a felelősségtudat kialakulásától fosztja meg a 

levéltárnokot. A rendek Klauzál indítványát végül 25:22 arányban elvetették.
2545

  

Az indítványok többi része a becsületbeli hivatalok számáról, létjogosultságáról és 

kinevezéséről szólt. Palóczy László korlátozni akarta a tiszteletbeli hivatalok számát, 

kinevezésüket pedig a rendes hivatalokhoz hasonlóan a rendek ajánlásához kötötte volna, 

hogy valamelyest lazítsa a főispáni függést és pártosságot.
2546

 Többen korlátozni kívánták a 

becsületbeli hivatalok körét is: Beöthy Ödön és Ráday Gedeon például csak a jegyzői és 

ügyészi hivatalokra tartották volna fenn a tiszeletbeli kinevezés lehetőségét, Kerkápoly István 

zalai és Török Gábor aradi követek viszont a becsületbeli esküdtek intézményét is 

megtartották volna. Zsoldos Ignác három indokkal magyarázta a választmányi döntést: 

egyrészt a főispánt szerintük nem lehet megfosztani korábbi jogaitól, másrészt számos 

vármegyében szükség van a tiszteletbeli hivatalokra a közigazgatási funkciók elláthatósága 

miatt, az ifjak számára ráadásul a becsületbeli tisztviselőség szakmai gyakorlatot biztosít. 

Zákó István bácsi követ ezzel szemben a főispáni és kormánybefolyás kiiktatása, és a 

                                                 
2543

 A’ Megyei Kihágások érdemében kiküldött Kerületi Választmánynak Jelentése. 7. 
2544

 KN 43–44. III. 296., 298. 
2545

 A választmányi szerkezet megtartása mellett szavazott Arad, Árva, Bács, Bars, Baranya, Esztergom, Fejér, 

Komárom, Liptó, Máramaros, Moson, Nógrád, Pozsega, Pozsony, Sáros, Sopron, Szerém, Tolna, Trencsén, 

Ugocsa, Ung, Vas, Verőce, Veszprém és Zemplén. Klauzál indítványát pártolta Szatmár, Szabolcs, Szepes, 

Gömör, Borsod, Heves, Bereg, Torna, Bihar, Csongrád, Békés, Csanád, Temes, Torontál, Krassó, Zala, Somogy, 

Hont, Győr, Zólyom, Pest és Turóc. Lásd: KN 43–44. III. 296., 298.  
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becsületbeli hivatalok választás alá utalása mellett szólalt fel. A december 14-i kerületi ülésen 

végül a követek többsége a borsodi indítványt fogadta el, s a paragrafust úgy módosították, 

hogy becsületbeli aljegyzőket és tiszti alügyészeket a főispán csak a rendek ajánlása alapján 

nevezhet ki. A követek megszavazták azt is, hogy a becsületbeli esküdteket a rendek 

tisztújítások alkalmával válasszák, a megye szükségeinek megfelelő számban.
2547

 Az országos 

ülésen Mihályi Gábor a kellő gyakorlat megszerzése érdekében a számvevők életfogytig 

történő választását is indítványba hozta. A máramarosi követ javaslatát Szerencsy István 

személynök, Thuránszky Péter liptói, Kiss András krassói, Simon János soproni és Abaffy 

Arisztid árvai követek is támogatták,
2548

 de ez a paragrafus is végül a kerületi szerkezeti 

formájában maradt meg.
2549

  

A választmányi munkálat 6. §-a rendelkezett a tiszteletbeli táblabírák kinevezéséről. 

Ebben a főispánok szabad kinevezési jogát továbbra is fenntartották, de egyúttal kötelezték 

őket arra, hogy a tisztújítások előtti conferentia által javasolt személyeket is nevezzék ki. A 

tervezet kimondta azt is, hogy táblabírói kinevezésre „a polgári állapotra való minden 

tekintet nélkül, kit-kit csupán érdem érdemesít”, azaz törvényesíteni kívánták a nemtelenek 

választhatóságát is.
2550

  

A december 15-i kerületi vita során háromfelé ágaztak a vélemények: a követek egy 

része teljesen kihagyatta volna, más részük módosítva fogadta volna el, néhányan pedig 

eredeti formájában hagyták volna meg a paragrafust. A főispáni kinevezési jog ellenzése miatt 

Tallián János somogyi és Vukovics (Szabbás) Sebő temesi követek szólaltak fel a paragrafus 

kihagyása mellett. Vukovics szerint a conferentia ajánlása nem jelent elég biztosítékot a 

főispán ellenében, mert a tanácskozmány maga is táblabírákból áll.
2551

 A választmányi 

szerkezet megtartása mellett Török Gábor, Huszár Károly nógrádi és Bachó Lajos trencséni 

követek tartottak ki.
2552

  

A módosító indítványok egyik része ugyancsak a táblabírák 

választásának/kinevezésének a problémáját, másik részük pedig a választhatók körét, azaz a 

passzív választójogot érintette. Beöthy Ödön a választás kapcsán a paragrafus kihagyása 

helyett kompromisszumos megoldást javasolt, mert a kérdésben a vármegyék és a kormány 

közötti vetélkedés egyik színterét látta: a bihari követ indítványa szerint a főispánok 

megtarthatnák kinevezési jogukat, ha a törvénybe a rendek belefoglalják a vármegyék szabad 
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táblabíró-választási jogát is, az 1613:24. tc. alapján. A rendi választás színhelye viszont a 

közgyűlés lenne, mert a conferentiák Beöthy szerint csak önmagukat regenerálnák. A bihari 

követ az 1613:24. tc. említését azért tartotta szükségesnek, mert így az újkonzervatívok is 

látják, hogy nem egy új francia eszme meghonosításáról van szó, hanem a régi törvények 

megerősítéséről.
2553

 A főispáni kinevezési jognak a visszaélésekre lehetőséget adó, s a bírói 

függetlenséget veszélyeztető oldalát hangsúlyozta Klauzál Gábor, ezért annak megszűntetését 

szorgalmazta: a tapasztalat szerinte azt mutatja, hogy a főispánok a beiktatásuk alkalmával 

kinevezett számos táblabírákat később kortesekként mozgósítják és használják. A törvény a 

főispáni kinevezések jogosságának elismerésével ráadásul szerinte az annak addig sikeresen 

ellenálló megyéket is megfosztaná a szabad kinevezési jog gyakorlásától. A csongrádi követ 

javaslata szerint a táblabírákat mindenfajta főispáni kinevezés nélkül egyedül a megye rendei 

választanák, a polgári állásra való tekintet nélkül.
2554

  

A kerületi ülés végül 30:17 arányban megszavazta a rendek szabad választását 

biztosító módosítást,
2555

 majd ugyanilyen arányban szavaztak arról, hogy a főispánok 

kinevezési joga is érvényben marad.
2556

 A főispánok szabad kinevezési jogát ugyanakkor 

Török Gábor és Klauzál javaslatára a választmányi javaslathoz képest korlátozták, mert a 

rendeket vétójoggal ruházták fel.
2557

 Zsedényi Ede Máramaros, Heves, Esztergom, Pozsony és 

Ugocsa megyék támogatásával indítványba hozta, hogy a paragrafusnak a passzív választójog 

kibővítéséről szóló részét hagyják ki a törvény szövegéből, Erős Lajos szabolcsi és Kállay 

Ödön csanádi követek ezzel szemben külön törvénycikkben mondták volna ugyanezt ki.
2558

 

Az 1843. december 16-i kerületi ülésen végül a rendek megszavazták, hogy mind a 

kinevezésre, mind a választásra „polgári állapotra való minden tekintet nélkül csak érdem 

vagy képesség a kellő tulajdon.”
2559

  

A nemtelenek táblabíróvá történő kinevezését/választását az 1844. március 13-i 

országos ülésen is több megye (Sáros, Szatmár, Szabolcs, Sopron, Bereg, Fejér, Heves, Bács) 

                                                 
2553

 Zsoldos Ignác viszont azért tartotta szükségesnek az 1613:24. tc. kihagyását, mert az csak a birtokos 

nemesek táblabírókká választhatásáról szól, s így összeütközésbe kerül a választmányi munkálattal. KN 43–44. 

III. 337. 
2554

 KN 43–44. III. 333., 335. 
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 A módosítás mellett szavazott Pozsony, Nyitra, Zala, Komárom, Bars, Somogy, Hont, Zólyom, Pest, Tolna, 

Bács, Turóc, Szerém, Ugocsa, Ung, Szabolcs, Gömör, Borsod, Heves, Bereg, Torna, Máramaros, Bihar, Békés, 

Csongrád, Csanád, Arad, Temes, Torontál és Krassó. Az eredeti szerkezetet tartotta volna meg Sopron, 

Trencsén, Vas, Nógrád, Liptó, Győr, Veszprém, Baranya, Fehér, Esztergom, Moson, Árva, Pozsega, Verőce, 

Zemplén, Sáros és Szepes. Abaúj és Szatmár nem szavaztak. Lásd: KN 43–44. III. 335.  
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támadta, de Thuránszky, Bachó Lajos (Trencsén), Andrássy Mihály (Esztergom), Rakovszky 

Adolf (Turóc), Matyasovszky Boldizsár (Szepes), Jankó Mihály (Pozsony), Cseh Eduárd 

(Szerém), Horváth Simon (Ung), Króner Lajos (Moson), Békássy Imre (Vas) is csak a 

tiszteletbeli, bíráskodásra nem jogosult táblabírák választását/kinevezését terjesztette volna ki 

a nem-nemesekre. Az elnök végül a kerületi szerkezet megtartása mellett mondta ki az 

országos végzést is, jóllehet a főispánok kinevezési jogát függetleníteni akarta volna a rendek 

vétójától.
2560

 

A rendes, fizetéses és napidíjas (azaz a törvényszéki) táblabírák választásáról a 

kerületi munkálat 7. §-a rendelkezett: a többi tisztviselőhöz hasonlóan tisztújításkor a rendek 

választanák őket a tiszteletbeli táblabírák közül, „kívántató számmal”, de a napidíjasokat 

mindenféle kijelölés nélkül.
2561

 A rendek több helyen megváltoztatták a paragrafus szövegét: 

a korteskedések visszaszorítása céljából a kerületi ülés határozott arról, hogy a fizetéses 

bírákat kijelölés által, tisztújításkor, hat évre, a napidíjasokat viszont kijelölés nélkül, évente 

egyszer, a közgyűlésen válasszák, s az érdem alapján bárkit jelölhetnek megszorítások 

nélkül.
2562

  

A 8–11. §-okat viszont a kerületi ülésen módosítások és vita nélkül elfogadták a 

rendek.
2563

 A 8. § kimondta, hogy az időközben megüresedő alispáni hivatalt a restaurációt 

követő két évig részleges tisztújítás által kell betölteni, két év eltelte után viszont a megye 

saját döntésétől függ, hogy tartanak-e részleges tisztújítást, vagy megvárják a rendes 

építőszéket. A főispánok az üresedést követő három hónapon belül kötelesek lennének 

megtartani a választást, s az esetleges előléptetések miatt megürülő hivatalok betöltését 

ugyancsak részleges tisztújítással kell betölteniük. A 9. § szólt az egyéb hivatalok időközi 

pótlásáról: ezekre a közgyűlés által javasolt legfeljebb három személy közül a főispán 

surrogálhatna, de ha három hónapon belül nem teljesíti, a kinevezési jog a közgyűlést fogja 

illetni. A 10. § kimondta, hogy az időközben választott vagy kinevezett tisztviselők a 

következő restauráción újra választás alá essenek.
2564

 A 11. § a tisztviselők és táblabírák 

felfüggeszthetőségének módjáról rendelkezett: hivataltól való felfüggesztést elrendelni csak a 

perbefogás, a kihallgatás, a bizonyítékok összegyűjtése és az ítélet kimondását követően, a 

megyei törvényszéknek lett volna joga.
2565
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Szemere Bertalan a december 16-i ülésen a 9. § paragrafus vitája kapcsán a 

választmányi törvényjavaslatról alkotott általános véleményének is hangot adott. A munkálat 

sikerével kapcsolatban alapvetően szkeptikus volt, mert a „Rendek e munka körül nem oly 

nagy buzgalommal, hévvel forognak,” és a kormány engedékenységében sem lehet bízni. 

Szemere szerint ugyanakkor a visszaéléseket a megyék általános rendezése nélkül elválasztva, 

külön nem lehet orvosolni, utóbbira viszont még nem látta alkalmasnak a politikai helyzetet. 

A kerületi munkálat életképes, erős részeinek is azokat tartotta, amelyekkel a választmány 

túllépett szűken vett feladatkörén. A borsodi követ üdvözölte például a főispáni jogok 

korlátozására tett kísérleteket, a conferentiák szabályozását és az őrszékek felállításának 

gondolatát, jóllehet biztos volt abban, hogy a kormányzat ilyen formában nem fogja elfogadni 

a tervezetet. Szemere szerint a represszív törvények nem jelentenek megoldást, mert azok a 

visszaéléseket nem előzik meg, csak utólag büntetnek. A rend sokkal inkább „a naponkint 

előhaladó műveltség s politikai képzettség szülötte”, így például a képviseleti rendszer 

bevezetését sem abszolutizálta Szemere, mert „ahol sokaság van, ott van anyag a 

rendetlenségre is”.
2566

 A politikai kultúra és a műveltség fejlesztésének módjáról a borsodi 

követ részletesebben ugyanakkor már nem szólt.
2567

 

A 12–14. §-okat a kerületi vitán együtt tárgyalták. A jelölés módját szabályozó 12. § 

kimondta, hogy a hivatalát folytatni akaró és alkalmas tisztviselőt a restaurációkon újra jelölni 

kell. A maradék két jelöltet a conferentia javasolná, s a főispán tartozna őket kijelölni; rajtuk 

kívül a tisztújítás mindenkori elnöke legfeljebb két további személyt jelölhetne saját belátása 

szerint. A 13. § szerint a conferentiákon fejenkénti szavazással, a tagok legalább egytizedének 

kívánsága esetén titkos szavazással kell a többséget megállapítani, az ülésről pedig hiteles 

jegyzőkönyvet kell vezetni. A tanácskozmány elnökéül a főispánt vagy a választott tisztújítási 

elnököt jelölték meg. A conferentiák tagjainak összetételéről a 14. § határozott: az elnökön 

kívül a tanácskozmány tagjai lehettek eszerint a megyében birtokos vagy lakos táblabírák, a 

tisztújításon újra nem induló megyei hivatalnokok, a választók képviselői, és a megyében 

fekvő vagy birtokos szabad királyi városok, továbbá a szabad községek egy-egy képviselői. A 

tanácskozmányi képviselőket minden 100 választónként választhatnák az összes 

szavazójogosultak, de számuk legfeljebb 50, és legalább 10 lenne minden megyében. Az 1000 

főnél kevesebb, és az 5000 főnél több választóval bíró megyékben az egy képviselőre jutó 
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választó arányszám meghatározása az adott törvényhatóság joga lesz.
2568

 A conferentia ülésén 

a jogosultakon felül megjelenő járulékos elemeket széksértéssel lehetne büntetni.
2569

  

Egyes követek szerint a nemesség a választmányi munkálat értelmében nem 

rendelkezne elég képviselettel a conferentián, ezért a nemesség jelöltjeit a táblabírák 

ellenkezése esetén is kötelezően tartozna kijelölni a főispán, továbbá szorgalmazták, hogy a 

főispánok általában a conferentia kisebbségének a jelöltjeit is kandidálják. Mások a tisztújítás 

megkettőzését látták a tervezetben, s ezért 90 főben kívánták maximalizálni a tanácskozmány 

létszámát. Felmerült olyan javaslat is, hogy csak táblabírákból álljon a testület, illetve hogy 

minden diplomás személy tagja lehetne a conferentiának.
2570

 Markovics Gusztáv pozsega 

megyei követ a conferentia tagjaihoz a keresztény vallású lelkészeket is hozzászámolta 

volna.
2571

 A tanácskozmányi képviselők választását ellenezte Bónis Sámuel, mert az egy a 

nemességre szűkített képviseleti rendszer megteremtését jelentené, ami a politikai életben 

további elitesedést eredményezne: „ez megtörténvén, ismét egy uj casta fogna születni, melly 

a választásokat gyakorolni fogná, az által, hogy a’ conferentiában nagyobb jogot gyakorolna, 

mint más polgártársa.” A szabolcsi követ ehelyett a tanácskozmányt egy pusztán konzultatív 

funkcióval rendelkező szervként képzelte el, ami tagjait a választáson nem induló táblabírák 

közül toborozná.
2572

  

Somssich Pál javaslata szerint hat évnél tovább senki nem viselhetné ugyanazt a 

hivatalt, amit Palóczy László is támogatott azzal a módosítással, hogy a 9. évben újra korábbi 

hivatalába léphetne az adott személy. Ung indítványa szerint a hivatalbeli 

előrelépés/előléptetés csak fokonként történhetne, s a ranglétrát mindenkinek végig kéne 

járnia, mert abszurd, hogy például egy az iskolából alig kilépett ifjú mindenféle gyakorlat 

nélkül azonnal magasabb pozíciót tölthessen be. Bezerédy a somogyi indítványban eszközt 

látott a korteskedés visszaszorítására: a pártszervezés funkcióját veszítené, mert a tisztviselők 

tudatában lennének, hogy hat év után mindenképpen távozniuk kell. A tolnai követ szerint a 

korábbi rendszerben sokan azért akartak megmaradni hivatalukban, mert szégyellték volna 

(!), ha kiesnek. Palóczy a szükséges gyakorlat megszerzésének elősegítése miatt támogatta a 

somogyi indítványt. Vukovics szerint annak életbeléptetésével viszont éppen, hogy 

erőteljesebbé válna a korteskedés, mert a tisztviselőnek csak a feljebblépéssel van esélye a 

tisztikarban maradni, ráadásul a felsőbb hivatalok betöltése csak a korábbi tisztikar tagjaiból 
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volna lehetséges. Ráday Gedeon sem támogatta Somssich javaslatát, mert az a tisztviselőket 

szerinte arra motiválja, hogy a hat év letelte után a kormány karjaiba vessék magukat. Majláth 

György baranyai követ szerint az alkalmas tisztviselők számára lehetővé kell tenni a hosszabb 

hivatalviselést, mert a közigazgatásban szükség van a tapasztalt emberekre. Végül se a 

somogyi, se az ungi javaslat nem nyert többséget, s a 12–14. §-ok mindegyikénél a 

választmányi szerkezet megtartása került végzésbe, amit az 1844. március 13-i országos ülés 

is megerősített.
2573

 

A passzív választójogot szabályozó 15. §-t a december 18-i kerületi ülésen tárgyalták. 

A választmányi törvényjavaslat kimondta, hogy a megyei hivatalokra „polgári állapotra való 

minden tekintet” nélkül történjen a jelölés, tehát a nemtelenek is választhatókká válnának. A 

tervezet szigorú, többlépcsős műveltségi cenzus bevezetését javasolta: a jelölhetés feltételéül 

szabták, hogy a tisztviselőségre pályázó „az iskolai pályán rendszeresen tanittatni szokott 

tudományokból, különösen a’ törvénytudományból is [!] kiállt rendes vizsgálat után, részére 

kiadott bizonyítványt előmutat.” A bíráskodó, számadással járó, főjegyzői, tiszti ügyészi, 

számvevői és levéltárnoki hivatalok betöltéséhez megkívánták még a 24. betöltött életévet, 

azaz a teljeskorúságot, a számadással járó hivatalokhoz pedig ezen felül a kezelendő értéktől 

függően „meghatározott mennyiségben előre kimutatandó biztosságnyújtást”, azaz vagyoni 

fedezetet követeltek meg. A jogszűkítés elkerülése érdekében a törvény életbelépésekor már 

hivatalt ellátó tisztviselők újrajelölésénél nem tették kötelezővé a cenzus alkalmazását.
2574

 

A nem-nemesek valamilyen fokú hivatalképességének megadását a vármegyék 

többsége is támogatta. A nemesség kizárólagos monopóliumaként tartották volna meg 

ugyanakkor Turóc, Moson, Máramaros, Pozsony és Heves követei a bíráskodó hivatalokat, de 

a javaslat nem tudott többséget szerezni. Egy másik, a birtokkvalifikáció bevezetéséről szóló 

indítványt Lónyay Gábor javaslatára vetettek el: a zempléni követ szerint az értelmiségi 

cenzus jelentősége és értelme pont az, hogy a pénzzel hivatalt szerezni akaró jelölteket 

kirostálja.  

Beöthy Ödön, Fejérváry Miklós honti és Bónis Sámuel szabolcsi követek az ügyvédi 

oklevél követelményének a kihagyását indítványozták, mert az szerintük felesleges korlátot 

jelent, és nem kizárólagos fokmérője a műveltségnek. Bónis felhívta a figyelmet arra is, hogy 

a bécsi cenzúra sok, egyébként alkalmas és érdemes személyt meggátol az ügyvédi vizsga 

sikeres letételében. A kerületi többség Beöthyék indítványát elfogadta, s a javasolt 
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módosítással hagyták jóvá a paragrafust.
2575

 Az országos vita során a vélemények további 

szóródása figyelhető meg. A bíráskodó hivatalokat továbbra is kizárólag a nemeseknek 

kívánta fenntartani Jankó Mihály (Pozsony), Bónis Sámuel (Szabolcs), Somssich Pál 

(Somogy), Simon János (Sopron), Mihályi Gábor (Máramaros), Gabányi Sándor (Szatmár), 

Abaffy Arisztid (Árva), Zsoldos Ignác (Veszprém) és Cseh Eduárd (Szerém). Az ügyészi és 

levéltárnoki hivatalt is csak nemesekkel töltette volna be Bachó Lajos (Trencsén), Thuránszky 

Péter (Liptó) pedig a főjegyzőkre, a tiszti főügyészre, a levéltárnokra és a nemesi 

pénztárnokra akarta kiterjeszteni a korlátozást. Andrássy Mihály (Esztergom) az alispáni, 

szolgabírói és tiszti ügyészi hivatalok betöltését kötötte volna nemesi jogálláshoz. Uray Pál 

(Bereg), Gabányi Sándor és Markovics Gusztáv (Pozsega) a rendi állás helyett az ügyvédi 

diploma megszerzését akarták a passzív választójog feltételéül szabni, míg Török Gábor és 

Szentpály László (Ugocsa) az ügyvédi oklevelet csak a bírói hivatalok betölthetőségéhez 

követelték volna meg. Érdekes, hogy Szentpály a rendi állás helyett a felekezetiséget is 

cenzusként értelmezte: támogatta a nemtelenek hivatalképességét, de a törvénybe foglaltatta 

volna azt is, hogy bármilyen megyei hivatalra csak keresztény vallású személyeket 

jelölhetnek és választhatnak meg, amivel az ugocsai követ célja az izraeliták kizárása volt 

(holott a keresztények megválasztása a korszakban egyébként is általános volt).  

Az országos ülésen Ghyczy Kálmán vetette fel a nemtelenekre is kiterjedő 

birtokcenzus bevezetését. Klauzál Gábor a 24. életévhez kötött életkori cenzus eltörlését 

szorgalmazta. A hivatalképesség nemesi monopóliumát Fejér Lajos (Heves), Matyasovszky 

Boldizsár (Szepes), Rakovszky Adolf (Turóc), Sárközy Kázmér (Fejér), Horváth Simon (Ung) 

és Króner Lajos (Moson) tartotta volna továbbra is fenn. Fejér Lajos emellett indítványozta, 

hogy az alispánságra csak olyan személyeket választhassanak, akik legalább három évig 

valamilyen rendes, fizetéses hivatalt már viseltek. A főszolgabírói és főügyészi hivatalt ennek 

analógiájára legalább hároméves – rendes vagy tiszteletbeli – korábbi tisztviselőséghez akarta 

kötni. Zsoldos, Somssich és Palóczy ugyanazon hivatal egy személy általi folyamatos 

betölthetőségét legfeljebb hat évben határozták volna meg. Az országos ülésen végül egyik 

javaslat sem szerzett többséget, és így a kerületi végzés maradt érvényben.
2576

 

A választott elnökről határozó 16. §-t a kerületi és az országos végzés is eredeti 

formájában tartotta meg, különösebb vita nélkül.
2577

 Eszerint a főispán akadályoztatása esetén 

a conferentia választana – nem feltétlenül a tanácskozmány tagjai közül – titkos szavazással 
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helyettes elnököt, aki a tisztújítás idejére a főispánt megillető jogokkal és kötelezettségekkel 

bír, s értelemszerűen nem pályázhat hivatalra.
2578

  

  A kötelező titkos szavazást elrendelő 17. § a december 18-i kerületi ülésen 

különösebb vita nélkül át is ment. A titkos szavazás életbe léptetését 1843-ban már egyik 

követ sem ellenezte erőteljesebben, bár néhányan kihagyatták volna annak kötelező jellegét, s 

csak a felkiáltás elégtelenségének esetére akarták az alkalmazását kimondani.
2579

 Nagyobb 

vitát generált a kérdés az 1844. március 14-i országos ülésen. Szerencsy személynök a titkos 

szavazást a hazai viszonyokra alkalmazhatatlannak tartotta, mert jogszűkítő hatással bír. A 

választási eljárás elnyújtása továbbá szerinte a kisnemesség részvételét kompromittálja, s a 

gazdagok számára kedvez: a szegény nemesség az első napok után vagy hazatávozna, s az 

alsóbb tisztviselők megválasztásáról így csak a megyeszékhelyen tartózkodáshoz elég pénzzel 

rendelkező és/vagy a közelben lakó nemesek határoznának, vagy a főkortesei pénzén maradni 

képes, tehát megvesztegetett és függő kisnemesek jutnának döntő szerephez. A személynök 

szerint a titkos szavazás „a’ nemes, egyenes tiszta jellemmel sem egyezik meg egészen, végső 

kifejlődésében erkölcstelen alattomosságra és bizodalmatlanságra vezet minmagunk iránt; – 

melly ember fél, retteg kimondani törvényes szavát, az arra nem érdemes.” Szerencsy a 

főispán vagy az őrszék jogkörébe akarta utalni annak eldöntését, hogy a választás 

közfelkiáltással vagy titkos szavazással történjen-e.
2580

 A személynök érveit ismételve 

Sebestyén Gábor (Veszprém), Tallián János (Somogy), Sárközy Kázmér (Fejér) és Tomcsányi 

József (Békés) a titkos szavazást – Ruszoly szavaival – csak a „közfelkiáltás 

korrektívumának” kívánták, azaz a felkiáltásbeli többség bizonytalansága, illetve a 

megtámadott elnöki végzés esetén akarták kötelezően előírni az alkalmazását. A titkos 

szavazást Szerencsyhez hasonlóan a „nemzet egyenes jellemével” össze nem férő volta miatt 

támadta Zákó István (Bács) és Ruttkay Károly (Turóc) is, akik egy harmadik alternatívát, a 

nyílt szavazás kötelezővé tételét indítványozták mind a felkiáltás, mind a titkos szavazás 

helyett. Thuránszky Péter a kötelező titkos szavazás bevezetésére – utasításához hűen − 12 év 

türelmi időt akart hagyni, mert a törvény jelen állapotában szerinte az analfabétákat kizárja, s 

ezzel jogszűkítést eredményez. Horváth Simon (Ung) – rendi-konzervatív retorikával − a 

vármegyék helyhatósági jogainak sérelmét elkerülendő a paragrafus kihagyását javasolta, 

hogy a megyék ezután is maguk dönthessék el: felkiáltásos, nyílt vagy titkos szavazást 

kívánnak-e alkalmazni. Érdemes kiemelni, hogy mind a személynök, mind a titkos szavazást 
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ellenző – többnyire konzervatív – követek paradox és képmutató módon elsősorban a 

kisnemesség jogainak fenntartásával, valamint a jogszűkítés elkerülésével indokolták 

véleményeiket, jóllehet egyéb kérdésekben a bocskoros nemesség felelősségét hangsúlyozták, 

s a politikai életben háttérbe szorításukat szorgalmazták. Az országos ülés a 17. §-t végül – az 

ellenzék akaratának megfelelően − a kerületi szerkezeti formájában hagyta meg.
2581

 A 

tisztikarnak az alispán vezetésével és a megye pecsétjének átadásával a restaurációk kezdetén 

történő kötelező lemondását elrendelő 18. § a hasonló törvényes szokás miatt nem adott 

alkalmat vitára.
2582

  

 A tisztújítások rendjének fenntartásával a kerületi választmány egy ideiglenes 

jogkörrel felruházott testületet bízott volna meg, s ezért az ún. őrszék intézményének 

felállítását javasolta. A törvénytervezet 19. §-a szerint az őrszék elnökségét a főispán vagy a 

választott elnök látná el, tagjai pedig a szomszédos vármegyék három-három olyan küldöttjei 

lehetnének, akik a restauráló megyében nem bírnak érdekeltséggel. Az őrszék tagjait a megye 

a tisztújítást megelőző közgyűlésen, minden kijelölés nélkül választhatná. Ha a kilenc küldött 

mindegyike nem jelenne meg, az őrszék jelenlévő tagjai szabad választással egészíthetnék ki 

magukat hét főre. A jelenlévő tagok fuvarját és négy forintban megállapított napidíját a 

restauráló megye nemesi pénztárából fedeznék. Az őrszék az elnökön kívüli négy tag jelenléte 

esetén hozhatna végzést, de a vádlottaknak mindenkor joguk volna legfeljebb három őrszéki 

tag ellen – akár magyarázat nélkül is – kifogást emelni. Az őrszék munkájában 

szavazategyenlőség esetén a felmentő szavazatok bírnának döntő jelentőséggel. A 20. § 

szerint az őrszék hatásköre a rendbontások és visszaélések regisztrálása után azok 

vizsgálatára, a vádlottak letartóztatására és a büntetőperek megindításának elrendelésére is 

kiterjedne, sőt a kandidáció során a tisztújítás elnöke és a conferentia között felmerülő 

nézeteltéréseket is ez az intézmény ítélné meg. A 21.§ − a létező gyakorlatnak megfelelően − 

felhatalmazta a főispánt, hogy szükség esetén a conferentia által javasolt személyek közül a 

rend fenntartására ideiglenes szolgabírót, esküdtet, jegyzőt és tiszti ügyészt is kinevezzen. 

Mind az ideiglenes tisztviselők, mind az őrszék tagjai esküvel voltak kötelesek kijelenteni, 

hogy eljárásuk során tartózkodnak mindenfajta részrehajlástól.
2583

  

Az őrszék bevezetésének szükségességét a megyék egyhangúlag támogatták, de a 

főispán elnökségével kapcsolatban megoszlottak a vélemények: Beöthy Ödön szerint a 

főispáni visszaélések miatt veszélyes lépés lenne túl nagy befolyást engedni a megyék 
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kormányzóinak a rend fenntartásával és a kihágások megvizsgálásával megbízott testület 

munkájába. A kerületi végzés ennek megfelelően módosította a 19. § szövegét, s kimondták, 

hogy az őrszék maga válasszon elnököt, mégpedig a saját tagjai közül. Jankó Mihály 

(Pozsony) a választmányi szerkezetet támogató Almássy Pál hevesi követtel szemben azt 

javasolta, hogy az őrszék tagjait a restauráló megye saját lakosai közül válasszák. A kerületi 

többség Klauzál kompromisszumos megoldását szavazta meg, amelynek értelmében a 

megyék maguk dönthetnek arról, hogy saját vagy külső megyebeli – a tisztújításban 

semmilyen formában nem érdekelt – személyeket választanak az őrszék tagjaiul.
2584

  

Az 1844. március 14-i országos ülésen Szerencsy István ismét az őrszék 

intézményének alkalmatlanságát hangsúlyozta, de elfogadható maximumként is a 

választmányi szerkezetet jelölte meg, vagyis az őrszék tagjait a főispán elnöksége alatt 

külmegyebeliek adnák. Matyasovszky Boldizsár szepesi követ ugyancsak az őrszéki tagok 

nem közvetlen érdekeltségei miatt kifogásolta a tervezetet, de Króner Lajos, Szentpály László 

és Mihályi Gábor (Máramaros) is a személynök érvelését és a választmányi szerkezet 

megtartását pártolták.
2585

 Hasonló konklúzióra jutott, de ellenkező oldalról Tallián János 

somogyi követ, aki a szomszédos megyék befolyását „a megyei municipalitások szellemével” 

látta ellenkezőnek. Rakovszky Adolf (Turóc) a tanácskozmányban is résztvevő táblabírákból 

és a főispánnal mint elnökkel állíttatta volna össze az őrszéket. Tóth Lajos szerint az 

ismeretség – és ezzel összefüggésben a bizalom – hiánya nehezítené az alkalmas külmegyei 

tagok választását. A vasi követ javaslata szerint az őrszék tagjait a tanácskozmányi tagok saját 

maguk közül választanák titkos szavazással, az elnökséget pedig a főispán pártatlanságának 

megkérdőjelezhetősége esetén a legtöbb szavazatot nyert személy látná el.  

Soltész János (Torna) a restaurációt megelőző rendbontások kiküszöbölése miatt 

indítványozta, hogy az őrszék már a tisztújítás előtt három nappal álljon fel, Palóczy pedig 

12-re emelte volna a létszámukat. A főispán elnökségét, de a tagok megyebeliek közül való 

választását szorgalmazta Zákó István (Bács) és Majláth György (Baranya).
2586

 Szerencsy az 

őrszék jogkörét is szűkítette volna, és csak a főispán konzultatív tanácsaként adott volna neki 

szerepet. A személynök a döntéshozatal pártérdekek miatti nehézségeivel, valamint a 

felelősségrevonhatás ellehetetlenülésével érvelt: „senki sem lesz felelet terhe alatt; mert 9 

között feloszlott feleletteher, gyakorlatilag véve, egy nagy semmi.”
2587

 Szerencsy „csekély 
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többséggel” végül kénytelen volt a kerületi szerkezet megtartásáról határozni a 19., és a 20–

21. §-ok esetében is.
2588

  

A választójoggal rendelkezőkről és ezek összeírásáról a választmányi tervezet 22–26. 

§-ai határoztak, amelyeket előbb az 1843. december 18–20-i kerületi, majd az 1844. március 

14–15-i országos üléseken vitattak meg a rendek.
2589

 A 22. § kimondta, hogy minden olyan 

magánszemély és község, aki és ami eddig a választójog gyakorlatában volt, továbbra is 

megmarad abban, a törvény kihirdetése után választóképessé váló személyek közül viszont 

csak az írni-olvasni tudók gyakorolhatják majd szavazójogukat.
2590

 A választmány tehát a 

jogszűkítést elkerülő műveltségi cenzus megállapítása mellett foglalt állást. Fehér Lajos 

(Heves) és Beöthy Ödön a december 18-i kerületi ülésen indítványozták, hogy az írni-olvasni 

tudás követelményének kötelező bevezetése és a törvény kihirdetése között az iskolai helyzet 

visszamaradott állapota miatt egy átmeneti, türelmi időszakot kéne biztosítani, amit a rendek a 

bihari követ javaslatára hat évben meg is szavaztak.
2591

 

A 23. § a választójoggal rendelkező nemesek körét határozta meg. A törvénytervezet 

szerint szavazati joggal bírna minden a megyében lakos vagy birtokos és 20. életévét betöltött 

nemes férfi, kivéve a letartóztatottakat
2592

 vagy a törvényesen letartóztattatni rendelteket, a 

korábban szavazási jog gyakorlatában volt, de törvényes ítélettel nem-nemesnek ítélt vitatott 

nemeseket, és a tervezetben meghatározott visszaéléseket vagy kicsapongásokat elkövető 

nemeseket.
2593

 A paragrafus módosítására a december 19-i kerületi ülésen három indítvány 

született, de végül ezek egyike sem nyert többséget. A választójogosultság életkorának 18 

évre történő leszállítását 18 megye ellenében vetették el.
2594

 Fogarasy Mihály, a nagyváradi 

káptalan követe „az iskolai fenyítés alatt lévő tanuló ifjak” szavazójogát vonta volna meg, 

mert szerinte a politikai harcokban való részvétel tanulmányaikban gátolja a fiatalokat. 

Palóczy László azzal támadta Fogarasyt, hogy a javaslat egyrészt nehezítené az értelmiség 

szerepének növelését a választásokban, másrészt késleltetné az iskolás ifjak szükséges és 

kívánt politikai szocializációját.
2595

 

Élénkebb vita támadt a családfő özvegyasszonyok szavazójogáról. A nemes 

özvegyasszonyok személyes szavazati jogban való részesítését Beöthy Ödön vetette fel. A 

bihari követ szerint a szavazójog kiterjesztését a magyar nemzet lovagias szelleme indokolja, 
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továbbá, hogy az asszonyokat is érdekeltté kell tenni a haladási kérdésekben, mert ők nevelik 

később gyermekeiket jó polgárokká. A női szerepekkel a választási küzdelmekben való 

részvételt összeegyeztethetetlennek tartó asszonyok saját belátásuk szerint bármikor távol 

maradhatnak a választástól.
2596

 Bezerédy szerint mindenfajta központosítás a haladást segíti, s 

az asszonyok egyébként is a férfiakhoz hasonlóan bírják „a személyiség eltulajdoníthatatlan 

jogait”.  

Érdekes adalék a női választójog történetéhez, hogy Vukovics Sebő Beöthynél is 

tovább ment a jogkiterjesztés mezején: a temesi követ a nemesi özvegyek mellett a 18 év 

feletti hajadon leányokat is szavazati joggal akarta felruházni! Palóczy támadta Vukovics 

javaslatát, mert szerinte a fiatal hölgyek „személyes befolyások által aligha fogják 

jámborabbá tenni” a tisztújításokat, ráadásul a nők politikai emancipációja még a liberális 

mintaországnak tekintett Angliában sem történt meg. Ráday Gedeon, Nagy Károly (Gömör), 

Rakovszky Adolf (Turóc), Erős Lajos (Szabolcs) és Huszár Károly a szavazójog nőkre történő 

kiterjesztése esetén Palóczyhoz hasonlóan a korteskedés továbbterjedésétől tartottak, amely a 

közélet morális erodációját követően a magánélet és a házasság területén is káros 

következményekkel járna. A választásokban való részvétel a javaslatot ellenző követek szerint 

ráadásul „a nő gyengeségével és természeti rendeltetésével” sem fér össze. Wenckheim Béla 

az asszonyok saját hivatása, azaz a hazafias gyermeknevelés iránti tiszteletből kifolyólag 

akarta a nőket a polgári élet azon vonzataitól megkímélni, amelyek nemük gyöngédségére 

káros hatással lehetnek.
2597

 A kerületi szavazás során végül csak 17 megye
2598

 támogatta a 

bihari indítványt, s így az lekerült a napirendről.
2599

 

A nem-nemes választójogosultak körét cím, hivatal, foglalkozás, felsőfokú végzettség, 

illetve vagyoni helyzet szerint összesen 21 kategóriába sorolta a kerületi választmány 

munkálatának 24. §-a, de a szavazóképességhez további öt feltételt is rendeltek.
2600

 A 

paragrafus több pontja komolyabb vitát generált a december 19–20-i kerületi üléseken, végül 

azonban a rendek a c.) pontot leszámítva egészében az eredeti szövegezést hagyták jóvá. A 

választmány a honoráciorok közül szavazati joggal ruházta volna fel hivatása alapján a 

tisztújító megyében lakos vagy birtokos táblabírákat (a.); a megyei vagy királyi hivatalban 

lévő köztisztviselőket, és azon állandó szolgálatbeli urasági tiszteket, akik bölcsészeti vagy 

gazdasági iskolát végeztek (b.); a nyilvános rendes oktatókat és a tanítóképző-intézetekben 
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tanítói oklevelet szerzett iskolai tanítókat (c.); a magyar tudós társaság tagjait (d.); az 

ügyvédeket (e.); a bölcsészet-, törvény- és orvostudományok tanárait és az egyetemi 

oklevéllel rendelkező sebészeket (f.); a hites mérnököket (g.); a javasolt megyei törvényszék 

minden tagját (h.); az okleveles gyógyszerészeket (i.); az akadémiai művészeket (k.); a 

polytechnikumban végzetteket (l.); a selmeci akadémia oklevelével rendelkező bányatiszteket 

(m.); a közszolgálaton kívüli és címének megtartása nélkül kilépett katonatiszteket (n.); a 

kormányszékek tagjait a fogalmazóktól felfelé (o.); a legalább 50 munkást állandóan 

foglalkoztató gyárak és bányák tulajdonosait (p.); a restauráló megye adórovása szerint 

rendesen első osztályba vezetett és aszerint is adózókat (q.); a legalább 25  cselédet 

foglalkoztató nemesi javak haszonbérlőit és zálogos birtokosait (r.); az egyéb hivatalt nem 

viselő községi jegyzőket (s.); a megyében fekvő és birtokos szabad királyi városok egy-egy 

képviselőit (t.); a rendezett tanácsú és váltóeljárásra képes, a királyi szabadalommal 

kiváltságolt és az úrbéri tartozások alól magukat örökre megváltott szabad községek egy-egy 

képviselőit (u.); végül minden keresztény vallású rendes lelkipásztort, ezek helyetteseit és 

rendes segédeit, azaz az adminisztrátorokat és a káplánokat (x.). A törvény szavazójogot adott 

volna emellett a görögkeleti gyülekezetek egy-egy rendes papjának és segédjének, 

amennyiben bölcsészeti oklevéllel rendelkeznek, továbbá a jószággal bíró szerzetesek és 

kolostorok egy-egy főnökének vagy helyettesének. 

A követek egy része a szavazóképes urasági tisztek körét szűkíteni akarta, mert függő 

helyzetük miatt a választások szabadságát látták veszélyben. Egyesek csak a főtiszteknek, 

mások a legalább 300 forintos fizetéssel rendelkezőknek engedtek volna befolyást a 

választásokra, de a megyék végül 27:21 arányban megtartották az eredeti szerkezetet. 

Pázmándy Dénes és Beöthy Ödön a tanítóktól megkövetelt tanárképző-iskolai oklevelet 

hagyatta volna ki a törvényből, mert a tanítóképző intézmények hiánya miatt a tanárok 

legnagyobb része kiesne annak hatálya alól. Klauzál Gábor indítványára a kerületi határozat 

végül a nyilvános rendes tanítókat és az egész éven át foglalkoztatott, szabályos fizetéssel bíró 

segédtanítókat engedte be a választójogosultak közé.
2601

 Ghyczy Kálmán a gyár- és 

bányatulajdonosoktól megkövetelt 50 munkás foglalkoztatását csökkentette volna 25-re, de 

indítványát leszavazták. A községi jegyzők szavazóképességét többen támadták, mert 

függetlenségükre nem láttak garanciát: felmerült, hogy csak a legalább 3000 lakost számláló 

helységek jegyzőit, vagy a bölcsészettudományokat végzett községi jegyzőket részesítenék a 

szavazójogban. Hertelendy Miksa torontáli követ ezzel szemben a községek direkt 

                                                 
2601

 KN 43–44. III. 353–354. 



594 

 

szavazójoggal történő felruházása mellett szólalt fel.
2602

 Palóczy László – a korjelenségnek 

számító antiklerikalizmus egyik tüneteként − az özvegyekhez hasonlóan az alsópapság 

szavazójogának megtagadását is szorgalmazta: szerinte a klérus kollektív nemességéből nem 

következik, hogy annak tagjai egyenként is nemesek.
2603

  

A kerületi választmány a választójogosultság további öt kritériuma közé sorolta a 

valamely keresztény felekezethez való tartozást (aa.), a betöltött húszadik életévet (bb.), a 

hazai születést vagy a 10 éves Magyarországon lakást (cc.), a tisztújító megye hatósága alá 

tartozást és a restaurációt megelőzően kötelező hároméves helyben lakást (dd.), illetve a 

magyar nyelv „elégséges” ismeretét (ee.).
2604

 A liberális követek egy részének – például 

Fejérváry Miklósnak és Bezerédy Istvánnak – a zsidók választójogának megadására tett 

indítványa
2605

 az asszimiláció és a zsidó emancipáció kérdéseiben kulminálódó élénk vitát 

generált a kerületi ülésen. Az ellenzéki program legfontosabb elemeinek a megvalósítását 

féltette a jogkiterjesztés ezen formájától Pázmándy. A komáromi követ szerint az átalakulás 

korában a dolgok kivitelezhetőségének gyakorlati oldalát kell tekinteni, ezért a zsidósággal 

szemben mutatkozó előítéletet
2606

 a törvényalkotás során sem lehet figyelmen kívül hagyni: a 

választójog kiterjesztése káros visszahatást szülne, mert az arisztokrácia például bizonyosan 

megtagadná emiatt beleegyezését az ősiség eltörlésébe. Pázmándy tapasztalatai szerint a 

zsidók ráadásul nem a magyar, hanem a német nemzetiség előmozdítói, és általában a magyar 

nyelv tanulására kevés gondot fordítanak. Lónyay Gábor szintén a „nép gyűlöletével” 

indokolta a javaslat elvetését. A zempléni követ szerint megyéjében a lakosság a zsidók miatt 

lehetetlenedett el anyagilag és morálisan egyaránt. Zsedényi Ede arra hívta fel a kerületi ülés 

figyelmét, hogy az 1839/40-es engedmények ellenére a zsidóság asszimilációjának várt 

felgyorsulása elmaradt, s a zsidók még az anyakönyveket sem vezetik magyarul: „Még most 

úgy állnak a dolgok, hogy ha csak katonával nem akarnak restaurálni, a köznemesség 

különben egy teremben nem restaurál a zsidóval.”
2607

 Egy a kerületi naplóban nem nevesített 

követ aggodalmát fejezte ki afelől, hogy a választójog kiterjesztése a népképviselet 
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 Az öt általános feltétel közül Ruszoly csak négyet említett; a magyar nyelvismeretet kihagyta. Vö. Ruszoly 

1979. 18.  
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 KN 43–44. III. 356. 
2606

 A zsidókérdés magyar és európai összefüggéseiről vö. Nathaniel Katzburg, Fejezetek az újkori zsidó 

történelemből Magyarországon. Osiris, Bp., 1999.; A zsidók reformkori percepciójáról, a magyar társadalom 

attitűdjéről, mindekelőtt Kossuth és Széchenyi elméleteiről lásd: Jacob Katz, From prejudice to destruction: anti-

semitism, 1700−1933. Harvard Univ. Press, Cambridge MA, 1980. A magyar ügyre: 230−242. (Katz könyve 

magyar fordításban is elérhető: Jakov Katz, Az előítélettől a tömeggyilkosságig. Az antiszemitizmus története 

1700−1933. Osiris, Bp., 2001.) 
2607

 KN 43–44. III. 361. 
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bevezetésének elmaradása esetén az osztrák örökös tartományokból, Oroszországból, 

Lengyelországból és Galíciából egy a magyarság számarányát továbbrontó zsidó bevándorlási 

hullámot indíthat el. Palóczy szerint viszont a tisztújítások már így is jórészt a zsidók pénzén 

mennek, s peres ügyeik sokasága miatt a bíróválasztásba is joggal illetné őket befolyás. A 

következetlenség vádját akarta elkerülni Perczel Mór és Ráday Gedeon: a szabad királyi 

városokban polgárjoghoz juttatták a zsidóságot, de a követeknek szerintük nem csak a polgári 

rend rovására kellene tudniuk liberálisnak mutatkozni. Beöthy Ödön a jogkiterjesztés és az 

asszimiláció között pedig direkt kapcsolatot, egyenes arányosságot prognosztizált.
2608

 A 

zsidók választójogban történő részesítését a kerületi rendek végül 36:12 arányban 

leszavazták.
2609

 

Az országos ülésen a konzervatív követek újabb ostromot indítottak a jogkiterjesztés 

ellen. Véleményüket Szerencsy István személynök foglalta össze, aki szerint egy ilyen lépés a 

vármegyék nemesi jellegét veszélyeztetné, s a tömegek beemelése kezelhetetlenné tenné a 

választásokat. A személynököt támogató Króner Lajos szerint is a választmány a 

jogkiterjesztéssel túllépett hatáskörén, mert az nem tartozik a kihágások rendezéséhez. A 

választójog bővítése az ellenzéki követeket is megosztotta: a jogkiterjesztés módjáról és 

szükségességéről két markánsabb vélemény fogalmazódott meg. Az egyik pólust Perczel Mór 

képviselte, aki a szavazójog honoráciorokra történő kiterjesztését a népképviselet fokozatos 

bevezetésének első fázisaként látta.
2610

 A liberális követek másik része (Vukovics Sebő, 

Hertelendy Miksa) a honoráciorok szavazójogának megadására csak a nemesi kiváltságok 

tudatos, a politikai elit túlélését biztosító kiterjesztéseként, és nem tényleges jogbővítésként 

tekintettek, ami az általános népképviselet majdani bevezetése elé inkább újabb akadályt 

emel, semmint elősegítené azt.
2611

 Vukovicsék ezért egyelőre csak a nem-nemes táblabírákra, 

valamint a szabad, és az 5000 lakosnál népesebb községek képviselőire akarták a 

választójogot kiterjeszteni. A honoráciorok szavazatjogának megadását ellenző konzervatív 

álláspontot Króner mellett Jankó Mihály (Pozsony), Andrássy Mihály (Esztergom), Sárközy 

Kázmér (Fejér), Ossegovich Metell (Horvátország) és Horváth Simon (Ung) képviselték.
2612
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 KN 43–44. III. 357–362. 
2609

 A zsidók szavazójoga ellen voksolt Abaúj, Zemplén, Sáros, Szabolcs, Szepes, Gömör, Heves, Bereg, Torna, 

Ugocsa, Békés, Csanád, Krassó, Pozsony, Nyitra, Sopron, Trencsén, Vas, Nógrád, Liptó, Komárom, Bars, 

Somogy, Győr, Veszprém, Baranya, Fejér, Esztergom, Moson, Árva, Bács, Turóc, Pozsega, Verőce, Szerém, 

Túrmező, a Jász-kun kerület és a Hajdú kerület. Az indítványt támogatta ezzel szemben Ung, Borsod, Bihar, 

Máramaros, Csongrád, Arad, Temes, Torontál, Zala, Hont, Pest és Tolna. Szatmár és Zólyom nem szavaztak.  
2610

 A tolnai követ véleményét gyakorlati politikai megfontolások is formálták, mivel a honoráciorokban a 

„reform természetes szövetségeseit” üdvözölte. 
2611

 Ruszoly 1979. 15–16. 
2612

 A két végpont között az országos ülésen is a vélemények szóródása volt megfigyelhető: Liptó és Szepes 

követei a közoktatók közül csak a gimnáziumi tanárokat ruházták volna fel szavazójoggal, de Szepes megvonta 
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A zsidó diplomások, mindenekelőtt az orvosok szavazatjogának megadását a szabad kerületek 

és a városok coordinatiójánál született hasonló döntésekre hivatkozva Beöthy Ödön vetette fel 

ismét, de ezúttal sem sikerült az indítvány mögé többséget szerezni.
2613

 

Az analfabéta szavazók kizárására adott türelmi időszak módosítására született 

indítványok az országos ülésen sem nyertek többséget: Vukovics Sebő, Markovics Gusztáv 

(Pozsega) és Simon János (Sopron) a szegény nemesség védelme miatt a műveltségi cenzus 

eltörlését kívánták. A korlátozás azonnali bevezetését javasolta viszont Bachó Lajos trencséni 

követ, de Batthyány Ferdinánd (Nyitra) és Nagy Károly (Gömör) követek is csak három év 

átmenetet biztosítottak volna. A türelmi időszak 10 évre történő felemelése mellett Mihályi 

Gábor (Moson) nyilatkozott. A nemesi választójog 20 évhez kötött életkori cenzusát Palóczy 

László és Rakovszky Antal 18 évre kívánták csökkenteni, ami a nemesi katonai szolgálat alsó 

korhatárát is jelentette. Nagy Károly csak a diplomásokat, Simon János pedig csak a 

családfőket ruházta volna fel 20. életévük betöltésekor szavazati joggal. A gömöri és a 

soproni követ Szerencsy István személynökkel és Kubinyi Ferenccel együtt a választójogot a 

teljeskorúsághoz, azaz a 24. életévhez kívánták kötni. A nemes özvegyek megbízólevelek 

útján gyakorolt szavazójogának fenntartására az országos ülésen Palóczy László tett 

indítványt, Tallián János pedig az elítéltek mellett a büntetőper alatt álló nemeseket is 

megfosztotta volna választójoguktól.
2614

 A háromévnyi megyében lakás egy évre történő 

leszállítására Soltész János tett indítványt,
2615

 az országos ülés végül azonban mind a három 

paragrafust a kerületi formájában hagyta meg.
2616

  

A választmányi munkálat 25. §-a a szavazójogosultak minden tisztújítás előtt kötelező, 

helységenkénti összeírásáról határozott, a 26. § pedig a megbízólevelek érvénytelenségét 

mondta ki, s csak a személyesen leadott voksokat ismerte el érvényesnek.
2617

 Tallián János 

                                                                                                                                                         
volna a választójogot az MTA tagjaitól, az ügyvédektől, a sebészektől, a gyógyszerészektől, a haszonbérlőktől, a 

zálogbirtokosoktól és a községi jegyzőktől. Trencsén a községi iskolamesterek és a segédtanítók szavazójogát 

tanítói oklevélhez kötötte volna. Nyitra a bányatisztek, a kilépett katonatisztek, a gyárak és bányák tulajdonosai 

és igazgatói, a kereskedők, a haszonbérlők, a zálogbirtokosok és Szepeshez hasonlóan a községi jegyzők 

kirekesztését szorgalmazta. A községi jegyzők választójogának korlátok közé szorítását több más megye is 

indítványozta: Szabolcs csak a háromezer lakosnál népesebb községek jegyzőinek, Szatmár a legalább évi 150 

forintnyi fizetéssel, Gömör a bölcsészeti végzettséggel rendelkezőknek, Szepes pedig az ügyvédi vizsga sikeres 

letételét igazolóknak engedett volna befolyást a választásokban. Sopron és Moson a földesuraktól való függés 

miatt a gazdatiszteket zárták volna ki. A papság részvételét kifogásolta Vukovics, Szathmáry Antal, a kalocsai 

káptalan követe viszont a római katolikus papok már élő választójogának más egyházakra történő kiterjesztése 

miatt hagyatta volna ki az x.) pontot. Lásd: Ruszoly 1979. 19.   
2613

 A bihari javaslat mellett szólalt fel Szabolcs, Liptó, Torontál, Zólyom, Tolna, Borsod, Máramaros, Temes, 

Ugocsa, Pest, Ung, Zala, Csanád, Békés és Arad, azaz 14 vármegye, valamint Trencsén város és a kalocsai 

káptalan követe. Lásd: Ruszoly 1979. 20–21.   
2614

 Ruszoly 1979. 16–18. 
2615

 Ruszoly 1979. 21. 
2616

 RN 43–44. III. 212–228. Vö. Csizmadia 1979. 205–206. (25–27. §) 
2617

 A’ Megyei Kihágások érdemében kiküldött Kerületi Választmánynak Jelentése. 18–19. 
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somogyi követ az 1844. március 15-i országos ülésen a választójogosultak helységenkénti 

összeírásából fakadó korteskedés kiküszöbölése érdekében indítványozta, hogy a szavazók 

inkább egy a közgyűlés által a restauráció előtt három hónappal kinevezett küldöttség előtt 

regisztrálják magukat. A rendek végül mindkét paragrafust a kerületi formában fogadták 

el.
2618

  

A tisztújítás és a szavazás rendjét szabályozó 27–37. §-okat a december 21-i kerületi 

ülés vita nélkül elfogadta.
2619

 Érvényes szavazatot eszerint csak egy a főispán (vagy a 

választott elnök) és a tanácskozmány által fele-fele arányban e célból kinevezett választmány 

előtt lehet leadni, a választmánytól kapott szavazati jeggyel, kizárólag titkos szavazás útján. 

Ugyanilyen módon neveznének ki járásonként vagy helységenként kiegészítő tagokat a 

választmányhoz, akik a választókat személyesen ismervén segédkeznének a csalások 

meggátlásában (27. §). A szavazóládák (tkp. urnák) kialakításánál követendő előírásokat a 

28–29. §-ok tartalmazták.
2620

 A restaurációs gyűlésen a tisztikar lemondása után az elnök 

köteles lenne a tisztújítási rendtartást felolvastatni (30. §). A jelöltek névsorát ezután az elnök 

olvasná fel, s az ezt akadályozókat széksértéssel büntetnék (31. §). A conferentián 

megállapított kandidációt megsértő főispán ellen a tanácskozmány tagjainak kötelessége lenne 

észrevételt tenni, s az előre kijelölteken kívül más személyre nem is lehetne szavazni (32. §). 

Az elnök a kijelöltek neveit a jelölthöz tartozó ládáéval megegyező színű táblákon a szavazás 

helyszínein köteles kifüggesztetni (33 §). A szavazókat helységenként, az összeírás rendjében, 

egyenként engedik a szavazatszedő választmány elé (34. §), és mindenki csak azon 

járásbeliekkel voksolhat, ahol lakik (35. §). A többszörösen szavazó személyt azonnali 

letartóztatása után az a folyó restaurációra szavazati jogától megfosztják, s minden 

többletszavazat után egyhónapi fogsággal büntetni kötelesek (36. §), a voksolást pedig az 

egész helység köteles megismételni (37. §). A 38. § kimondta, hogy a szavazóládákat 

tisztségenként a választmány nyissa fel, s hogy a közgyűlésen csak a végeredményt jelentik 

be.
2621

 Szeghő József indítványozta, hogy a ládákat is a közgyűlésen nyissák fel, s a 

szavazatokat is ott számlálják össze, mert „a helyhatósági rendszer csak addig áll fenn, míg 

minden a választók előtt és által teljes szabadsággal és nyilvánossággal történik.” A 

csongrádi követ szerint ellenkező esetben a mindig a maga pártját győztesnek érző 
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 RN 43–44. III. 227–228. Vö. Csizmadia 1979. 207–208. (28–29. §) 
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 KN 43–44. III. 363–364. 
2620

 A jelöltekhez – az írástudatlan szavazókat segítendő – különböző színű szavazóládákat rendelnek, 

amelyeken az adott jelölt nevét is feltüntetik (28. §). A ládákat kettős fiókkal kell ellátni, s a felső fiókba hullott 

szavazati jegyeket a fiók kihúzásával helységenként eresztenék az alsó fiókba. A szavazati jegy leadását egy a 

ládához erősített csengő a golyók súlya miatt automatikusan jelezné (29. §). 
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 A’ Megyei Kihágások érdemében kiküldött Kerületi Választmánynak Jelentése. 19–22. 
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kisnemesség a választások eredményét rendre kétségbe vonná, ami könnyen rendbontáshoz 

vezethet. Az indítványt a kerületi rendek is elfogadták, s a ládák közgyűlésen történő 

felnyitásával módosították a paragrafus szövegét.
2622

 Az 1844. március 15-i országos ülés 

mind a 12 paragrafust a kerületi szerkezet értelmében erősítette meg.
2623

 

Ugyancsak a december 21-i kerületi ülésen tűzték először napirendre a 

megvesztegetéseket definiáló és szankcionáló 39. §-t. A választmányi javaslat szerint: 

„Tisztújítás érdemébeni értekezés végett bár mikor, ’s bár kinél összegyülekezni az 

alkotmányos szabadság alkotó része. Ellenben botrányos dorbézolás, megvesztegetés, vagy 

fenyegetés által bár ki részére szavazatokat vásárolni, vásároltatni vagy eladni egyáltalán 

tiltatik.” A „gyülekezési jogot” tehát megengedően kezelte a küldöttség, a megvesztegetés 

aktív és passzív résztvevőit viszont egyaránt kemény büntetéssel sújtották volna: a 

megvesztegetőt, a fenyegetőt, ezek segédeit, és a megvesztegetettet egyaránt három évre 

megfosztanák közgyűlési és választási szavazójogától, ismétlődés esetén a politikai jogok 

megvonása pedig életfogytig szólna. A megvesztegetőt ezen felül egy évig terjedhető 

fogsággal büntetnék, továbbá a megvesztegetés következtében elkövetett kihágásokért is 

bűntársként felelősségre vonással kellene szembesülnie, amire a másvalaki általi megbízás 

sem szolgálhatna enyhítő körülményül. A magát megvesztegetni engedő személy a kapott 

ajándék kétszeres értékét volna köteles a megye házi pénztárába befizetni, s ezen felül fél évig 

terjedhető fogsággal is büntethetnék. A megvesztegetés eseteire nézve vádló bárki lehetne, az 

ítéletet pedig az őrszék hozná meg, illetve ennek eloszlása után a vádlott rendi állására való 

tekintet nélkül a restauráló megye törvényszékére szállna ez a jogkör.
2624

 

Az érdeklett paragrafus egyik neuralgikus és élénk vitát kiváltó pontja éppen a szabad 

gyülekezési jog kimondása volt, amit eltérő indokkal, de többen kihagyatni kívántak. Bereg 

egyik követe szerint például a tapasztalat azt mutatja, hogy éppen ezekből az 

összejövetelekből eredeztethető a visszaélések és a kihágások többsége. Ung a gyülekezések 

engedélyezése mellett foglalt állást, de a vonatkozó passzust szintén kihagyhatónak vélte, 

mert jogértelmezése szerint „amit a törvény nem tilt, az szabad”. Pázmándy Dénes 

ugyanakkor éppen az eltérő interpretációk lehetősége miatt tartotta fontosnak a szabad 

összejövetelek törvényesítését. Hivatkozott Anglia példájára, ahol a szilárd alkotmány 
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 KN 43–44. III. 364. 
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 Tallián János indítványozta, hogy a szavazás során elkövetett visszaélés esetén (37. §) az egész választást 

ismételjék meg, ne csak az adott helység lakosai szavazzanak újra. Semsey Albert sárosi követ viszont csak 
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ellenére ugyanúgy visszaélések és rendbontások kísérik a választásokat: a jelöltek neveit a 

postakocsikra is felírják, zászlókat hordoznak, számos helyen pedig 100 ezres tömegek 

gyűlnek össze. A szabad választási jog gyakorlatát, amelyhez az összejövetelek is 

hozzátartoznak, „egy-két ember agyonütése” miatt a komáromi követ szerint hiba lenne 

feláldozni.  

Somssich Pál indítványozta, hogy a hamis vádlókat is büntessék, mégpedig 

ugyanakkora mértékben, mint amit a vád vont volna maga után annak beigazolódása esetén. A 

somogyi javaslatot támogatta például Fejérváry Miklós, aki szerint a büntetés kilátásba 

helyezésének elmulasztása esetén az ellenfelek hamis tanúkat fogadnának egymás ellen. 

Mihály Gábor máramarosi követ felvetette, hogy a választóknak csoportosan ételt és italt 

biztosító fogadósokat és kocsmárosokat is büntetni kellene. A választások decentralizált, 

falvankénti lebonyolítását szorgalmazta Pázmándy, mert a köznemesség szerinte nem fogja 

végigvárni a titkos szavazás bevezetése miatt napokig húzódó tisztújításokat, s a nemesség 

egyeteme helyett végső soron a gazdagok, valamint a megyeszékhelyhez közel lakó nemesek 

fognak dönteni a tisztikar összetételéről. Ráday Gedeon és Klauzál Gábor indítványozták a 

főispánok büntethetőségét is, mert a kortesek felbujtásáért a nagyobb felelősség a kihágások 

előidézésében szerintük a köznemességgel szemben őket terheli, a hivatalok és a címek 

ígérgetésével pedig a megvesztegetésekből is alaposan rendre kiveszik a részüket. Klauzál a 

megyék kormányzását a főispánok helyett általában is választott elnökökre bízta volna.
2625

 

Majláth György baranyai követ viszont azt a diszkrepanciát vetette a rendek szemére, hogy 

amíg a főispánok büntetésében és a jogvédelemben már-már túlzott szigorral járnak el, saját 

maguk büntetésénél megijednek a represszív törvények alkotásától. Zsedényi Ede a választott 

elnökök alkalmatlanságát az alispánok tehetetlenségével állította párhuzamba. A tömeg 

kitöréseinek szerinte – ahogy a szepesi utasításban is láttuk − csak a közvetett (képviseleti) 

választás bevezetésével lehetne gátat szabni. A szepesi követ a vesztegetések definiálását is 

problémásnak látta: rámutatott, hogy a materiális jellegű korteskedés mellett egyéb módokon 

is befolyásolni lehet a választókat, például egy női pillantás vagy kacsintás is hatékony lehet. 

Palóczy a vesztegetések leghatékonyabb és legveszélyesebb eszközének szintén nem a 

lefizetést, hanem a szellemi korteskedést, azaz a vallást tekintette.
2626

  

Bezerédy István és Klauzál Gábor szerint végső soron a népnevelés fejlesztése 

szüntetheti csak meg a megyei kicsapongásokat, de Bezerédy szerint a kellő műveltségi szint 

elérése még évszázadokat vehet igénybe. Klauzál az 1843-as követválasztásokban a szigorú 
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törvények visszatartó erejének a kudarcát látta alátámasztva: „Míg mindenkiben fel nem 

támad azon erkölcsi érzés, hogy iszonyú bűn s alávalóság embervéren vásárolni akár 

tisztséget, akár követséget, addig semmiféle törvény nem képes elnyomni a kihágásokat.”
2627

 

A csongrádi követ szerint a vesztegetési törvényjavaslat legnagyobb hiányossága a 

pontos definíciók nélkülözése, ami a törvény alkalmazását rugalmassá és pártérdekek 

kiszolgálójává teheti: minden bűn tényállással bír, tehát definiálás alá esik, mert amit 

definiálni nem lehet, azt büntetni sem szabad. Klauzál kifogásolta azt is, hogy nem hozták 

szinkronba a paragrafust a büntetőtörvénykönyvvel: amíg a Btk. például abból az alapelvből 

indult ki, hogy a letöltött büntetésen felül senkit ne büntessenek, a vesztegetési törvényben a 

fogság elszenvedése után életfogytig tartó szavazatvesztéssel is sújtanák a büntetendőt. 

Klauzál summázata szerint: „Az Európában közönségesen elfogadott büntető elveken túl nem 

kell menni; csak a magyar volna az ki másképp nem tudná a szabadságot fenntartani, mintha 

az csírájában elfojtatik?”
2628

 A csongrádi követ indítványát a 39. § módosításáról és 

pontosításáról Bezerédy, Majláth, Zsedényi és Palóczy is támogatták felszólalásaikban.  

Az 1843. december 21-i kerületi végzés a vesztegetési törvényjavaslatot, azaz a 39–57. 

§-okat végül vissza is utalta a kerületi választmánynak azzal az utasítással, hogy annak 

rendelkezéseit a Btk.-val is hozzák összhangba.
2629

 A kerületi választmány 1844. január 4-re 

készült el a munkával, s a módosított 39. § vitáját másnap, január 5-én tűzték a kerületi ülés 

napirendjére.
2630

 

A választmány a Btk. által nem szabályozott választási vesztegetések definiálására és 

általában a választási korrupciós cselekmények szabályozására a paragrafus újrafogalmazása 

során nem tett kísérletet, a választási kihágásokat mindössze a büntetőtörvénykönyvben már 

meghatározott cselekményekre való utalással jelölte meg: kimondta, hogy „a választáson 

elkövetett cselekményekre is alkalmazni kell a törvénykönyvnek a testi sértésekről, a 

verekedésről, az erőszakos ellenszegülésről, a lázadásról, a tisztviselők elleni sértésekről, a 

széksértésről, »a vád alaptalansága esetén« pedig a hamis feladásról, »álnok gyanúsításról«, 

rágalmazásról és becsületsértésről szóló 12., 13., 16., 46., 48., 49., 25., 26. és 27. fejezeteit. 

Külön kiemelte a választmány, hogy ezen esetekre is figyelembe kell venni a törvénykönyvnek 

a bűnszerzésről, felbujtásról, bűnszövetségről és bűnsegédekről szóló 5. fejezetét, amely által 

a cselekményekben tettesként közvetlenül részt nem vevő tiszt- és követjelöltek, ill. kortesek 

megbüntetésére is mód nyílt. A választmány új büntetéseket sem fogalmazott meg, hanem a 
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tisztújítás és követválasztás alkalmával való elkövetést súlyosbító körülményként kívánta 

számításba vétetni”.
2631

  

A kerületi vita kiindulópontját a vesztegetési törvény létjogosultságának, és a 

visszaélések, kihágások definiálhatóságának kérdései jelentették. A visszaélések orvoslására 

adott megoldási javaslatok három alternatíva köré szerveződtek, amelyek a népnevelés 

javítása, a közvetett választások („képviseleti rendszer”) bevezetése, és egy szigorú 

vesztegetési törvény megalkotása voltak. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a javaslatok 

gyakran kombináltan kerültek elő, s végső soron a vesztegetési törvény létjogosultsága és 

formája körül zajló vitához szolgáltak pro vagy kontra érvként. A közvetett (képviseleti) 

választások bevezetése mellett ismét Zsedényi Ede szólalt fel, akinek megoldási javaslatát – 

eltérő okokból – Kállay Ödön is támogatta.
2632

 Zsedényi a műveltségi cenzus 

követelményével tovább szűkítette volna a tényleges választók körét, mert az utóbbiaktól az 

írni-olvasni tudást is megkövetelte volna: „Gyökeres módokhoz kell tehát nyúlni s kimondani, 

hogy az egész haza java áldozatul kívánja az egyesek jogait; a kik azokkal élni nem tudnak s a 

kit szabadsága gyakorlatában fegyveres oltalommal kell megvédeni, az azt meg nem bírja, a 

ki pedig nem bírja, az meg nem érdemli a szabadságot.”
2633

  

A szepesi követ indítványának éle nyilvánvalóan a kisnemesség ellen irányult, s 

bevezetése a jómódú középnemesség politikai monopóliumának a konzerválására szolgált 

volna: „vajjon jó-e éppen most a régi tanácskozási módot megtartani, midőn annak veszélyeit 

világosan látjuk? Lehet-e szabadságnak tartani azon választásokat, hol bunkósbot, verekedés, 

gyilkolás napirenden van, miknek következtében a múlt éven át 143 ember halt hazánkban; 

vagy hol egyik fél azért nem jelenik meg, mert nem akar vállaira véres palástot vetni? Nem 

jobb szabadság-e, ha 20 nemesi képviselő választ, ki iránt bizodalom mutatkozik, józan esze 

szerint és meg nem vesztegetve, mintha 1980 leissza magát, s azt választja, kit rá 

parancsolnak, s ha kérdenék tőle: kire szavaz? nem tudja; de ha kérdik: kinek borát issza? 

akkor tudja. Szóló irányzata tehát nem más, mint hogy a műveletlen sokaságot nem kell 

túlerejű tényezővé tenni, az értelmiség kellő hatását kijátszani s ez által a törvényhozást 

retrográd lépésekre kényszeríteni; mi a kortesrendszer által történik.”
2634

 A választók 

számának túlzottan nagyarányú csökkenését szerinte – komoly elmozdulást mutatva a 

konzervatívok korábbi elutasító álláspontjáról! − a honoráciorok választójoggal történő 

felruházása kellő mértékben kompenzálja majd, a kisnemesség pedig a képviselő-választók 
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választása által továbbra is gyakorolhatja alkotmányos jogait. A tömeges választások 

lehetőségét ezen felül a helységenkénti szavazás bevezetésével is csökkenteni lehetne. 

Zsedényi a nevelés és műveltség fejlesztésére is a cenzus bevezetésében látott döntő 

impulzust, mert szerinte a szülőket gyermekeik neveltetésére az fogja ösztönözni, ha a 

választási jogot a nevelés által megszerezhető képességekhez kötik.
2635

 Kállay ezzel szemben 

éppen „a demokratia érdekében” tartotta szükségesnek a képviseleti rendszer felállítását: a 

megyei kihágásokat döntő mértékben a nagy tömegek egybegyűlésének tulajdonította. A 

titkos szavazás szabadsága szerinte az erkölcsök megbomlásához vezetne, mert ha a 

vesztegetést megengedik, akkor ezután „mindenkor a dusgazdag nagy urak fogják kivinni 

saját czéljaikat.”
2636

  

Zsedényi és Kállay mellett Zsoldos Ignác, Bónis Sámuel, Szallopek Lajos (Verőce), 

Thuránszky Péter, Kubinyi Ferenc, Ghyczy Kálmán, Perczel Mór, Majláth György, Bezerédy 

István és Rohonczy Ignác is,
2637

 azaz konzervatívok és reformerek egyaránt támogatták a 

vesztegetések részletezőbb törvény általi meghatározását és szankcionálását. Kállay azon 

esetekre kívánt törvényt, amelyek a rábeszélésen, az ész okokkal történő meggyőzésen és a 

szabad összejövetel és értekezés határán túl mennek. Ghyczy Kálmán elismerte, hogy a 

vesztegetések egyes fajtáit nem lehet büntetni, de a pénzzel való vesztegetés például olyan 

fizikai tett, amit be is lehet bizonyítani, s ezért ellenezte a törvénycikk felpuhítását.
2638

  

A január 8-i ülésen Perczel Mór terjedelmes felszólalásban szállt síkra a törvényi 

szabályozás mellett. A tolnai követ szerint a vesztegetés olyan fokra hágott, hogy a megyei 

intézmény egésze indult végromlásnak. A vármegyék nemességét – érdekes 

társadalomtörténeti adalékként − alapvetően három kategóriába sorolta, amelyek közös 

tulajdonsága a politikai vagy gazdasági kiszolgáltatottság volt. Az első csoportba „az ország 

nagyjait”, a hivatalnokokat és a nagybirtokosokat számolta, akik hivatalaik és/vagy címeik 

folytán a kormánytól függenek, hatalmukat és befolyásukat ezért idegen érdekek 

előmozdítására használják. A második kategóriába Perczel nézete szerint a birtokaiból saját 

maga fenntartására képes, jómódú középbirtkokos nemesség tartozik. Ezek egy része az aktív 

politizálás miatt gazdaságát elhanyagolta, s így kialakuló adósságai miatt szintén függő 

helyzetbe került. Az anyagi önállóságukat megőrizni képesek közülük azok, akik „szilárd 

kitartással és diadalmasan harczolnak a hon felszabadításáért”. A harmadik kategóriába 

ezek korábbi szövetségesét, a bocskoros nemességet sorolta, akiknek demoralizációja szerinte 
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odáig haladt, hogy az alkotmány és a nemzet elárulására is rávehetők: e réteg szegénysége és 

tudatlansága következtében ugyanis a nagybirtokosok anyagi és szellemi befolyása alá került. 

A tolnai követ szerint az elszegényedést szükségszerűen „a jellemi önállóság vesztesége, a 

polgári méltóságúak kegyvadászattá és félénkséggé fajulása” kíséri.
2639

  

Perczel az önkény és a kicsapongások meggátlására a népképviselet bevezetésével 

elérhető érdekegység mellett a közigazgatási intézmények és eljárások pontos szabályozását, 

azaz a választási eljárás részletes leírását és a vesztegetések érdem szerinti, de mértékletes 

büntetését szorgalmazta. A tolnai követ szerint egy túlságosan szigorú törvényt nem 

hajtanának végre, ezért a pénzbüntetést és a szavazóképesség egyszeri elvesztését elégséges 

büntetésnek tartotta.
2640

 Majláth György a módosított 39. §-t egy a Btk.-ból „kiszakított 

lapnak” tartotta, s az odatartozó paragrafusok „meztelen előszámlálásának”, ezért annak 

revízióját szorgalmazta, de legalábbis szükséges minimumként azt kívánta, hogy „az ország a 

vesztegetések miatti indignatióját” más országok példájára törvény által jelentse ki. A 

korteskedés büntetésének szükségességét azzal indokolta, hogy a vesztegetés nem egyéni, 

öncélú, és tágabb következmény nélküli erkölcsi vétség, hanem a társadalomra veszélyes, 

annak morális állapotára is kiható, botrányos jeleneteket előidéző polgári bűn.
2641

 Rohonczy 

Ignác Majláthoz hasonlóan a választási jog közfunkciójából vezette le az azzal történő 

visszaélések szankcionálását. Bezerédy szerint a törvény pártérdekektől független 

végrehajtását úgy lehetne garantálni, ha az abban megfogalmazott vétségek felett egy a 

kormánytól és a megyéktől egyaránt független, az országgyűlésen – diétánként – választott 

bíróság ítélne.
2642

 

A másik oldalt a január 5–10-i kerületi vita során Pázmándy, Szentkirályi Mór, 

Palóczy László, Szombathely Antal, Tomcsányi József (Békés), Klauzál Gábor, Beöthy Ödön, 

Zákó István (Bács), Nagy Károly, Fejérváry Miklós, Szeghő József, Ráday Gedeon és Lónyay 

Menyhért képviselték.
2643

 A követek ezen része vagy a módosított választmányi szerkezet 

megtartását, vagy a vesztegetési törvénycikk teljes mellőzését kívánták. Szentkirályi Mór 

indoklása szerint nem lehet büntetés tárgya az, hogy egy adott személy kire és milyen 

indíttatásból adja a szavazatát, mert ez meghatározható jogokat nem sért, s így „csak” 

erkölcsileg rosszalható.
2644

 Amennyiben pedig a vesztegetés bűn, úgy annak a következménye 

is érvénytelen, azaz a követek a választott tisztviselőség jogalapját általában kérdőjelezhetnék 
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meg. A vesztegetésnek emellett szerinte túl sok fajtája létezik, amelyek mindegyikének a 

megakadályozása képtelenség: a bűn lényege a pesti követ szerint a meggyőződés áruba 

bocsátása, aminek a bizonyítása viszont lehetetlen. A választások eredménye felől a vesztes 

fél jogi támadásai miatt ráadásul egy örökké tartó bizonytalan állapot jönne létre, ami a 

megyei adminisztráció hatékonyságát veszélyeztetné: a törvény végső soron a hatalom kezébe 

adna egy újabb, a választási szabadság elnyomására is alkalmas eszközt, mert az önkényes 

bírói magyarázatoknak ad teret, miközben a pártokat és korteseiket egymás – adott esetben 

hamis – bevádolására, illetve elítéltetésére ösztönözné. A pesti követ az angol választási 

rendszerre is hivatkozott, ahol a vesztegetések szerinte azért nem károsítják az „állomány 

organismusát”, mert a vesztegető és a vesztegetett érdekei a nemzeti érdek szempontjából 

közösek, megegyeznek.
2645

  

A vesztegetést Klauzál szerint sem lehet kellő pontossággal definiálni úgy, hogy egy 

bűnös se vonhassa ki magát alóla, vagy hogy ártatlanokat soha ne büntessenek. A törvény 

értelmezése a pártérdektől és az erőviszonyoktól függhet: a bűntény bizonyítása csak a 

nyilvános tetteseknél, például széksértőknél és verekedőknél lehetséges, mert a titkos 

szavazás a szavazatvásárlást és a csábítást a felelősségre vonhatás szempontjából 

neutralizálja. A pontatlan meghatározás szerinte is bírói önkényre vezethet, ami a törvényt a 

kormány eszközévé alacsonyítaná le.
2646

 A csongrádi követ a visszaélések orvosságát a 

népnevelés fejlesztésében és a választójogosultak körének bővítésében látta.
2647

 Palóczy a 

köznemesség büntetése helyett a törvények és intézmények tiszteletére való nevelés szerepét 

húzta alá: Anglia esetében is az általános törvénytiszteletnek tulajdonította, hogy a 

vesztegetések súlyosabb károkat nem okoztak az államnak.  

Szombathelyi békési követ Klauzálhoz hasonlóan a választójogosultság minél 

szélesebb kiterjesztéséttől várta a vesztegetések lehetőségének a kizárását, mert a tapasztalatai 

szerint az írástudók is megvesztegethetők, a közvetett választás pedig éppen, hogy a 

vesztegetési kampányok képletét egyszerűsítené le, annak megszűntetése helyett. A 

megvesztegetett „rossz szándékának” bizonyítását a „bűntett” hiányában képtelenségnek 

tartotta, a vesztegetés tág értelmezése alá vonható, a barátság, rokonság, szimpátia, 

foglalkozás által befolyásolt érdekek és cselekedetek potenciális büntethetőségéből fakadó 

félelem miatt pedig az alapvető emberi kapcsolatok megromlásától és fellazulásától, illetve a 
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nagylelkű cselekedetek gyakorlásának megszűnésétől tartott. A köznemesség jogainak 

korlátozásában egyébiránt az oligarchia irányába tett első lépést látta.
2648

  

A közvetett választások bevezetésében Pázmándy ugyancsak a vesztegetők 

feladatának a megkönnyítését látta: a komáromi követ szerint ahol a választók száma 

nagyobb, ott a szabadság szelleme is erősebb, mert nehéz és drágább a szavazók mobilizálása, 

elcsábítása.
2649

 Tomcsányi szerint a vesztegetési törvényt életbeléptetése esetén nem lehetne 

foganatosítani, ami azért veszélyes, mert általában is a törvények iránti tiszteletlenséghez 

vezethet. A törvényjavaslatban a békési követ is egy olyan potenciális eszközt látott a hatalom 

számára, ami a gyengébbek elnyomásához vezetne. A korteskedés orvosságait a nevelésben, 

az erkölcsi tökéletesedésben és – az 1833/34-es vita egyes felszólalóihoz valamint a Pesti 

Hirlap publicistáihoz hasonlóan − a közvélemény hatalmában jelölte meg: Tomcsányi szerint 

a korteskedés általános megvetése esetén nem lesz olyan személy, aki a vesztegetés 

eszközeihez nyúlna, ezért a megvesztegetők kiközösítésében és közvélemény általi 

megbélyegzésében látta az első lépést a visszaélések megszűntetésére.
2650

 A választási jog 

elvesztésének mint büntetésnek a céltalanságára hívta fel a figyelmet Zákó István: szerinte a 

vesztegetést a törvény bevezetése után a szavazójoggal nem rendelkező személyekkel 

végeztetnék, így az továbbra is büntethetetlen maradna. A bácsi követ az ellenvélemények 

abszurditását próbálta kidomborítani azzal, hogy adott esetben az országgyűlési 

felszólalásokat is a vesztegetés definíciójába lehetne foglalni, mert egyes beszédek hasonló 

hatást gyakorolnak a követi karra, mint az ajándékok a szegény kisnemesekre.
2651

  

Az 1844. január 10-i kerületi szavazás során végül Békés, Bereg, Gömör, Hont, Pest, 

Sáros és Torontál ellenében 40 vármegye a vesztegetési törvény szükségessége mellett 

voksolt.
2652

 Zsoldos Ignácnak és Szemere Bertalannak a vita korábbi menetében benyújtott 

javaslatai mellett a szavazást követő elvmeghatározási kísérlet során Szombathelyi Antal és a 

két komáromi követ állt elő újabb, köziratra is bocsátott indítványokkal.  

Zsoldos Ignác 1844. január 8-án terjesztette a kerületi ülés elé újabb szövegtervezetét 

a vesztegetések szabályozásáról, amelynek elvi alapját III. Vilmos és II. György angol 

királyok hasonló tárgyban született decretumai jelentették.
2653

 A kilencpontos előterjesztés 

                                                 
2648

 KN 43–44. III. 382–383., 426–428. 
2649

 KN 43–44. III. 381. 
2650

 KN 43–44. III. 411. Ruszoly József Tomcsányi szavait tévesen Szombathelyinek tulajdonítja, aki csak egy 

január 9-i felszólalásában vette át követtársa érvelésének ezt a pontját. Vö. Ruszoly 1979. 24. 
2651

 KN 43–44. III. 412. 
2652

 Abaúj és Temes nem szavaztak. Lásd: KN 43–44. III. 432. Vö. Ruszoly 1979. 25. 
2653

 A mintának tekintett 1696. és 1723. évi angol törvények szerint a megvesztegetett aktív, a megvesztegető 

pedig passzív választójogát veszti el, s mindkettejüket 500 font pénzbüntetéssel is sújtják. Lásd: KN 43–44. III. 

412. Vö. a bevezetés angol kitekintésével! 
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szerint minden olyan választó megvesztegetettnek számít, aki a választás előtt, alatt vagy után 

bért, ajándékot vagy kárpótlást fogad el, „s még akkor is büntetendő, ha a bérnek vagy 

ajándéknak kivánásán vagy elfogadásán kívül szavazásában semmi egyéb törvénytelenséget el 

nem követett.” A megvesztegető ezzel analóg módon az a személy, akitől a megvesztegetett a 

nevezett tételek bármelyikét elfogadja, s hasonlóan akkor is büntetendő, ha egyéb 

törvénytelenséget nem követ el. Zsoldos mindkét esetben a vesztegetési tétel kétszeresének a 

házi pénztárba történő befizetésére kötelezné a bűnösöket.
2654

 A javaslat differenciált pénz-, 

illetve fogházbüntetést tartalmazott a visszaélést és/vagy kihágást elkövetőkre, az aktív 

és/vagy passzív választójog egyszeri megvonását pedig csak a visszaesés vagy súlyosabb 

bűntett elkövetése esetén helyezte kilátásba. Az önmaguk részére vesztegetőket a hivataluktól 

való megfosztással is büntette volna. Az eljárással kapcsolatban Zsoldos indítványa kimondta, 

hogy „vádló mindenki, ítélőbíró pedig – ha más bűntettek nincsenek velük összeköttetésben – 

a választás rendjére ügyelő őrszék, minden más esetben pedig a rendes büntetőbíróság 

lehet.”
2655

  

Szemere Bertalannak a Zsoldossal egyidőben benyújtott indítványa a fokozatosság 

szempontjából kiindulva bármiféle törvény célját első körben a vesztegetések definiálásában, 

vétségnek nyilvánításában, nem pedig a büntetésben állapította meg. A borsodi követ 

indítványa ezért a fogságbüntetést például teljesen mellőzni akarta. A törvény 

végrehajthatóságát szolgálta volna a bizonyítási eljárás megnehezítése, amit a vétség 

szorosabb értelmezésével akart elérni. A javaslat egyébként általában is a megvesztegető 

cselekményét tekintette döntőnek: a maga részére vesztegetőt megválasztása esetén örökre 

megfoszthatnák a pénz, adomány, hivatal vagy jutalom ígéretével elnyert hivataltól, a más 

részére vesztegetőt pedig legfeljebb 200 pengőforintig büntethetnék. Megvesztegetettnek a 

nem meggyőződésből, hanem pénz vagy más adomány hatására szavazó személyeket 

tekintette, akiket első alkalommal kettő, második alkalommal hat évre, harmadjára viszont 

már örökre fosztanának meg választójoguktól. Szemere kizárólag csak a választásokat követő 

fél éven belül leadott kereseteket fogadta volna el érvényesnek, és a politikai vétségek 

megítélésének kérdésében a megyei bírák párthovatartozását is figyelembe akarta venni.
2656

 A 

borsodi követ indoklása szerint a választás nem pusztán egyéni jog, hanem egyben 

közfunkciót is ellát, s mint ilyen, kötelesség, amelynek elmulasztását szintúgy büntetni 

                                                 
2654

 A megvesztegető személyének definícióját Ruszoly megjelölésével szemben Zsoldos indítványának d), nem 

pedig b) pontja tartalmazza. Vö. KN 43–44. III. 412–413.  
2655

 Ruszoly 1979. 25. 
2656

 KN 43–44. III. 417–418. Vö. Ruszoly 1979. 25–26. 
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lehet.
2657

 Szemere következetesen védte a köznemesség jogait és szabadságát: a 

választásokban a tanultak és az értelmiség mellett szerinte a „nép józan eszére” is szükség 

van. A választás és a szabadság legfőbb népi vonzerejét a zene és a zászlók által biztosított 

ünnepiesség adja, amely egyben tudatosítja és elmélyíti e jogok értékét, attól megfosztani a 

választásokat tehát nem lehet. A „politikai érzék” egyre szélesebb rétegekre való terjedését 

Szemere egy olyan természetes fejlődési folyamatnak tartotta, amit törvényekkel nem, vagy 

csak nehezen lehet kordában tartani.
2658

  

Ghyczy Kálmán tervezete szerint passzív vesztegetésnek a szavazat bérért való 

lekötése, aktív vesztegetésnek pedig e bér nyújtása tekintendő, s a kapott, illetve az adott 

összeg két, illetve háromszorosának a házi pénztárba történő befizetésével büntetendő. A 

szavazatok többségét vesztegetéssel elnyerő jelöltet természetesen hivatalától is 

megfosztanák.
2659

 A megvesztegetés a komáromi követ javaslata szerint akkor is bűntettnek 

minősülne, ha ezen kívül a tisztújítás alkalmával semmi egyéb törvénytelenséget nem követett 

el az illető.
2660

 Ghyczy követtársa ezzel szemben a vesztegetést csak akkor tekintette volna 

befejezettnek, ha a megvesztegetett a bér elfogadása után valóban le is adja szavazatát. 

Pázmándy az eljáró fórumokról is szólt: tisztújításoknál az őrszék, követválasztásoknál az 

országgyűlés verificationalis választmánya látná el a bírói funkciókat, „nehogy támadó kérdés 

esetén otthon a főispánok rendelkezzenek.”
2661

  

Szombathelyi a megvesztegetés definícióját tágabban értelmezte: a választók 

meggyőződésének „bármi ígéret, pénz és egyéb adomány” általi eltérítését/eltérülését 

bűntettnek akarta minősíteni, s az aktív vesztegetést a vesztegetési érték tízszeresének, a 

passzív vesztegetést ugyanazon érték kétszeresének házipénztári befizetésével kívánta sújtani, 

amelyet más bűntettel való párosulása esetén még megkétszereznének. Az elítéltek 

fizetésképtelenségük esetén minden öt forintot egy napi börtönnel válthatnának ki.
2662

 A bírói 

önkény kiküszöbölését szolgálta a békési javaslat azon záradéka, hogy a vesztegetés tényét 

csak a vádlott írásbeli vagy bíróság előtt tett szóbeli beismerése esetén lehetne 

bebizonyítottnak tekinteni; amennyiben pedig a vesztegetés a közgyűlés helyén, nyilvánosan 
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 Ruszoly 1979. 24. Vö. KN 43–44. III. 414–415. 
2658

 KN 43–44. III. 415–416. 
2659

 Ruszoly 1979. 26. 
2660

 KN 43–44. III. 434. 
2661

 Ruszoly 1979. 26. 
2662

 KN 43–44. III. 434. A megvesztegetettek és a megvesztegetők büntetési alaptételét Ruszoly tévesen azonos 

mértékűnek regisztrálta. Vö. Ruszoly 1979. 26. 
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történt, kizárólag a gyűlés egészének „általános kivétel nélküli és hittel erősítendő tanusága” 

pótolhatta a beismerést.
2663

 

A vesztegetések definiálását és büntetési tételeinek meghatározását, azaz a 39. § 

újrafogalmazását a benyújtott javaslatok, illetve az elhangzott felszólalások szinkronba 

rendezésével Bónis Sámuel és Beöthy Ödön indítványára az 1844. január 11-i ülésen végül a 

kerületi jegyzőkre bízták.
2664

  

A választmányi javaslat 40. §-a, amelyet a követek az 1844. január 11–12-i kerületi 

üléseken tárgyaltak, a szavazóknak a választás helyszínére való csoportos és fegyveres 

bevitelét, illetve bevitetését tiltotta meg, s büntette a megvesztegetéssel azonos módon.
2665

 A 

követek egy része Beöthy Ödönnel az élen a „fegyver” definícióját próbálta a nemzeti 

viselethez tartozó kardot is beleszámítva mindenfajta ütőeszközre, fokosra és ólmosbotra 

kiterjeszteni, de Tomcsányi József (Békés) és Zákó István (Bács) indítványára a többség a 

nemzeti szokás, azaz a karddal való megjelenés megtartása, s így a definíció megszorítása 

mellett szavazott. Ugyancsak problémásnak bizonyult a „csoport” fogalma. Szombathelyi 

Antal a választók csoportos bemenetelének megtiltását megvalósíthatatlan és a valóságtól 

elrugaszkodott javaslatnak tartotta, ami a kialakult szokással is ellenkezik. A haladó követek 

többsége Szombathelyivel ellentétben a betiltás mellett foglalt állást: Beöthy Ödön érvelése 

szerint a csoportos bevitel engedélyezése végső soron a gazdagabb pártnak, azaz a 

konzervatívoknak kedvezne, s nem a „liberális párt érdekét mozdítja elő”. Zsedényi a tilalom 

megsértőire bevitt választónként 50 forint bírságot is ki akart szabatni, ezt azonban a megyék 

16:32 arányban elvetették.
2666

  

A paragrafus országos vitájára 1844. március 18-án került sor.
2667

 Az ülésen felmerült, 

s a definíciók különbözőségéből fakadó tilalom-variációk csoportosítását Ruszoly József 

végezte el. A szavazók – akár fegyver nélküli! – csoportos bevitelét akarta tiltani Semsey 

Albert (Sáros), Gabányi Sándor és Kubinyi Ferenc, míg Uray Pál (Bereg), Beöthy Ödön és 

Palóczy László a csoportos bemenetelre is kiterjesztették volna a tilalmat. Erős Lajos 

(Szabolcs), Olgyay Titusz (Pozsony) és Somssich Pál a fegyverrel való megjelenést nem, csak 

a bevitetést tekintették megvesztegetésnek, azaz kihágásnak. A másik pólust Tomcsányi 

József képviselte, aki a kihágások okául a csoport helyett a fegyverre helyezte a hangsúlyt, s 

ezért csak a fegyverrel való megjelenést kívánta megtiltani. Dráveczky Alajos (Zemplén), 
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 Uo. 
2664

 KN 43–44. III. 436–438. 
2665

 A’ Megyei Kihágások érdemében kiküldött Kerületi Választmánynak Jelentése. 23. 
2666

 Ruszoly 1979. 32–33., de Ruszoly hivatkozása – ahogy az országos vitánál is – nem egészen pontos. Vö. KN 

43–44. III. 438–444. 
2667

 RN 43–44. III. 267–284. 
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Króner Lajos (Moson) és Nagy Károly (Gömör) velük szemben mind a vesztegetési jellegű 

bevitelt, mind a fegyveres megjelenést büntetni kívánták. A személynök támogatásával ez 

utóbbi, szigorúbb tilalom nyert többséget. A törvényjavaslat új szövegezése eszerint 

kimondta, hogy „Tisztújításra, jelesen annak helyéül szolgáló városba szavazókat bevitetni, 

nemkülönben oda felfegyverkezve bemenni tilalmas”, s ennek megszegése a vesztegetéssel 

azonos büntetést von maga után.
2668

     

Az eredeti választmányi munkálatnak a tisztújítási kihágások, szűkebben a becsület- és 

széksértés eseteit tovább részletező 41–49. §-ait az 1844. január 13-i kerületi ülésen tárgyalták 

a rendek, de ezeknek a 39. §-al fennálló szorosabb kapcsolata miatt itt csak olyan alapelveket 

fogalmaztak meg, amelyeket a kerületi jegyzők a vesztegetési törvénycikk újrafogalmazása 

során még hasznosítani tudtak: a fő szempontot a követek számára ezúttal is a Btk.-val való 

összhang megteremtése jelentette, de ismételten artikulálódott a főispáni önkény kizárásának 

az igénye is. Ennek érdekében szorgalmazták a lázadás eseteinek pontosabb körülírását, 

illetve annak csak a fegyveres erőkkel szembeni ellenállásra történő redukálását.
2669

  

A választmányi munkálat kimondta, hogy a tisztújítás előtt egyénileg vagy 

csoportosan elkövetett verekedések, vérengzések és bűntettek a rendes büntetőeljárás hatálya 

alá tartoznak, „de azon körülmény, ha azoknak a’ tisztújítás szolgált alkalomul, a’ 

beszámítást minden tettesre nézve súlyosbítja” (41. §); hogy a tisztújítási hely méltóságát nem 

sértő szóbeli sértés magánkereset alá tartozik (42. §); a választás helyszínének méltóságát is 

sértő káromkodást vagy szóbeli sértést a Btk.-ban szabályozott széksértésként kell kezelni, 

amely az őrszék bírósága alá tartozik, de a sértett személynek joga marad emellett 

magánkereset indítására is (43. §); ha a rendzavarás a tisztújítás folytatását lehetetlenné teszi, 

a Btk.-ban meghatározott lázadás esete áll fenn (44. §); a széksértési büntetésben elmarasztalt 

személy a bírság kifizetéséig politikai jogait nem gyakorolhatja, s a választás helyszínét is 

köteles elhagyni; a jelöltek és/vagy a megválasztottak emelgetése vagy „lehúzása” is 

széksértésnek minősül (45. §); ha a tisztújítás alatt elkövetett kihágás bűntettet is magában 

foglal, akkor az adott tisztújításra szóló szavazati jog elvesztésén felül a Btk.-ban a 

verekedésre, vérengzésre, gyilkosságra stb. meghatározott büntetőeljárást és büntetéseket kell 

alkalmazni; perbefogó bíróságként ilyenkor az őrszék funkcionálna, amely az azonnali 
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 Ruszoly 1979. 33.; Vö. RN 43–44. III. 267–284. A paragrafus a törvényjavaslat végső formájában a 

súlyosabb tisztújítási kicsapongások eseteit felsoroló, új számozás szerinti 45. § első pontjaként kapott helyet. 

Vö. Csizmadia 1979. 211. (45. § a.) 
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 KN 43–44. III. 445–446. 
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letartóztatást is köteles elrendelni (46. §);
2670

 a bűntettnek nem minősülő, de szándékos 

tettleges sértéseket az őrszék egy heti fogsággal és a szavazás helyszínéről történő azonnali 

eltávolítással büntetheti (47. §); a restauráció menetét akadályozó, többek által elkövetett 

bármilyen tett lázadásnak minősül, a Btk.-ban meghatározott eljárást kell követni (48. §); a 

tisztújítási hely méltóságának szóval és tettel együttesen történő megsértése esetén a tett 

számítana elsődleges vétségnek, s ennek megítélését követné halmazati büntetésként a szóbeli 

vétség szankciója (49. §).
2671

 

A kerületi jegyzők által újrafogalmazott vesztegetési törvényt az 1844. január 16-i 

kerületi ülésen terjesztették végül elő, amelynek vitája egészen január 20-ig elhúzódott. A 39. 

§ új szövegezése a korábbi kerületi redakcióhoz képest elhagyta a Btk. felbujtásról és 

bűnsegélyről szóló 5. fejezetére történő utalást, viszont beiktatták helyette – a komáromi 

indítvány alapján és annak javaslataihoz igazodva – „az előre kijelölt célra vagy egyénre előre 

kialkudott bérrel” való megvesztegetést definiáló és szankcionáló toldalékot: a 

megvesztegetők a vesztegetési bér háromszorosát, a megvesztegetettek pedig a kétszeresét 

lettek volna kötelesek a megyei házipénztárba befizetni. Az új javaslat egyhónapos 

panasztételi határidőt engedett meg, amelynek során vádló bárki lehetne, az eljáró fórumról 

viszont már nem szóltak. Ez utóbbi, valamint a vesztegetés definíciója és büntetése körül 

alakult ki nagyobb vita.
2672

  

Szentkirályi a vesztegetés definíciójának szűkítésére három indítványt terjesztett be, 

mindet sikertelenül. A pesti követ a Szemere-féle javaslat alapján a vesztegetés tényállásába 

kívánta iktattatni a „meggyőződés” áruba bocsátását, illetve a tett, azaz a szavazás tényleges 

végrehajtásához kötötte volna a büntetést. Javasolta emellett a szegény nemeseket jogaik 

gyakorlásában elősegítendő, hogy a fuvar- és élelemszolgáltatást ne számolják a 

megvesztegetés esetei közé. Zsoldos Szentkirályival ellentétben az angol szabályozásra 

hivatkozva, és a titkos szavazás bevezetéséből fakadó kontroll-hiány miatt a bér elfogadását 

tekintette a szabad joggyakorlás és a bűncselekmény közötti határvonalnak. A kisnemesek 

„megsegítésére” Palóczy olyan megyei közpénztárak létesítését indítványozta, amelyek a 

szegénynemesek ellátására és szállítására fordítandó pénzösszeget a választás előtt osztanák 

szét az érintettek között.  
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 A szabadlábon történő védekezést csak a – közelebbről nem meghatározott – kisebb kihágások esetében 

engedték volna meg. A vádat a 46. §-ban meghatározott esetekben a tiszti ügyész képviselte volna, az 

ítélethozatal pedig a sedriát illette. 
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 A’ Megyei Kihágások érdemében kiküldött Kerületi Választmánynak Jelentése. 23–25. 
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 Ruszoly 1979. 26. A kerületi vita részletes összefoglalását – amit magunk is Ruszoly kimerítő és teljeskörű 

elemzése alapján ismertetünk – lásd uo. 27–30. 
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A kerületi jegyzők által újraszövegezett definícióban a rendek végül csak kisebb 

módosításokat eszközöltek: Zsoldos Ignác indítványára 26:21 arányban megszavazták, hogy a 

„bér” mellé az „ajándék” és „adomány” szavakat is beiktassák, viszont Lónyay javaslatára 

33:14 arányban döntöttek az „előre kialkudott” kifejezés törléséről. Beöthy Ödön indítványára 

a vesztegető és a megvesztegetett büntetését a kerületi ülésen egyaránt tovább súlyosbították: 

a módosítás következtében mind a vesztegetőt és segédeit, mind a megvesztegetetett 

szavazatjogától is megfosztották volna egy teljes választási ciklus, azaz három év 

időtartamáig, ismétlés/visszaesés esetére viszont a Zsoldos által javasolt örökös 

szavazatvesztés helyett „csak” fogházbüntetés kiszabásáról határoztak (a megvesztegetők 

esetében legfeljebb egy, a megvesztegetettek esetében legfeljebb fél évig terjedhetően). 

Zsoldos, Perczel és Bónis indítványára – a haladóbb követek ellenzésével – a büntetések közé 

vették a vesztegetéssel nyert hivatal elvesztését is.  

A vesztegetések ügyében eljáró és ítélkező fórum jellegéről, összetételéről ugyancsak 

többfelé ágaztak a vélemények. A konzervatív követek Zsedényivel az élen az őrszék helyett 

egy legalább részben a kormánytól is függő állandó, „független” bíróság kijelölését 

szorgalmazták. Pázmándy az őrszék hatáskörét csak a tisztválasztásokra vonatkozóan hagyta 

volna meg, s a megtámadott országgyűlési követválasztások elbírálását az alsótábla által 

kiküldött verificationalis választmányra akarta bízni. Bezerédj István mind a tiszt-, mind a 

követválasztások megítélésével egy országgyűlésenként választott, a kormánytól és a 

törvényhatóságoktól egyaránt (!) független testületet bízott volna meg.  

Az országgyűlési verifikáció kiterjesztésének, azaz a választási bíráskodás – angol és 

francia példa mintájára történő – hazai bevezetésének szükségességét szavazás előtti 

indítványként Ruszoly József kutatási eredményei szerint Magyarországon először Klauzál 

Gábor terjesztette elő, amely mellé az esküdtszéket pártoló Beöthy Ödön kivételével a 

reformpárti követek egységesen sorakoztak fel. A konzervatív követek véleményének hangot 

adó Zsedényi Ede Klauzál indítványa ellen az ősi intézmények és a megyei autonómia 

védelmével érvelt, mivel szerinte a vármegyék igazságszolgáltató jogköre szenvedne sérülést 

a verifikáció kiterjesztésével. Zsedényiék szerint a csongrádi javaslat a hatalmi ágak 

szétválasztásának elvével is ellentétes lett volna, mert életbeléptetése a törvényhozó hatalmat 

vegyítené a bírói hatalommal, ráadásul a mindenkori vesztes párt a választások eredményét 

folyamatos támadásokkal kérdőjelezhetné meg.  

A közjogi verifikáció és a választási visszaélések büntetőjellegű elbírálásának 

összekapcsolása a januári kerületi vitán végül még elmaradt: a restaurációs visszaélések 

megítélését a rendek meghagyták az őrszék mint perbefogó-, illetve a sedria mint ítélőbíróság 
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hatáskörében, a követválasztások ügyét viszont Szentkirályi javaslatára a vonatkozó 

pótutasítások beérkezéséig elhalasztották.
2673

  

A vesztegetési törvény országos vitáját 1844. március 15–16-án tartották.
2674

 A 

személynök és a kormánypárt, Zsoldos Ignác, valamint az ellenzéknek a kerületi választmányi 

szerkezet mellett kiálló csoportja Beöthy Ödön és Perczel Mór vezetésével a vesztegetés 

nemei közé kívánták foglalni az etetést és itatást, azaz a „botrányos dorbézolást” is. Perczel 

ennek vonzataként a szavazók beszállítását és tömeges együttartását is tilalmazni akarta. 

Velük szemben Ráday, Klauzál, Pázmándy, Kerkápoly és Palóczy, azaz az ellenzéknek a 

kerületi határozat és a választási szabadság fenntartását biztosítani kívánó csoportja ismét a 

definíció elégtelenségét és képlékenységét kifogásolta. Vukovics Sebő a vesztegetés különféle 

nemeit nem, csak a kihágásokat akarta szigorúan büntetni. A végletek között foglalt helyet 

Rakovszky Adolf (Turóc), aki szerint a dorbézolás, fuvarozás stb. „csak célirányosan 

megszorítandó, nem pedig teljesen betiltandó”.  

Zsoldos indítványára ismét a törvényjavaslatba foglalták a vesztegető felelősségét a 

megvesztegetett által elkövetett kihágásokra, akit ebben az esetben a Btk. felbujtásról és 

bűnszerzésről szóló rendeletei szerint büntettek volna. A büntetési tételek és büntetésnemek 

meghatározása kapcsán Erős Lajos szabolcsi követ indítványát a választás terhelő 

körülményként való figyelembevételéről nem szavazták meg. A fogságbüntetés kiszabását a 

megvesztegetők esetében végül csak ismétlés esetére mondták ki, legfeljebb egy évig 

terjedhetően.  

Az eljáró fórummal kapcsolatban a rendek fenntartották a korábban kialakult 

kompromisszumot: az őrszék megtartotta perbefogó funkcióját, ítélőbíróságként viszont a 

megyei büntetőbíróságot határozták meg. A vesztegetések büntetésével foglalkozó 39. § a 

törvényjavaslat végső szövegezésében három paragrafus hosszúságúra duzzadt. Ruszoly 

összefoglalása szerint „a végső, országos ülési szerkezetben elnyert új számozás szerinti 42. 

§-ként megmaradt a kerületi 39. §-nak a Btk.-ban is szabályozott cselekményekre vonatkozó 

első fele, a súlyosító rendelkezés nélkül; a 43. § első, a dorbézolást, megvesztegetés vagy 

fenyegetés általi szavazatvásárlást és –eladást tiltó fele megegyezett a kerületi választmány 

első javaslata 39. §-ának vonatkozó részével, szankcióit tekintve azonban némileg eltért tőle. 

A kerületi szerkezetből Thuránszky Péter [Liptó] javaslatára megmaradt a hivatalvesztés, de 

nem került a végleges szövegbe a szavazattóli örök életre való megfosztás, a bűntársaságra 
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való utalás pedig új fogalmazást kapott. A 44. § a választmány eredeti 39. §-ának utolsó 

mondatát helyettesítve az eljáró fórumok hatáskörét szabályozta.”
2675

  

A súlyosabb büntetőjogi felelősségre vonással járó, speciálisan választási 

kicsapongásnak tekintendő bűncselekményeket a választmányi munkálat 50. §-a foglalta 

össze öt pontban, s ezeket először az 1844. január 13-i és 15-i kerületi üléseken 

észrevételezték a rendek. A munkálat ilyen súlyos kihágásnak minősítette, ha valaki a 

tisztújítás helyszínére „nem kardot, hanem botot, fejszét, gyilkot, nagyobb kést, puskát, 

pisztolyt, vagy más hasonló fegyvert, vagy szerszámot” visz, amely eseteket az őrszék 

azonnali letartóztatással, valamint legfeljebb egyhónapos fogsággal büntethet. A másokat 

fegyverrel fenyegető személyt ennek a büntetésnek a kétszerese sújtaná, a másokra fegyverrel 

támadó egyénnek pedig a széksértési büntetésen felül az őrszék köteles lenne azonnali 

letartóztatását és perbe fogatását elrendelni (a.). A tisztújításon részegen megjelenő személyt 

ugyancsak az őrszék köteles lenne a folyó építőszéken szavazási jogától megfosztani, és 

egyúttal a restauráció helyszínéről eltávolíttatni (b.). A választás helyszínére, azaz a tisztújítás 

termébe vagy a megyeház udvarára zenével és/vagy zászlóval érkező személyeket is büntetni 

akarták: a széksértési büntetésen felül az őrszék legfeljebb egy hónap fogságot szabhatna ki 

(c.). A másokat szavazási jogában – azaz voksának a szavazatszedő választmány előtti 

leadásában – tettleg akadályozó személyt azonnali letartóztatással és két hétig terjedő 

fogsággal büntették volna, a csoportos elkövetők esetében pedig ezen büntetés mértékét 

megkettőzték (d.). A főispánt, a választott elnököt, az őrszék tagjait vagy a csendtisztet,
2676

 

azaz a hivatalos személyeket megsértő egyének haladék nélküli letartóztatását és perbe 

fogatását ugyancsak az őrszék volna köteles elrendelni – büntetésüket ezt követően a megyei 

törvényszék legfeljebb három évig terjedő fogságban állapíthatná meg (e).
2677

  

Lónyay Gábor és Piller László (Sáros) több helyen a büntetési tételek megemelését 

szorgalmazták: a tisztújításon fegyverrel megjelenőket 100 pengőforintra vagy háromhavi 

fogságra, a zenével és/vagy zászlóval korteskedőket pedig háromévnyi fogságra büntették 

volna. A kerületi határozat értelmében a paragrafus első pontját végül csak annyiban 

módosították, hogy a fegyvernek minősülő eszközök tételes felsorolása helyett általában 

mondták ki, hogy a kardon kívül semmilyen fegyverrel vagy sértő eszközzel nem lehet a 
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 Ruszoly 1979. 30–31., 32. 110. lábjegyzet; Thuránszky március 18-i módosító indítványát lásd: RN 43–44. 
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tisztújítás helyén megjelenni, s hogy az ilyen eszközökkel a fenyegetésen túl támadást is 

elkövető személyeket a széksértésen felül a Btk. rendeléseinek megfelelően kell büntetni.
2678

 

A részegen megjelenőket a kerületi végzés csak a restaurációs gyűlés terméből tiltatta ki, s 

szavazási jogukat sem az egész tisztújítás idejére, hanem csak a kijózanodásukig, aznapra 

veszítették volna el.
2679

 

A zenélést és zászlóhasználatot korlátozó tiltás érvényét több megye követe 

földrajzilag és/vagy időben is ki akarta terjeszteni. A beregi Uray Pál például a tisztújítások 

ideje alatt a kocsmákban sem engedte volna meg a zenélést, Soltész János tornai követ pedig 

már a restauráció napjának kihirdetésétől kezdve meg akarta tiltani a zenével és zászlóval 

történő korteskedést.
2680

 Soltész – akinek érveit Beöthy Ödön és Palóczy László is 

megismételte
2681

 – a korlátozások kibővítését a zene és a zászlók általános tömegképző ereje 

mellett a magyar nép antropológiai és szociálpszichológiai sajátosságaival indokolta: „A zene 

és zászló alkalmat ad összecsoportozásra; a zenének nemcsak szeliditő, hanem bőszítő hatása 

is van a kedélyekre, különösen a magyarra természetes véralkatánál fogva oly hódító 

varázserővel bír a szilaj zene, hogy annak csábjai után halálba is megy; úgyszinte még a régi 

harczos időkből fenmaradt természetében van a magyarnak, hogy ha zászlója van, mely alá 

szegődött vagy esküdött s mely körül zárt kört képez, azt utolsó csepp vérig nem hagyja; 

honnét aztán vérengzés, emberhalál következik. Jobb tehát az összecsoportozásnak s 

kicsapongásnak ezen alkalmait szigorúan eltiltani, s inkább jó magyar szokás szerint, diadal 

után ülni víg áldomást.”
2682

  

A zenélésnek és a zászlóhasználatnak csak a köz-, de nem a magánterületekre, tehát a 

tisztújításnak helyet adó város utcáira is kiterjedő eltiltását szorgalmazta Beöthy. A bihari 

követ ezen indítványát a megyék 31:16 arányban leszavazták,
2683

 viszont szavazás nélkül 

jóváhagyták Beöthy azon javaslatát, amely szerint a fogságbüntetés elrendelését és 

foganatosítását mindenkor hivatalos felszólításnak kell megelőznie.
2684

 Klauzál azzal támadta 

Beöthyéket, hogy javaslatuk olyan, mint a cenzúra, „melyet a kormány éppen azon okokból 

tart oly szigorún, mert sok rosszat okozhat.” A csongrádi követ szerint csak akkor 

korlátozhatja az állam az egyén szabadságát, ha az valakinek a személyes biztonságát vagy 
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 KN 43–44. III. 448. 
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 A korlátozásnak a választás szorosan vett helyén túli kiterjesztése mellett szavazott Arad, Bereg, Bihar, 
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tulajdonát veszélyezteti.
2685

 Klauzál javaslatára a szavazási jog gyakorlatának tettleges 

korlátozását is kettébontották: a választmányi munkálatban kiszabott büntetéseket csak a Btk. 

17. fejezetének a letartóztatást szabályozó 185. §-a alá nem tartozó esetekre tartották fenn. A 

csongrádi követ indítványára és a Btk.-val való összhang miatt a megyék 28:20 arányban 

megszavazták azt is, hogy a hivatalos személy ellen elkövetett sértés büntetését háromról egy 

évre csökkentsék.
2686

  

A törvényjavaslatot érintő utolsó kerületi módosítást Klauzál 1844. január 23-i 

javaslata jelentette, amelynek következtében az őrszéket megfosztották ideiglenes ítélethozó 

jogkörétől is, s kizárólag rendfenntartó, rendőri és perbefogó funkcióit tartották meg mind a 

vesztegetések, mind a kihágások szabályozása kapcsán.
2687

  

A kicsapongások nemeinek és büntetéseinek vitája az 1844. március 18-i országos 

ülésen került ismét elő, ahol Szerencsy István indítványozta a zene- és zászlóhasználatot tiltó 

korlátozások kiterjesztését. A tiltásokat a tisztújítás egész idejére és helyszínére, azaz a 

restaurációnak otthont adó város közterületein is be akarta vezettetni. A szimbolikus politika 

eszközeinek is szélesebb definíciót szánt, s a zászlók használata mellett az egyéb „felhevítő 

jelek”-et, azaz „minden olly jeleket, mellyek még csak vallásbeli érdekeket is idézhetnének fel, 

’s ez által az indulatokat még inkább felhevitenék, valamint a’ zenét is, melly illyenkor szinte 

lármás hevítő eszköz, és maga helyén nincs” a tisztújítás egész idejére eltiltatta volna. A 

személynök véleményéhez csatlakozott Soltész János, Draveczky Alajos (Zemplén), Erős 

Lajos, Piller László (Sáros), Gabányi Sándor, Balogh Kornél (Győr), Rakovszky Adolf 

(Turóc), Fejér Lajos (Heves) és kerületi felszólalásához hasonlóan Uray Pál. Soltész 

rámutatott arra, hogy a zászlók funkcióját, pártjelvényként történő használatát papirosokkal 

vagy kakastollal is be lehet tölteni, és hogy a zene már a közterületeken felhevíti a 

választókat. Ráday Gedeon szerint a zászlók ezzel szemben éppen a rend fenntartását segítik 

elő a városban. A személynök végül a kerületi szerkezet megtartását mondta ki végzésnek az 

50. § eredeti pontjaira.
2688

    

Az 50. § rendelkezései a kicsapongások megfékezéséről tehát csak a választók 

oldaláról elkövetett visszaélésekkel kapcsolatban fogalmaztak meg különféle szankciókat. Az 

1844. január 15-i kerületi ülésen hozta indítványba Szentkirályi Mór, hogy a törvényt a 

potenciális elkövetők másik felére is ki kellene terjeszteni. A másnapi, január 16-i ülésen ezért 

egy a főispánok kihágásait és azok büntetését szabályozó különálló törvényjavaslatot 
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terjesztett elő, amit a választmányi munkálat második és harmadik fejezete közé kívánt 

beiktatni az eredeti 58–59. §-ok helyére.
2689

 A tervezetet köziratra bocsátották, és a 

vesztegetési törvényjavaslat vitája után, 1844. január 20-án tűzték a kerületi ülés 

napirendjére.
2690

  

Néhány követ szükségtelennek tartotta, hogy a főispánok kihágásairól külön 

törvényben rendelkezzenek, mert a büntetőtörvénykönyvnek a tisztviselők visszaéléseivel 

foglalkozó részét rájuk is érvényesnek tekintették, egy esetleges párhuzamos szabályozásban 

pedig a Btk. leértékelését és foganatosíthatóságának a gyengítését látták. Zmeskál Móric 

mindössze egy szigorú főispáni eskü kidolgozását javasolta a megyei kormányzók kordában 

tartására.
2691

 A Szentkirályi indítványát támogatók szerint viszont külön specifikus törvény 

hiányában a megyei kormányzók felügyeletét magának vindikáló végrehajtó hatalom a 

főispánok büntetését soha nem rendelné el, s „az lenne elismerve és kimondva, hogy vagy az 

elnökök mindenkor tiszták és hibátlanok voltak s a megyei kicsapongások minden bűne csak a 

megyét terheli, vagy hogy a főispáni állás oly magas, melyet a törvényhozó testület keze föl 

nem ér.” A törvényjavaslatot pártolók arra is rámutattak, hogy a hivatali visszaélésnek a Btk.-

ban meghatározott esetei nem fedik le a főispánok által választások idején elkövetni szokott 

cselekedetek teljes körét: ahogy a választók esetében szükségesnek mutatkozott egy a Btk. 

melletti külön törvényben meghatározni a választási vesztegetések és visszaélések típusait, 

úgy a főispánokra nézve is elengedhetetlen a pótlólagos szabályozás.
2692

  

A január 22-i kerületi ülés végül 32:14 arányban megszavazta a főispánok elleni 

büntető rendelkezések szükségességét. Az ellenzőket Árva, Baranya, Esztergom, Fejér, Győr, 

Moson, Pozsega, Sáros, Szatmár, Szepes, Torna, Trencsén, Turóc és Verőce, azaz túlnyomó 

részben konzervatív, kormánypárti megyék alkották. Abaúj nem voksolt, Ung követei pedig 

egymás ellen szavaztak.
2693

  

A pesti indítványt ezután részletesen az 1844. január 23-i kerületi ülésen vitatták meg 

a rendek. A Szentkirályi-féle törvényjavaslat első paragrafusának (a tervezett új 58. §) 

bevezetője kimondta, hogy: „A főispánok és illetőleg megyei gyűlések elnökei mindazon 

esetekben, midőn a jelen törvény által nekiek, mint a választói gyűlések elnökeinek elejbök 

szabott kötelességeiket nem teljesítik, vagy azzal ellenkezőt cselekesznek, a 
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büntetőtörvénykönyvben általánosan megnevezetten kívül különös hivatal-visszaélési vétket 

követnek el, ezen vétekért az esetekhez képest büntetendők.”  

A főispáni kihágások eseteit a pesti javaslat tíz pontba foglalta össze. Az első négy 

pont a tisztújítási rendes határnap betartását próbálta biztosítani: a restauráció törvényes 

időben történő összehívásának elnöki elmulasztását napi 100 ezüstforint pénzbírsággal 

büntették volna (a.); amennyiben a mulasztás a negyedik év első három hónapján is túlhalad, 

1000 pengőforint büntetést szabnának ki (b.); a már kitűzött határnapon történő megjelenés 

elmulasztása esetén – a betegség eseteit leszámítva – a főispánoknak ugyancsak 1000 

pengőforintot kellett volna fizetniük (c.); a tisztújítási határnap 30 nappal előre történő 

kihirdetésének elmulasztása esetén minden nap késés 100 pengőforint bírságot jelentene (d.).  

A következő három pont a kandidációval és a surrogatióval kapcsolatos visszaélések 

szankcióit tartalmazta: a conferentia határozatait mellőzve jelölő főispánokat 1500 

pengőforinttal (f.), a megüresedett hivatalokra a közgyűlés jelölésének figyelembevétele 

nélkül surrogáló főispánokat 200 pengőforinttal (e.), a kijelölést a tiszti ügyész felszólítása 

ellenére is felolvasni vonakodó főispánokat pedig 2000 pengőforint bírsággal sújtanák (g.).
2694

  

A választógyűlést őrszéki határozat ellenében feloszlató, vagy a választógyűlést a 

fegyveres erő jelenléte mellett is folytató főispánt hivatalvesztéssel, a választott elnököt pedig 

5000 pengőforint bírsággal büntetnék (h.). Az őrszéki határozat ellenére fegyveres erőt 

alkalmazó elnököt a Btk. vérengzésről szóló rendelkezéseinek megfelelően büntetnék, az 

ilyen vétséget elkövető főispánt továbbá hivatalától is megfosztanák (i.). A közvetlen vagy 

közvetett módon vesztegető főispánt és választott elnököt hivatalától fosztanák meg, 

kihágások bekövetkezte esetén pedig felbujtóként fogsággal is büntethető lenne (k.).
2695

  

Szentkirályi javaslata magában foglalta azt is, hogy a főispán hivatalvesztését 

kimondó ítéleteket „tudomás végett” kötelező az uralkodónak felterjeszteni, aki az egyszer 

elmarasztalt főispánokat többé nem nevezheti ki egyik vármegye élére sem. Az indítvány 

második paragrafusa (a tervezett új 59. §) minden, az előbbi paragrafusban részletezett 

kihágás bírájául a megyei törvényszéket jelölte meg, vádló pedig az ügyészi kar bármely 

tagja, vagy ezek mulasztása esetén „önfelelősségére” a megye bármely lakosa lehetne.
2696

 

Zsoldos Ignác indítványára az a–g.) pontok büntetési tételeinél a Btk.-hoz hasonlóan a 

fokozatosság elvét vezették be: az itt felsorolt vétségeket elkövető főispánokat első körben 

bírói dorgálással és legfeljebb 1500 pengőforint bírsággal, ismétlés esetén viszont már 
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hivatalvesztéssel is sújthatnák.
2697

 A h.) pontban határozott 5000 pengőforintot 1500 forintra 

csökkentették.
2698

 A vesztegető főispán/elnök pénz- és fogságbüntetésének mértékét – a 

hivatalvesztés fenntartása mellett – Klauzál javaslatára a vesztegetési törvénynél határozottak 

szerint szabhatnák ki, a felbujtásról szóló részt a Btk. hasonló rendelkezései miatt pedig 

kihagyták.
2699

 

A megyei választások országos vitájának utolsó napján, 1844. március 19-én vitatták 

meg a rendek másodjára a főispáni kihágásokról szóló paragrafusokat. Szerencsy István a 

főispáni hivatal méltóságának lehető megőrzése érdekében a két paragrafust kihagyatta volna, 

s csak a Btk.-ban szabályozott hivatali visszaélések főispánokra történő kiterjesztését, azaz a 

bevezetést akarta megtartani. A személynök abszurdnak tartotta, hogy a jogaiktól 

gyakorlatilag teljesen megfosztott főispánokra még további büntetéseket határozzanak a 

rendek: „…mert e’ szerint nem volna más tenni-való, mint csak pénzzel ellátni magát az 

embernek, hogy a’ sok birságot fizesse, és egy kölcsönös kármentesítő társaságot kellene a 

főispányoknak magok közt felállitani, melly az embert minden restauratiókor kármentesítené; 

azon 1500 frtot, melly most a’ főispánynak egy évi fizetése, azon kármentő társaságnak 

bátran át lehetne adni.”
2700

 Rakovszky Adolf is úgy gondolta, hogy a főispánok nem létező 

jogait nem lehet büntetni, ahogy általában a tisztújítás során semleges résztvevővé degradált 

főispánokat sem. A turóci követ mellett a paragrafusok kihagyása mellett nyilatkozott 

Andrássy Mihály (Esztergom), Semsey Béla (Abaúj), Matyasovszky Boldizsár (Szepes), 

Farkas Sándor (Pozsega), Szentpály László (Ugocsa), Horváth Simon (Ung), Balogh Kornél 

(Győr).  

A másik ungi követ, Orosz Elek, valamint báró Sztojka Imre (Máramaros) és Perczel 

Mór a törvényjavaslat megtartása mellett foglaltak állást. A vesztegetési törvénynek a 

választókra kiszabott kemény büntetési tételeivel érvelt Perczel a főispáni visszaélések 

hasonlóan komoly szankcionálása mellett. A tolnai követ szerint a törvénytervezet 

egyoldalúsága a kormány őszintétlenségét leplezné le: „Ezek szerint, ha a’ kormány 

őszinteséggel akar az orvoslandó nyavalyáskodás megszűntetéséhez segédkezet nyujtani, 

hacsak nem akarja maga iránt azon gyanut ébreszteni, hogy a’ kicsapongások korlátozásának 

örve alatt ő az alkotmányos élet elfojtását és amugy is tulnyomó hatalma gyarapitását 

czélozza elérni: ugy tanácslom nekie, ne gátolja a’ rendeknek e’ részbeni intézkedéseit; és 

nyiltan kimondom: a’ választási kicsapongásokat korlátozó törvényekből a’ főispányokat 
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illető czikkek kihagyása egy legalis kormány alkotmányos tendentiájával össze nem 

egyeztethető. – Ez esetben minekünk őt ismét mint ellenséget kellene tekintenünk, ki még akkor 

is, midőn jót látszatik akarni, gonosz tervezetet forral.” Az „A főispánok és illetőleg megyei 

elnökök s őrszéki tagok kihágásairól” című harmadik fejezet két paragrafusát a rendek végül a 

kerületi szerkezet értelmében erősítették meg.
2701

  

A tisztújítások rendjének fenntartását szabályozó további, 51–57. §-okat az 1844. 

január 23–24-i kerületi üléseken tárgyalták a rendek, s különösebb vita nélkül mindegyiket el 

is fogadták eredeti formájában.
2702

 A korábban a tisztújítás idejére ideiglenesen kinevezett 

szolgabírók és esküdtek által ellátott rendfenntartási funkciók ellátására a választmányi 

törvényjavaslat ún. csendtiszteket (constables) rendelt. A csendtiszteket a tanácskozmány 

nevezné ki „megyénkint meghatározott elégséges számmal”, eskütételre köteleznék őket, s 

nemzeti színű szalagos pálcákat viselnének (a csendtisztekével megegyező szalagos pálcát a 

restauráció helyére vinni széksértésnek minősülne). Jelentésük a vád számára bizonyító erővel 

bírna, a hivatalával visszaélő csendtisztet viszont a Btk. szerint büntethetnék (51. §). Rendre 

szólításuknak mindenki köteles volna engedelmeskedni, s az azt megtagadókat a csendtiszt 

közerővel is az őrszék elé állíttathatja (52. §). A választógyűlés feloszlatását a közönséges 

megyei rendfenntartó erők elégtelensége esetén az őrszék mondhatná ki, az ennek való 

engedelmesség megtagadása esetén pedig a Btk.-ban körülírt lázadás esete állna elő (53. §). A 

tisztújítások alkalmával „rendkívüli fegyveres erőt”, azaz katonai karhatalmat kizárólag csak 

az őrszék határozatából, a tisztújítási gyűlés eloszlatása után, a megyei rendes közerő 

elégtelensége esetén lehetne használni, és csak akkor, ha a fellázadt tömeg a csendtiszt 

felszólítása ellenére rendbontásra vagy bűntettre vetemedne. A törvény kimondta volna azt is, 

hogy a katonai karhatalom használata mellett folytatott tisztújítás mindenkor érvénytelen (54. 

§). A fegyveres erő vezetésére csak az őrszék által megbízott személynek lenne joga, s annak 

használata előtt előbb az ún. „lázadási törvényt” kellene felolvasni, valamint a lázadás 

kimondásának jeléül egy fekete táblát felmutatni (55. §).
2703

 A tisztújítás felfüggesztése után a 

visszaélések kivizsgálását haladéktalanul el kellene végezni. A vádlottak letartóztatását és 

perbefogatását az őrszék rendelné el, az ítélethozatal jogát pedig Klauzál korábbi 

indítványának értelmében itt is meghagyták volna a megyei törvényszék számára (56. §). A 

főispán/választott elnök legalább 8, de legfeljebb 15 nap elteltével lenne köteles az erőszak 
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miatt félbeszakadt tisztújítás folytatására új határnapot kijelölni, addig viszont a már 

megválasztott, illetve a másokkal még nem pótolt tisztviselőkkel működne a megyei 

közigazgatás (57. §).
2704

  

Az 1844. március 18-i országos ülésen Békássy Imre vasi követ a csendtisztek 

„kinevezését” kívánta „választásra” módosíttatni, Tallián János viszont a csendtisztek 

intézményét teljesen megszüntette volna, s feladatukat továbbra is az ideiglenes tiszti 

ügyésszel és szolgabíróval láttatta volna el. A somogyi követ indítványát pártolta Rakovszky 

Adolf is, aki szerint a nemesség inkább engedelmeskedik olyan tisztviselőknek, akiket régebb 

óta ismer, semmint új, „jövevény” tisztviselőknek, akiknek „botparancsai” adott esetben 

ingerültséget is szülhetnek. A csendtisztekről határozó paragrafusokat az országos ülés végül 

nem módosította.
2705

  

A katonai karhatalom használatának kérdése adott okot nagyobb vitára. Szerencsy a 

tisztújítás felfüggesztésének jogát – nagyrészt az országos vita elején is kifejtett nézetei miatt 

– az őrszék helyett visszautalta volna a főispán jogkörébe, a restaurációk mindenkori elnökét 

pedig feljogosíttatta volna arra, hogy a katonai erő jelenlétéről előre gondoskodjon. Szerencsy 

szerint az őrszék erre már csak azért is alkalmatlan, mert a restauráció előtt intézményesen 

nem létezik, s így rendeléseket, óvintézkedéseket sem képes tenni. A személynököt, és az őt 

támogató Erős Lajos, Horváth Simon, Soltész János, Szentpály László követeket logisztikai 

megfontolások is vezették: céljuk a katonaság jelenlétét nélkülöző megyeszékhelyekben 

lázadás esetére a katonaság gyors mozgósítása volt. Erős ugyanakkor a katonai 

karhatalommal való rendelkezés jogát továbbra is az őrszéknek akarta fenntartani.  

A másik oldalt Zákó István bácsi követ, Zsoldos Ignác és Beöthy Ödön képviselték: 

szerintük a katonai erő készenlétbe helyezése annak beismerése volna, hogy a magyarság 

éretlen a szabadságjogok élvezetére, sőt szabadságát maga kívánja elenyésztetni, miközben 

törvényes eszközt juttatna a főispánok kezébe, hogy a számukra nem kedvezően alakuló 

tisztújítást félbeszakítsák. Az országos ülés végül az 53–57. §-okat is a kerületi szerkezet 

értelmében fogadta el. Kisebb vita csak a felfüggesztett tisztújítás folytatásának időpontjáról 

bontakozott ki. Tallián János a pártoskodások lehető csökkentése érdekében már másnap, 

Sárközy Kázmér pedig még aznap folytattatni kívánták a rendbontással megzavart 

restaurációt, de egyikük indítványa sem tudott többséget szerezni. Zsoldos Ignác indoklása 

szerint a választás szabadságát nagyobb mértékben veszélyeztetné az, ha csak a zűrzavar 
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közben is a választás helyén maradó párt jelenlétében fejeznék be a tisztújítást, s ha az 

eltávozottakat ezzel tulajdonképpen megfosztják választási joguk szabad gyakorlásától.
2706

     

 A megyei kicsapongások elleni törvényjavaslat kerületi vitájának utolsó napján, 1844. 

január 24-én tárgyalták a rendek a választandók és a már megválasztottak személyeivel 

foglalkozó harmadik fejezet kilenc paragrafusát. A conferentiák nemesi képviselőinek 

választását szabályozó 65–66. §-ok kivételével a revízionált vesztegetési törvény vonatkozó 

rendelései miatt a választmányi munkálat 58–64. §-ait a kerületi ülés funkcióját veszítettnek 

és szükségtelennek ítélte, ezért a törvényjavaslat szövegéből való kihagyásukról végeztek.
2707

 

A törölt paragrafusok határoztak az eredeti munkálatban a maguk számára vesztegető egyének 

passzív választójogának az adott tisztújításra szóló megvonásáról, illetve jelölésük és 

esetleges megválasztásuk érvénytelenségéről (58. §), valamint a jelölhető egyének 

megválaszthatóságáról is (59. §). A vesztegetést elkövető jelölt vagy a vesztegetéssel 

megválasztott tisztviselő ellen bármelyik választó azonnali panaszt tehetett volna az őrszék 

előtt, de erre a későbbi zavartalan adminisztráció biztosítása érdekében csak a tisztújítás ideje 

alatt lett volna lehetőség, s egyéb bizonyítékok vagy további vallomások felmutatását is 

szükségesnek látták a vád és az eljárás megalapozásához. Az eredeti választmányi javaslat 

szerint tisztújítás után a választottakat csak rendes bírósági eljárás keretében lehetne 

megtámadni (62. §). Az őrszék által vád alá helyezett megválasztottat hivatalából azonnal 

felmenthetnék, a rendes ítéletet viszont a megyei törvényszék hozná meg. A megüresedő 

hivatalnak a per idejére történő pótlásáról a megye dönthetne (63. §). A vád alaptalanságának 

bebizonyosodása esetén az ügynek a választottra nézve semmilyen becsületsértő 

következménye nem lehetne (64. §). A kerületi választmányi munkálat a hanyag és a 

mulasztást elkövető tisztviselők Btk. szerinti felelősségre vonásáról is szólt (60. §), a 

leköszönő tisztviselőket pedig kötelezték volna arra, hogy a hivatalos irataikat legfeljebb 15 

napon belül utódjuknak lajstrom mellett átadják (61. §).
2708

  

A kerületi választmány a megyei kihágások egyik fő okát a nemesi községek 

rendezetlen állapotában jelölte meg.
2709

 A coordinatio későbbi elvégzését segítendő javasolta 
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a választmány a köznemesség képviseltetését a conferentiákon. Ezen nemesi képviselők 

választásának módját és a választhatók körét a munkálat 65–66. §-ai szabályozták. A 

törvényjavaslat szerint a megyék maguk határozhatnák meg, hogy a választókerületek, illetve 

a rendezett hadnagyságok számához és a helyi körülményekhez képest hány választó 

választana egy-egy tanácskozmányi képviselőt. A választójogosultak összeírását végző 

küldöttség feladata lenne a megye által megállapított arány szerint az összeírtakat az 

összeírási sorrend szerint „szakaszokra” osztani. Az egyes szakaszok a deputáció előtt 

választanák meg képviselőiket az összeírás alkalmával, s a lajstromba a megválasztott 

tanácskozmányi képviselők neveit szintén bevezetnék. A conferentia ülésén személyes 

szavazati joggal bíró egyének a tanácskozmányi képviselők választásában nem vehetnének 

részt (65. §). Tanácskozmányi képviselőségre az aktív választójoggal rendelkező személyek 

közül bárkit – tehát a tanácskozmányban egyébként személyes szavazati joggal már bíró 

személyt is – meg lehetne választani, de a megválasztottak közül három szavazatnál többel 

senki nem bírhatna (66. §).
2710

  

A kerületi rendek több indítványt is tettek a köznemesség befolyásának lehető 

növelésére: nem nyert többséget az a javaslat, hogy a választójogosultak mindegyike bírjon 

egyúttal a conferentiában tanácskozási joggal is. A tanácskozmányi tagokra fejenként jutó 

szavazatok számának egyre csökkentését a rendek ugyan első körben megszavazták, hogy a 

táblabírák és előkelők helyett olyanok megválasztását segítsék, akik „a népből valók s annak 

szándékát és akaratját híven képviselik”, a végső szavazás során viszont 29 megye 

többségével az eredeti szerkezet visszaállításáról határoztak. A conferentiában személyes 

szavazattal bíró egyének képviselővé választhatásának megtiltását 26:22 arányban szavazták 

le.
2711

 Az indítvány támogatói azzal érveltek, hogy a táblabírák és az előkelők 

megválasztásával a választó köznemesek akarata továbbra sem nyerne kifejezést a 

tanácskozmány ülésein, az ellenzők viszont veszélyes precedenst láttak az egyébként 

megfelelő kvalifikációval rendelkező személyek passzív választójogának korlátozásában. A 

választmányi szerkezetet az ülés tehát végül mindkét paragrafus esetében módosítások nélkül 

emelte határozattá.
2712

  

                                                                                                                                                         
Hudi József, Pápa szabadalmas mezőváros nemesi községének önkrományzata 1848 előtt. I−II. In: Comitatus 

1994:1−2. 47−53., 67−71.; Hudi József, Zala vármegye községi rendtartása a XIX. század elejéről. In: Comitatus 

2001:11−12. 119−128.; Kósa László, „Hét szilvafa árnyékában”. A nemesség alsó rétegeinek élete és 

mentalitása a rendi társadalom utolsó évtizedeiben Magyarországon. Osiris, Bp., 2001. 
2710

 A’ Megyei Kihágások érdemében kiküldött Kerületi Választmánynak Jelentése. 30–31. 
2711

 A személyes szavazattal bírók megválaszthatása ellen szavazott Arad, Bács, Békés, Bereg, Bihar, Borsod, 

Csanád, Csongrád, Heves, Hont, Krassó, Máramaros, Nyitra, Pest, Sopron, Somogy, Temes, Tolna, Torontál, 

Zala, Zólyom és Ugocsa. Abaúj nem szavazott.  
2712

 KN 43–44. III. 502–503. 
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Az 1844. március 19-i országos ülésen Zsoldos Ignác indítványára a tanácskozmányi 

képviselőkkel foglalkozó két paragrafust a logikailag összetartozó paragrafusok egységbe 

szerkesztése miatt a conferentia összetételéről határozó 14. § mögé helyezték át. Jankó 

Mihály (Pozsony), Török Gábor (Arad), Matyasovszky Boldizsár (Szepes) és Vukovics Sebő 

ismét indítványozták a tanácskozmányi képviselők szavazatának fejenként egyre történő 

csökkentését, a rendek azonban mindkét paragrafust a kerületi formájában hagyták meg.
2713

         

 

A választmányi munkálat országgyűlési követválasztásokat szabályozó 67–71. §-ait az 

1844. január 3-i kerületi ülésen tűzték először napirendre a rendek. A vonatkozó paragrafusok 

lényegében a restaurációkkal kapcsolatos határozatok egyszerű adaptálását jelentették, s csak 

a követválasztások speciális elemeiről szóltak külön is, részletesebben. A 67. § így a 

tisztújítási visszaélések megakadályozásáról, a kihágások szankcionálásáról és a 

választójogosultság feltételeiről hozott megfelelő rendelkezések érvényének a 

követválasztásokra történő kiterjesztéséről határozott. A 68. § a passzív választójogot a bírói 

hivatalok viseléséhez szükséges kvalifikációkkal
2714

 azonos módon állapította meg, s 

kimondta, hogy a követté választáshoz a szavazatok abszolút többsége szükséges. A 69. § 

határozott arról, hogy a követválasztásoknál kijelölésnek továbbra sincs helye, s hogy a 

voksolás minden követre külön és egymás után, kizárólag titkos szavazás által történhet. A 

paragrafus a követek visszahívását ugyancsak titkos szavazáshoz kötötte, amelyet egy külön 

erre a célra összehívott közgyűlésen kellene véghezvinni. A követválasztások technikai 

lebonyolításáról a 70–71. §-ok határoztak: öt jelölt esetén a választójogosultak összeírása és a 

szavazás a tisztújításokkal azonos módon történne. Amennyiben az abszolút többséget egyik 

jelölt sem szerzi meg, második körben a legtöbb szavazatot nyert két jelöltre lehetne csak 

voksolni (70. §). Ötnél több jelölt esetén a szavazás kétfordulós lenne: az első körben egy a 

közgyűlésen kinevezett küldöttség előtt járásonkénti rendben, nyílt szavazással nevezhetnék 

meg a voksolók, hogy kiket jelölnének a követségre. A legtöbb jelölő szavazatot nyert két 

személy között ezután a tisztújításokkal megegyező módon, titkos szavazással dönthetnének a 

választók (71. §). A második követ személyének megválasztása a fentiekkel megegyező 

módokon történne.
2715

  

                                                 
2713

 A kerületi választmányi munkálatnak „A’ választandók és választottakról” című harmadik fejezete a törlések 

és az áthelyezések miatt tehát a törvénytervezetből teljesen kimaradt. Lásd: RN 43–44. III. 294. Vö. Csizmadia 

1979. 203. (15–16. §) 
2714

 Lásd a választmányi munkálat 15. §-át. 
2715

 A’ Megyei Kihágások érdemében kiküldött Kerületi Választmánynak Jelentése. 32–33. 
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A kerületi ülésen több követ indítványára a városi követválasztásokhoz hasonlóan 

módosították a 70–71. §-ok rendelkezéseit a választói többség megállapításáról: eszerint az 

abszolút többség megszerzésének elmaradása esetén a második fordulóra jelöltséggel csak az 

első körben szavazatot nyert egyének bírnak majd. Ha a második körben sem alakul ki 

általános többség, a legtöbb szavazatot nyert jelöltek közül annyian nyernek jelöltséget a 

következő fordulóra, ahánynak a szavazatszáma együttvéve abszolút többséget képez. A 

voksolást ezen személyek között addig kellene ismételni, amíg valamelyikük általános 

többséget nem nyer.
2716

  

Az 1844. március 19-i országos ülésen a követi passzív választójog meghatározása 

generált ismét vitát. Az életkori cenzus vonatkozásában Gabányi Sándor és Semsey Albert 

(Sáros) a 24 éves korhatárt tette volna a törvény szövegében még explicitebbé, Jankó Mihály, 

Lónyay Gábor, Soltész János (Torna), Balogh Kornél, Ragályi Miksa (Gömör) és Török 

Gábor viszont „a’ törvénytudományi gyakorlat ’s tapasztalás tekintetéből” a követté 

választhatóság alsó korhatárát 30 évben akarták megállapítani. Lónyay ezen felül kötelezte 

volna a megyei hivatalt viselő személyeket követté választásuk esetén a közhivatalaikról 

történő lemondásra is. Papházy György krassói követ és báró Sztojka Imre az aktív és a 

passzív választójogot is kizárólag a nemesekre korlátozták volna, de Rakovszky Adolf is 

szükségesnek látta valamilyen vagyoni cenzust bevezetését, ami némi biztosítékul 

szolgálhatna az önérdek mellett a közérdek figyelembevételére is. A választás módját illetően 

Gabányi a felkiáltás lehetőségét is megtartotta volna, Szentpály László pedig nem csak az 

abszolút, de a relatív többséget nyert követ megválasztását is érvényesnek akarta elismertetni. 

A törvénytervezet követválasztásokat szabályozó második szakaszát a rendek az országos 

ülésen végül nem módosították.
2717

   

 

A törvényjavaslatba foglalandó és a kerületi jegyzők által kidolgozott főispáni eskü 

tartalmát és szövegét az 1844. február 1-i kerületi ülésen vitatták meg.
2718

 Kubinyi Ferenc 

részletesebb, a főispáni jogkört egészében lefedő, hosszabb esküszöveget javasolt, „hogy a 

főispánok esküsértés nélkül semmi legkisebbet, mi a törvényben nincs (czélozva leginkább a 

kormányi felsőbb utasításokra) ne tehessenek”. Beöthy Ödön ezzel szemben a rövidebb 

esküforma megtartása mellett foglalt állást: a bihari követ szerint a visszaélések elkövetésére 

hajlamos főispánokat a hosszabb eskü sem tartaná vissza a pártoskodástól.  

                                                 
2716

 KN 43–44. III. 373. 
2717

 RN 43–44. III. 294–295. Vö. Csizmadia 1979. 215–216. (55–59. §) 
2718

 Lásd feljebb Zmeskál Móric 1844. január 20-i indítványát. 
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Az előző év végén főispáni közbeavatkozással (!) megválasztott új szatmári követ, 

Uray Bálint megjelenése miatt az ülés botrányba fulladt: Beöthy a követtársát védelmező 

Gabányi Sándort „főispáni ágensnek”, Urayt pedig Wesselényi és az ifjak árulójának nevezte. 

A főispáni visszaélések mintapéldájának Szatmárt állították, a megyei és az országos ügy az 

ülésen összefonódott. A rendek végül az eredeti főispáni esküformulát fogadták el.
2719

 Az ülés 

feloszlatása után Uray távozását a hallgatóság nagy zúgolódással kísérte, bérkocsijának 

ablakait pedig „hazaáruló Uray” kiáltások közepette kardjaikkal betörték.
2720

  

A főispáni esküformát később az 1844. március 14-i országos ülés vitatta meg, és 

fogadta el a kerületileg jóváhagyott szövegezést. Szerencsy István személynök az uralkodó 

iránti hűség belefoglalását hiányolta az esküből. Beöthy Ödön szerint a főispánokat viszont 

csak hivataluk teljesítésére kell kötelezni, a hűségre nem, mert az „nem az eskü-letételben, 

hanem azon kapocsban van letéve, melly a’ magyar nemzet és az ausztriai ház irányában 

áll.”
2721

 

Az országgyűlési követválasztások verifikációjának januárban félbeszakított vitáját a 

rendek az 1844. június 12-i kerületi, majd országos ülésen folytatták és zárták le, ami az 

országgyűlési választási bíráskodás bevezetésének kudarcát hozta. Az 55. §-t kiegészítő 

pótlék szerint „azon bíróság, melly a’ tisztújítási kihágások felett bíráskodik, bíráskodni fog 

a’ követválasztási kihágások felett is, de a’ követ visszahívását mint büntetést ki nem 

mondhatja, hanem e’ felett egyenesen a’ választók összes gyülekezete, melly a’ bíróság által 

hozott marasztaló ítélet esetén összehívandó lesz, fog határozni.”
2722

 

 

                                                 
2719

 A főispáni eskü szövege a törvényjavaslatnak a választásról és a választókról szóló második fejezete elején, a 

19. §-ban kapott helyet: „A főispánok hivatalukba iktatásuk alkalmával következő esküt teendenek le. Én N. N., 

esküszöm az Istenre, hogy a főispáni tisztemet a hazai alkotmányhoz s törvényekhez híven viselve, körömhöz 

tartozó minden kötelességeket a törvény által rendelt időben és módon pontosan teljesítendek, – törvénytelen 

parancsok, vagy utasítások sikeresítésére segédkezet nem nyújtandok – s e megye Rendei s minden 

néposztályainak jogait tiszteletben tartani, sőt mennyiben rajtam áll, bármely háborgatás ellen oltalmazni, végre 

az igazságot részrehajlás nélkül a törvény szerint s lelkiismeretesen kiszolgáltatni fogom, Isten engem úgy 

segéljen.” Czizmadia 1979. 204. (19. §) 
2720

 KN 43–44. IV. 76–81. 
2721

 RN 43–44. III. 207–208. 
2722

 A paragrafust idézi és vitáját részletesen elemzi: Ruszoly 1979. 34–35., valamint: Ruszoly József, A 

választási bíráskodás Magyarországon 1848–1948. Közgazdasági, Bp., 1980.  
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IX. 4) A főrendi vita 

 

A főrendek 1844. július 4-én
2723

 tűzték napirendre a megyei kihágások tárgyában 

készült törvényjavaslatot és az ezt kísérő rendi üzenetet.
2724

 Az országgyűlés berekesztésének 

közelsége sajátos helyzetet teremtett: lehetőséget szolgáltatott arra, hogy a főrendi táblán a 

törvényjavaslat érdemi vitája helyett az időfaktorra való tekintetből parlamenti eljárásjogi 

vitát generáljanak. A rendi üzenet felolvasása után így az újkonzervatív gróf Apponyi György 

a rendezés alapelveinek tisztázása céljából egy főrendi választmány kiküldését indítványozta, 

amit követően lehetne szerinte csak a főelvek alkalmazásáról, azaz az egyes paragrafusok 

tartalmáról és szövegéről vitázni. Apponyi szerint a rendek korábban szokássá vált, 

törvénymagyarázó funkciót ellátó kísérőüzenete nélkül a törvényjavaslat tárgyalása 

túlságosan elhúzódhatna, és a különböző paragrafusoknál hozott végzések könnyen 

ellentmondásba kerülhetnének, ami hosszútávon a coordinatio és a két tábla közötti egyetértés 

kialakítását nehezíti, vagy éppen lehetetleníti el.
2725

  

A július 4-i főrendi vita ezután – sokszor személyeskedésbe hajolva – a 

törvényjavaslat érdemi tárgyalása helyett Apponyi indítványáról és a tanácskozás módjának a 

megállapításáról folyt. Az ellenzők és a támogatók egyaránt a törvényhozás menetének a 

felgyorsításával érveltek. A tábla „baloldala”, a konzervatív-aulikus főrendek nagyrészt 

Apponyi mellett szólaltak fel. Gróf Szécsen Antal a modern parlamentáris rendszerek, az 

angol és a francia törvényhozás példáinak meghonosítása miatt támogatta a bizottsági 

rendszer alkalmazását. A főelvek megállapítása a gróf véleménye szerint a törvényjavaslat 

összefüggésekben történő vitáját segítené elő, tehát a törvényhozás munkájának 

felgyorsításához és hatékonyabbá tételéhez vezetne. Apponyi indítványa mellett szólalt fel a 

nádor, gróf Cziráky János, gróf Forgách Antal, Kiss Pál tengermelléki kormányzó, gróf Zichy 

                                                 
2723

 Felséges Első Ferdinánd Austriai Császár, Magyar- és Csehország e’ néven Ötödik Koronás Királya által 

Szabad Királyi Pozsony Városába 1843-dik évi május 14-kére rendelt Magyar-Országgyülésen a’ Méltóságos 

Fő-Rendeknél tartatott országos ülések Naplója. Pozsony, 1844. (A továbbiakban: FN 43–44.) V. 133. 
2724

 Az üzenet szövege az alábbi volt: „A’ vármegyék választó és tanácskozó közgyüléseiben ez utolsó évek alatt 

gyakrabban történt rendzavarok ’s kihágások szükségessé tévén a’ KK. és RR. gondoskodását, midőn e’ 

tárgyban elkészitett törvény javaslatokat ő cs. kir. Főherczegéhez, ’s a’ mélt. Főrendekhez hazafiui 

bizodalommal küldik által, nem kételkednek hogy ez ügyet, mellynek sürgető volta iránt az országban olly 

általányos vélemény nyilatkozott, részükről is előmozditani méltóztatandanak.” Ogy. ir. 43–44. II. 158. (119/a. 

sz.) 

A törvényjavaslatot kísérő rendi üzenet kéziratos eredetijét lásd: MOL (N 22) József nádor titkos lt., Diaetae 

Posoniensis. 1844. Jan–Sept. Irreg. 29. cs. 367. fol.  
2725

 FN 43–44. V. 133–134. 
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Henrik, gróf Majláth János, báró Rédl Imre, gróf Almássy Móric, báró Miske Imre, báró 

Perényi László és gróf Károlyi Lajos.
2726

  

A főrendi ellenzék a bizottság kinevezése ellen foglalt állást. Az ellenzéki vélemény 

összefoglalását gróf Pálffy József végezte el. A főrendi választmány kiküldése Pálffy szerint 

egy újabb, felesleges vitafórum megnyitását jelentené, a bizottsági munkálat és a főelvek 

előleges vitája pedig a törvényjavaslat tárgyalásának elodázásához vezetne. A választmány 

Pálffy szerint ráadásul a konzervatív politikusok conferentiáin előre kialakított véleményt és 

irányelveket fogja követni, szisztematikusan érvényesíteni, a munkálat jellege, szellemisége 

ezért előre kikövetkeztethető. A gróf támadta a visszaélésekben oroszlánrészt vállaló 

főispánokat is azért, mert jogaik mellett kötelességeik megtartására nem ügyelnek, s mert 

eljárásukban Bécs utasításait követik. A rendezés egyetlen racionális alapelveként emiatt 

Pálffy a főispáni kötelességek szoros meghatározását fogadta volna csak el.
2727

  

Báró Eötvös József szerint Anglia példája is csak azt bizonyítja, hogy főrendi 

választmány kiküldésére kizárólag ott van szükség, ahol a felsőház törvénykezdeményező 

jogkörrel is bír.
2728

 Ifjabb gróf Eszterházy József a bizottság kiküldését a nyilvánosság 

korlátozása miatt ellenezte. A liberális „eszme” és „párt” háttérbe szorulása, elnyomása miatt 

sem támogatta a főrendi bizottság kinevezését báró Mesznil Viktor. A szabadelvű mágnás 

szerint az önálló magyar kormány hiányából fakadó nemzet–kormány dichotómia 

törvényszerűen képeződik le a diéta pártviszonyaiban és véleménykülönbségeiben is, ami egy 

főrendi bizottság kinevezése esetén egyértelműen a konzervatív oldal dominanciájához 

vezetne. Mesznil ugyanis két elem hangsúlyos választmányi jelenlétét prognosztizálta: a 

nádor – pártpreferenciális – jelölése révén a kormányemberekét, és abszolút számszerű 

többségük miatt a – jogaikat védelmező, de kötelességeiket nem teljesítő – főispánokét. A 

tanácskozás menetének felgyorsulása az ellenzéki mágnás szerint ugyancsak a bizottsági 

erőviszonyok függvénye: a fenti összetétel a liberális eszme kirekesztését eredményezné a 

választmányi munkálatból, ami a konzervatív főrendek számára valóban megkönnyítheti a 

                                                 
2726

 FN 43–44. V. 134–135. (Apponyi, Szécsen), 136. (nádor, Apponyi), 139. (Cziráky), 139–140. (Forgách), 

141. (Kiss, Zichy), 142. (Majláth), 142–143. (Rédl), 143. (Almássy, Miske, Perényi László), 146–147. (Károlyi) 
2727

 A gróf egyenes összefüggést vélt felfedezni a bizottsági rendszer alkalmazása és a főrendi érdekek között. 

Pálffy szerint a szabad királyi városok coordinatiójánál a főrendek saját érdekeiket felismerve segítették elő a 

tárgyalások menetének felgyorsítását, s éppen ezért nem tartották szükségesnek főrendi választmány kiküldését. 

A szabad kerületek és a megyei kihágások rendezése viszont főrendi érdekekbe ütközik, s Pálffy szerint ez 

magyarázza, hogy miért a szabad kerületek rendezésénél merült fel először a bizottsági rendszer alkalmazása, 

ami a vita elnyújtásához vezetett, hiszen csak a választmány maga három hétig dolgozott. Lásd: FN 43–44. V. 

136. 
2728

 Apponyi Eötvösnek címzett válaszában a főrendi tábla történetileg kialakult véleményező jogkörének a 

restaurálását hangsúlyozta: az országos bizottságok főrendi delegáltjainak mintájára az országos bizottságok elé 

nem került kérdések esetén a főrendek saját választmányok kiküldésével gyakorolhatják ezen – tkp. indítványozó 

– jogukat. Lásd: FN 43–44. V. 136–137.  
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plenáris tárgyalást. A főrendi választmány kiküldésének elmaradása esetén viszont a liberális 

tendenciájú alsótáblai javaslat maradna meg, ami az ellenzéki főrendek számára tenné 

lehetővé a tanácskozás felgyorsítását. A főrendi ellenzékkel szólalt fel gróf Zichy Ottó, gróf 

Batthyány Kázmér, gróf Károlyi György és gróf Zichy József is. Batthyány indítványozta, 

hogy ha mégis kineveznének egy bizottságot, abból a főispánokat érdekeltségük miatt hagyják 

ki.
2729

  

A két pólus között foglalt állást gróf Andrássy Károly és báró Perényi Zsigmond 

ugocsai főispán. Andrássy a bizottság kinevezését nem, de a főelvek megállapítását 

támogatta. A gróf az ország helyzetét ostromállapotként és anarchiaként festette le, ami a 

rendezés szükségességét tekintve egységfrontot képez a törvényhozás tagjai között, s egyetlen 

racionális főelvet („a választásnak czélszerűbb módját”) enged meg. Perényi szerint 

választmánnyal és választmány nélkül is célt lehet érni, mert egyik mód sem jelent feltétlenül 

időhúzást. A főispánok bizottsági kizárását nem támogatta, mert a rendezésben őket is 

érdekeltnek tartotta.
2730

 

A nádor a többséget végül a főrendi választmány kiküldése mellett mondta ki: 

felszólította a bizottság tagjait,
2731

 hogy a királyi előadások figyelembevételével készítsék el 

véleményüket a rendek törvényjavaslatáról, s hogy mellőzzék az egyoldalúságot. A nádor 

klasszikus konzervatív érveléssel, az ősi megyei intézmény védelmét hangoztatva jelölte meg 

a bizottság feladatát: „…ne legyen ollyan, hogy egy felől a’ főispánnak törvényes tekintélye 

megszorittassék, – más felől azonban ne mellőztessék és ne hanyagoltassék el mind az, mi a’ 

rendnek fentartására szükséges […]: mert tartani lehet attól, hogyha a’ főispánoknak 

tekintélye megszorittatik, azon czél, mellyet ezen munkálatnak felvétele által elérni kivánunk, 

– eléretni nem fog; továbbá tartani lehet attól is, hogy illy egyoldalu intézkedés által az 

ország fenállásával egykoru megyei institutiók olly alakot nyernének, melly által a’ megyék 

jogai megszorittatnának.”
2732

  

A főrendi választmány munkálatát az 1844. augusztus 3-i szombati ülésen olvasták fel, 

s vitáját is ugyanekkor tartották.
2733

 A bizottság munkálata az országgyűlés írásai és levéltári 

anyaga között nem maradt fenn, tartalmát ezért szövegszerűen nem, hozzávetőlegesen 

azonban a főrendi vita felszólalásai alapján mégis rekonstruálni tudjuk. A választmányi 

                                                 
2729

 FN 43–44. V. 134. (Pálffy), 135. (Eötvös, Eszterházy), 135–136. (Pálffy), 137. (Zichy Ottó), 140. (Mesznil), 

141–142. (Batthyány), 142. (Károlyi, Zichy József)) 
2730

 FN 43–44. V. 137–138. (Andrássy), 143. (Perényi) 
2731

 A választmány tagjai gróf Batthyány Imre főlovászmester, Sztankovics János győri megyés püspök, báró 

Perényi Zsigmond ugocsai főispán, gróf Nádasdy Leopold komáromi örökös főispán, gróf Andrássy Károly, gróf 

Péchy Emánuel, gróf Forgách Antal, báró Jeszenák János és Zarka János országbírói ítélőmester voltak. 
2732

 FN 43–44. V. 147. 
2733

 FN 43–44. V. 326–373. 
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javaslat eszerint – rendeltetésének megfelelően – inkább teoretikus síkon mozgott, s általános 

elveket fogalmazott meg. A bizottsági vélemény – Perényi Zsigmond felszólalása alapján – 

két csomópont köré szerveződött: először a képviseleti rendszer behozatalának általános elvét 

fogadták el, de ennek gyakorlati alkalmazását a rendekre akarták bízni „belátván utoljára azt 

is, hogy a’ KK és RR nem szükölködnek a’ dolgok iránti adatokban annyira, mint a’ főrendi 

bizottmány, és igy ott ez általánosan kimondott elvnek alkalmazása is könnyebben és 

biztosabban történhetik.”  

A képviseleti rendszer behozatalával szükségszerűen együttjáró, átfogó strukturális 

reformok megállapítását a bizottmány hatáskörén kívülinek tartotta, s a gyakorlati kérdések 

vitája helyett mindössze arról határoztak, hogy az átállás és a reformok során „kinek most a’ 

törvényes gyakorlat jogot és befolyást enged [ti. a választásokba], abból egészen ki ne 

rekesztessék, egyszersmind a’ képviseleti rendszer szélesebb basisra alapittatván, az által a’ 

megyei választás és tanácskozásban ollyanoknak is adassék befolyás, kiknek eddig a’ törvény 

azt meg nem engedte: – ugy mindazáltal, hogy először adassék ezen jog itt némellyeknek illő 

mérséklettel, és ez a’ körülményekhez képest meghatározandó arány szerint történjék.”
2734

  

A választmányi javaslat tehát nem fogalmazott meg konkrétumokat; nem egyértelmű, 

hogy a képviseleti rendszer mellett a korábban már szavazójoggal bíró személyek 

megtarthatják-e személyes szavazati jogukat, vagy ők is képviselők útján voksolhatnak majd; 

hogy a javaslat készítői milyen, és mennyire tág cenzusban gondolkoztak, illetőleg hogy rendi 

vagy népképviseleti alapon képzelték-e el a jogkiterjesztést; hogy a kiváltságok 

kiterjesztéséről, vagy tényleges jogkiterjesztésről volt-e szó. Két általános elv: a 

jogszűkítés/jogkorlátozás megakadályozása, valamint a cenzusos jogkiterjesztés jelent tehát 

csak meg a képviseleti rendszer bevezetése kapcsán. A főrendi választmány munkálatának 

másik alapelvét – a képviseleti rendszer bevezetésétől függetlenül – a represszív törvények 

alkotásának szükségessége képezte. A rendek törvényjavaslatának vonatkozó szakaszait ezért 

igen, de a preventív intézkedéseket már nem akarták tárgyalás alá venni.  

Perényi a bizottság tagjaként is különvéleményének adott hangot: az ugocsai főispán 

szerint a kihágások okainak megszüntetése nélkül nem lehet eredményt elérni, de a megfelelő 

és célirányos represszív intézkedésekről is csak a választási rendszer ismeretében, annak 

reformja után lehetne döntést hozni: „…e’ nélkül a’ csupán szigorú törvények alkotása még 

azon nem kevésbbé nyomasztó következéseket is szülhetné, miszerint igen könnyen, sőt 

gyakrabban megtörténhetnék, hogy csak a kevésbé vétkeseket, vagy éppen az ártatlanokat, 
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vagy csupán az együgyübbeket és elcsábitottakat sujtaná a’ törvény szigorusága.” Perényi 

szerint a megyei rendszer reformja, az általános képviseleti rendszer bevezetése és a kiváltó 

okok orvoslása nélkül a szigorú rendszabályokat csak egy korlátlan hatalommal felruházott 

főispán, vagy katonai karhatalom jelenléte mellett lehetne biztosítani, amelyek viszont a 

választás szabadságával nem férnek össze.
2735

  

Apponyi György a rendek és a főrendi választmány javaslatai helyett egy harmadik 

alternatívát javasolt. A rendi és a főrendi javaslat között szerinte a lényeges különbség a 

visszaélések kiváltó okának a meghatározásában fekszik: a rendek a főispánokban, a főrendek 

a tömegben látják az alapvető problémát, s ez határozza meg az eszközeiket, míg egyetlen 

közös nevezőként a represszív irányvonal marad meg. Apponyi ezért a megtorló intézkedések 

kizárólagos tárgyalását hozta indítványba, mert a törvényhozás rosszallásának a ténye − a 

szigorú megtorló intézkedések elrettentő ereje mellett − szerinte önmagában elég morális 

hatással és visszatartó erővel bír majd a politikai társadalom tagjaira, s egyfajta erkölcsi, 

(politikai) kulturális paradigmaváltás kezdetét jelentené. A képviseleti rendszer elvének 

kimondását annak körülhatárolatlan jellege és a kvalifikációk (cenzus), illetve „garanciák”
2736

 

megállapításának hiánya miatt utasította el, a főispáni hivatalt érintő javaslatokat pedig a 

megyék általános rendezéséhez tartozó kérdésként, azaz ugyancsak helyén nem valóként 

jelölte meg.  

Apponyi javaslata tehát egyoldalúan a megyék és a választók jogainak korlátozására 

szorítkozott volna, s a főispáni visszaéléseket figyelmen kívül hagyta. A főrendek számára 

vonzó alternatívát jelenthetett Apponyi javaslata, mert elviekben állást foglalt a kihágások 

gyökeres orvoslása mellett a megyék coordinatiójának sürgetésével, mégis, gyakorlati 

megfontolásokból egy a politikai és jogi status quo-t biztosító megoldást javasolt. Apponyi és 

támogatói így egyszerre tűnhettek fel a közvélemény szemében az átfogó, strukturális reform 

elkötelezett híveiként, és a visszaélések megfékezéséért folytatott harc zászlóvivőiként, mivel 

a – még ha nem is teljes, de a bajon enyhítő – gyors eredmény érdekében azonnali orvoslást 

szorgalmaztak a bármiféle szabályozás további elhúzódása helyett.
2737

  

Perényi véleményét, azaz a főrendi választmányi munkálat módosított értelmét: a 

visszatorló törvények elégtelenségét, a főispánok és a választók jogainak együttes 

meghatározását, továbbá a jogkiterjesztéssel egybekötött képviseleti rendszer bevezetését 
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 FN 43–44. V. 327–328. 
2736

 A jogkiterjesztés és a tömeges jelenlét csökkentésének igénye közötti ellentmondást feloldó, azaz a 

kihágásokat elhárító garanciákról van szó. 
2737

 Apponyi egyébként a szigorú cenzus melletti, és már nem rendi alapú képviseleti rendszer bevezetését 

tartotta volna hosszútávon elfogadhatónak. Lásd: FN 43–44. V. 328–329., 345. 



631 

 

támogatta még Eötvös József, gróf Andrássy Károly, báró Jeszenák János és gróf Teleki 

László. Andrássy szerint a kisnemesség joga a képviseleti rendszer bevezetésével nem 

csorbulna, mert a kortesek befolyása és tevékenysége miatt saját véleményét ez a réteg 

korábban sem tudta artikulálni, a középkori országgyűléseken a fő- és középnemesek pedig 

teljesen ignorálták őket. A képviselők választása ugyanakkor biztosítaná a gróf szerint 

érdekeik tényleges megjelenítését és képviseletét úgy a választásokban, mint az 

országgyűlésen. A visszaélések és a kihágások csökkenését a választás decentralizálása és 

tömegjellegétől való megfosztása Andrássy szerint önmagában biztosítaná.  

Teleki a képviseleti rendszer jellegét kívánta pontosabban körülhatárolni: a jogszűkítés 

elkerülése miatt a korábban már választójoggal bírókra kivétel nélkül kiterjesztette volna a 

képviseletet, az „alkotmány sáncai közé újonnan bevont” elemek körében viszont cenzust 

akart bevezettetni. A gróf meg kívánta ugyan őrizni a törvényhozás arisztokratikus jellegét, de 

a rend érdekében késznek mutatkozott feláldozni is azt a „demokratikus” tendenciák javára, s 

ezzel az arisztokratizmus–rend dialektikájában Apponyival ellentétes platformra pozícionálta 

magát. Teleki a két tábla represszivitásra irányuló érdekegysége és a represszivitás alanyai 

tekintetében fennálló érdekellentéte miatt – némi humorról és öniróniáról tanúbizonyságot 

téve – azt is felvetette a főrendeknek, hogy „bizzák a’ főispáni jogok korlátozását a’ t. KKra 

és RRre, a’ KKnak és RRnek pedig azt, hogy a’ kortesek korlátozását a’ mélt. Főrendi táblára 

bizzák, […] hogy mind a’ kétfél elegendőkép meglenne korlátolva.”
2738

  

A represszív törvények kizárólagos tárgyaltatása, azaz Apponyi indítványa mellett 

szólalt fel az újkonzervatív Szécsen Antal. Szécsen – Perényivel ellentétben – nem magában 

az „ősi intézményben” vélte az alapvető hibát felfedezni, hanem annak utólag kialakult, káros 

„kinövéseiben”. Az eltérő diagnózis a terápia különbözőségében is megmutatkozott: az 

újkonzervatív politikus az ugocsai főispán és társai javaslata, azaz a megyei intézmény 

gyökeres átalakítása helyett előbb a „kinövések” ritkításával akart kezdeni. A képviseleti 

rendszer bevezetését Szécsen tehát csak elvben támogatta, gyakorlati alkalmazását a 

kvalifikációk (azaz a cenzus) megállapításának hiánya miatt azonban még időelőttinek 

tartotta, s szerinte arra nézve az országban „még meggyőződés nem alakult”, a tárgy 

„elégségesen kifejtve nincsen.” A gróf figyelemreméltó módon és a hagyományos 

konzervatív-kormánypárti sajtópolitikával, attitűddel ellentmondásba kerülve éppen a 

liberálisok fegyverének számító közvéleményre hivatkozva vetette el a választási rendszer 

képviseleti alapú átalakítását! A gróf szerint – a „fontolva haladás” mintapéldájaként – csak a 
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represszív törvények esetleges alkalmatlansága teremthet majd olyan társadalomlélektani 

helyzetet, ami kellően előkészíti a népképviselet bevezetését, s amely a törvényhozás számára 

lehetőséget ad a következő lépcsőfokra lépni.  

A jogszűkítés elkerülése végett Apponyi indítványát támogatta gróf Cziráky János és 

Kiss Pál, a megyei coordinatió köréhez tartozó kérdések (főispáni jogkör szűkítése, 

választójog kiterjesztése) tárgyhoz nem tartozása miatt báró Majthényi László, Gyürky Pál 

krassói főispán, gróf Zichy Henrik, báró Perényi László, báró Rédl Imre, gróf Károlyi Lajos 

abaúji főispán, báró Miske Imre, valamint a nemességre korlátozott képviseleti rendszer 

elmaradása esetén gróf Péchy Emánuel. Gyürky szerint a szegénynemesek megvesztegetését 

végző kortesek ellen hozandó represszív törvények a képviseleti rendszer bevezetésével 

azonos eredményt érnének el: a kisnemesség elszoktatását a gyűléseken való tömeges 

jelenléttől azáltal, hogy kiiktatják az ebben katalizátorként funkcionáló főkorteseket és 

„tehetősebb nemeseket”.  

Báró Vay Miklós a képviseleti rendszer bevezetését szintén korainak tartotta, s inkább 

Apponyi indítványa mellé állt. A báró a főispáni jogkör javasolt megszorítását és általában a 

rendek törvényjavaslatát azért ellenezte, mert életbeléptetésével a megye közigazgatási 

funkciói mellett a jogszolgáltatás is a választásokon győztes, erősebb párt kezébe kerülne, ami 

a büntetések kiszabásában – akár a főispán személyének sérelmére és megalázására is 

lehetőséget teremtve – túlzott egyoldalúságra vezetne. Az aktív és/vagy passzív választójog 

nemtelenekre történő kiterjesztése Vay szerint potenciálisan ugyancsak a visszaélések 

lehetőségét és mértékét növelné, mivel a vallási és politikai megosztottság mellé egy újabb, a 

rendi tagoltságból fakadó törésvonalat emelne azzal, hogy a nemes-nemtelen ellentétet 

formálisan is a politikai küzdőtérre emeli.
2739

  

A rendek eredeti törvényjavaslatának tárgyaltatását szorgalmazta Pálffy József és gróf 

Viczay Héder: a képviseleti rendszer behozatalát mindketten időelőttinek tartották, ami a 

kihágások azonnali orvoslását csak késleltetné; az Apponyi-féle javaslatot pedig a választókat 

sújtó egyoldalúsága miatt vetették el, jóllehet Pálffyék retorikájában is igényként 

fogalmazódott meg – a konzervatívok vádjainak leszerelésére – a főispáni hivatal 

méltóságának – eltérő eszközökkel történő – visszaállítása. A visszaélések és a kihágások 

megfékezésének egyetlen járható útjának a főispánok és a választók jogainak, illetve 
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kötelességeinek meghatározását tekintették. Perényi javaslatait integrálva kívánta elvégezni a 

rendek javaslatának felülvizsgálatát gróf Szapáry Miklós.
2740

 

A három alapvélemény mellett néhány további, „különutas” javaslat is felmerült. A 

represszív törvények elégtelensége és a választási rendszer formájának meghatározása mellett 

szólalt fel – a szintén bizottsági tag – gróf Nádasdy Leopold. A megtorló törvények 

alkalmazása és tényleges kiszolgálása szerinte a mindenkori győztes párt monopóliumát 

képezné, ami áttételesen a visszaélések további eszkalálódását eredményezné: „…és így 

meglehet, hogy sok esetben az alkotandó visszatorló törvények, midőn a’ győző pártnak 

embereire hatásuk nem mindig leszen, csak arra fognak szolgálni, hogy általuk a’ 

tisztválasztáskor kisebbségben maradott párt még inkább nyomattathassék el; annyi pedig 

mindenesetre bizonyos: hogy a’ mennyiben a’ tisztválasztásban résztvevők az elveendő 

büntetéstől azon esetre méltán félhetnek, ha a’ választásoknál vesztesek leendenek; ellenben 

a’ győzedelemnek praemiuma a’ büntetlenség leend; ezen félelem és remény ösztön, lesz 

reájok nézve arra, hogy megkettőztessék a’ győzelem kivivására igyekezetüket.” Nádasdy a 

tömegek kiiktatása és az értelmiség befolyásának növelése érdekében a korlátozott, és nem 

teljeskörű képviseleti rendszer bevezetését javasolta. A gróf továbbra is nemesi kiváltságként 

hagyta volna meg a választójogot, sőt – a sajtóvita kapcsán már bemutatott kétosztályzatú 

választójogi javaslatokhoz hasonlóan − a nemességet magát is a műveltség alapján 

kategóriákra kívánta osztani: az „intelligentia” köréhez tartozó nemesek továbbra is 

személyes szavazati joggal bírnának, a többiek viszont képviselők útján voksolhatnának.
2741

          

A főispánok és a kormány felelősségét hangsúlyozta a megyékben kialakult helyzetért 

gróf Eszterházy József, aki az orvoslás lehetőségét is emiatt döntően a főispánok 

kötelességeinek pontosabb meghatározásában kereste. Eszterházy szerint a kormány három 

alapvető hibát követett el, amelyek a kihágások elterjedéséhez vezettek: hibázott a kormány, 

hogy sokszor olyan személyeket nevezett ki főispánnak, akik vagy nem laknak a 

megyéjükben, vagy egyéb hivatalaik miatt ritkán lehetnek jelen; hogy gyakran betöltetlen a 

főispáni szék, mert későn nevezi ki az utódokat; végül, hogy nem felügyeli eléggé a főispánok 

tevékenységét, kötelességeik teljesítését. Eszterházy azt szorgalmazta ezért, hogy a 

főispánokat nagyobb fizetés mellett kötelezzék a megyében lakásra, hogy más hivatalt ne 

viselhessenek, és hogy az örökös főispánságokat szüntessék meg.
2742

 Fontos hangsúlyozni, 
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 FN 43–44. V. 332–333., 342–343., 345–346., 347–348. (Pálffy), 342. (Viczay), 344–345. (Szapáry) 
2741

 FN 43–44. V. 329–330. Veszprémi, Sztáray és a többiek javaslataival – valamint a virilizmussal − szemben a 

vagyoni cenzus itt viszont nem került elő, jóllehet a műveltségi cenzus meghúzásának alapegységéről sem 

tudunk meg semmit.  
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 FN 43–44. V. 333–334. 
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hogy ez a fajta konzervatív-centralista álláspont minőségileg és alapvetően különbözött a 

felelős kormány megerősítését ideálul tűző liberális-centralista koncepciótól.  

A nádor az augusztus 3-i ülésen végül Apponyi indítványa mellett mondta ki a 

többséget: elvetették tehát a főrendi bizottság javaslatát a képviseleti rendszer bevezetéséről, s 

a rendi törvényjavaslat szövegét azzal a céllal olvastatták fel, hogy a represszív intézkedéseket 

vita alá bocsássák, a megyék coordinatójának körébe tartozó kérdéseket pedig kitöröljék.
2743

 

A törvényjavaslat „lényegi” főrendi vitája az előleges elvi álláspont meghatározását követően 

tehát az augusztus 5–6-i üléseken zajlott.
2744

  

A nádori végzés értelmében az elnökségről szóló első fejezet egészének a megyék 

általános rendezéséhez utalását indítványozta báró Rédl Imre, akinek indítványához 

csatlakozott gróf Károlyi Lajos, gróf Apponyi György, Kiss Pál fiumei kormányzó, Gyürky 

Pál krassói főispán, báró Barkóczy László fehérvári megyéspüspök, Ocskay Antal kassai 

megyéspüspök, gróf Andrássy György és báró Perényi László is. Ocskayék a megyei 

intézmény sérülését várták a főispáni hivatal gyengülésétől, s a főispánok védelmére a tőlük 

független követválasztások deviáns jelenségeit hozták fel.  

Apponyiék elvi álláspontján, de a javaslat pontonkénti tárgyalását is támogatta 

Szécsen Antal. Szécsen véleményéhez csatlakozott báró Jeszenák János, báró Vay Miklós, 

gróf Almássy Móric. Szécsenék a tisztán represszív paragrafusok tárgyalását fogadták csak el, 

a represszív elemeket is magában foglaló, de a megyék általános rendezését is érintő pontokét 

már nem. Gyürky Rédlhez hasonlóan a már létező (például 1729:15., 1723:56. tc.) törvények 

szigorúbb betartatását elegendő intézkedésnek tartotta új preventív törvények alkotása helyett. 

A krassói főispán szerint a törvények végrehajtásának felügyelete a kormányt illeti, s „a’ 

jelenvaló környületekben is lehető fentartását a’ személyes bátorságnak illy felháborodott 

gyülekezetekben egyedül a’ kormányi rendeleteknek köszönhetjük.” Rédl szerint a létező 

törvényekből elmaradt szankciókat a törvényhatóságok azon törvényes szokáson és 

gyakorlaton alapuló joga kompenzálja, hogy a jogsértést elkövető főispán ellen az 

uralkodóhoz, végső esetben az országgyűléshez is folyamodhatnak orvoslásért.
2745

  

Apponyiék ellenében a tervezet pontonkénti tárgyalását szorgalmazta Teleki László is: 

a gróf szerint viszont minden egyes pontnál külön-külön kell a véleményeket ütköztetni, s 
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 FN 43–44. V. 346. 
2744

 Az 1844. augusztus 5–6-i főrendi üléseken már nem a nádor, hanem Majláth György országbíró volt az 

elnök, ami a főrendi ellenzék számára tág teret biztosított az augusztus 3-i nádori végzés többféle, pontatlan 

értelmezésére. 
2745

 FN 43–44. V. 347., 356. (Rédl), 347., 355–356. (Károlyi Lajos), 348–349. (Apponyi), 350., 358–359. 

(Szécsen), 351. (Kiss), 352. (Gyürky), 353. (Barkóczy, Jeszenák), 353–354. (Vay), 355. (Ocskay), 357. 

(Almássy), 357–358. (Andrássy), 358. (Perényi) 
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határozni arról, hogy a preventív vagy a represszív jogalkalmazás körébe esik-e az adott pont, 

függetlenül annak a megyei coordinatiót is érintő jellegétől. A hároméves tisztújítási ciklus 

főispáni mulasztásának büntetés alá vonását hozta fel Teleki a represszív elv első fejezetbeli 

megjelenésének szemléltetésére.
2746

 A gróf és társai kifogásolták azt az eljárást is, hogy egy 

törvényjavaslatról annak felolvasása – tehát pontos ismerete – nélkül, a részletes vitát 

megelőzően és azt kötelező jelleggel befolyásolva döntsenek bizonyos általános elvek 

előzetes felállításával. Teleki indítványához, és a kihágások kétoldalú (főispán, rendek) 

megvizsgálásához csatlakozott gróf Pálffy József, gróf Károlyi György békési főispán, gróf 

Eszterházy József, gróf Viczay Héder, gróf Szapáry Miklós is.
2747

  

A főrendek augusztus 5-i határozata az első fejezetnek a megyék coordinatójához való 

utalásáról döntött,
2748

 s másnap a 19–38. §-ok kapcsán is ezzel megegyező végzés 

született.
2749

 A javaslat pontonkénti tárgyalását Apponyi indítványának megfelelően az első 

minden szempontból represszívnek tekintett 39. §-nál kezdték, ami a többszörös szavazás 

vétségéről és büntetéséről határozott.
2750

 Az augusztus 6-i ülésen Teleki László és Pálffy 

József vezetésével a főrendi ellenzék Apponyi indítványának egyoldalúsága ellen kísérelt meg 

újabb offenzívát indítani. Teleki és támogatói a vesztegetéssel foglalkozó paragrafusok
2751

 

tárgyalását, és így a rendek egyoldalú büntetését az alkancellár érveivel próbálták 

megakadályozni, amikor az érdeklett paragrafusok preventív jellegét, s így azok 

elmellőzésének szükségességét hangsúlyozták. A főrendi ellenzék érvelése szerint az érdeklett 

paragrafusok a még el nem követett bűnök, illetve a tisztújítást megelőző cselekmények 

büntetése miatt számítanak preventív intézkedéseknek.
2752

  

A főrendi tábla konzervatív szárnya az időfaktor és a bűntett elkövetése helyett ezzel 

szemben a büntetés megállapításának/felállításának tényét számolta egy törvény represszív 

vagy preventív jellegéhez, s többségében báró Vay Miklós javaslata mögé sorakozott fel. Rédl 

Imre szavaival: „Annak megmutatására: valljon ez vagy ama szakasz a’ megelőző ’s nem a’ 

visszatorló rendszerhez tartozik-e? nem az idő, midőn történni szokott, vagy a’ 

kicsapongásnak a’ tisztválasztásbani elkövetése a’ criteriuma, hanem az óvószernek megelőző 

                                                 
2746

 Ez ráadásul szerinte nem is érinti a megyék coordinatójának kérdését, mivel egy már létező törvény 

megerősítéséről és betartatásáról van szó, aminek megkérdőjelezése a korábbi törvény érvényének és 

betartásának a megkérdőjelezését is jelentené! 
2747

 FN 43–44. V. 349–350., 352–353., 356–357. (Teleki), 350–351., 354. (Pálffy), 350. (Károlyi György), 351. 

(Eszterházy), 353. (Viczay), 354–355. (Szapáry) 
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 FN 43–44. V. 360. 
2749

 FN 43–44. V. 360–364. 
2750

 Vö. Csizmadia 1979. 209. (39. §) 
2751

 A főrendi napló eltérő számozása ellenére szöveg szerint is kimutathatóan az új, rendi javaslatbeli számozás 

szerinti 42–43. §-okról van szó. Vö. FN 43–44. V. 366–367.; Csizmadia 1979. 210. 
2752

 FN 43–44. V. 364. (Teleki), 364–365. (Pálffy) 
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vagy roszaló módja […] – bár a’ választás alkalmával, bár előbb néhány napokkal, hetekkel 

is a’ választásra vonatkozó rendetlenségek és kicsapongások történjenek, mihelyest azoknak 

tökéletes akadályoztatására nem egy uj rendszer fogadtatik el, p. o. egy tökéletes jó 

qualificatio melletti képviselői rendszer, melly által olly baj már gyökerében elfojtatik; de 

midőn csupán büntetés által a’ tovább és tovább terjedő méreg gyengittetik, ’s végtére félelem 

által el is nyomatik, addig olly szabályt magában foglaló § mindig a’ visszatorló rendszerhez 

számithatik.” A borsodi főispáni helyettes két elvet kívánt erőteljesebben kihangsúlyozni: 

egyrészt hogy a törvényben felsorolt kihágások csak akkor számítsanak megvesztegetésnek, 

ha ténylegesen szavazatszerzésre irányulnak, másrészt hogy a vesztegetést sújtó büntetéseket 

a főispánokra is terjesszék ki. Vay javaslatát támogatta gróf Károlyi Lajos, báró Rédl Imre, 

gróf Almássy Móric, báró Perényi László, báró Orczy Lőrinc, báró Miske Imre, gróf De La 

Motte Károly, gróf Péchy Emánuel és a vesztegetési definíció pontatlansága – és ebből 

fakadóan egyoldalú alkalmazhatósága – miatti fenntartásai ellenére gróf Cziráky János, ami 

az indítvány határozattá emelését eredményezte.
2753

 

A tisztújítási kicsapongások eseteit előszámláló 45. §-t
2754

 gróf Cziráky János 

indítványára két ponton módosították a főrendek: a szavazójog gyakorlatában való 

akadályoztatásról határozó g.) pontba kívánták foglalni a többszörös szavazás vétségét is, a 

kandidáció felolvasását akadályozók büntetéséről szóló, de a főrendek korábbi végzése 

értelmében kihagyandónak ítélt 34. §-t pedig egy külön pontban akarták a 45. § végére iktatni. 

Czirákyék lépésének következetlenségét gróf Viczay Héder, Teleki és Pálffy kritizálták, 

eredménytelenül.
2755

  

A csendtisztek kinevezéséről és hatásköréről szóló paragrafusok a konzervatív 

főrendeket is megosztották, de végül kihagyásukról határoztak. Gyürky Pál krassói főispán 

javaslatát a régi rendszer és az „ősi intézkedés” megerősítéséről – azaz a csendtisztek helyett 

ideiglenes szolgabíró, ügyész és esküdt kinevezését – gróf Cziráky János és gróf Károlyi 

Lajos támogatta azzal az indokkal, hogy nem csak a büntetésekről, de azok végrehajtásáról is 

feladata a táblának határozni. Pálffy József a döntést a megyei coordinatió körébe tartozónak 

jelentette ki, amit – mivel új törvény elmaradása esetén az élő joggyakorlat marad – 

kivételesen Apponyi György is támogatott, Péchy Emánuel és báró Vay Miklós mellett.
2756
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 FN 43–44. V. 364. (Vay), 365. (Károlyi, Rédl, Almássy, Perényi, Cziráky), 366. (Orczy, Miske, De La 
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Nagyobb vita a megyei közerő elégtelensége esetén követendő eljárásról és a főispáni 

kihágások büntetéséről bontakozott ki.
2757

 Apponyi György az őrszék helyett a főispánokra 

ruházta volna a gyűlés eloszlatásának jogát, ami a főispáni jogok vélt kiterjesztése miatt a 

főrendi ellenzék (Pálffy, Teleki, Jeszenák János) heves ellenállását váltotta ki. Báró Perényi 

László, gróf Károlyi Lajos és maga Apponyi támogatásával gróf Andrássy György sárosi 

főispán kompromisszumos javaslata nyert többséget, ami a paragrafus megtartását és a Btk. 

szerinti lázadás tényállásának feltételeit mondta ki, de az őrszékre és/vagy a főispánra történő 

mindenféle hivatkozás nélkül (az őrszék intézményét általában a főrendi tábla tehát 

elvetette!).
2758

  

A főispáni kihágásokról határozó paragrafusok kihagyását a fegyveres erő mellett 

folytatott gyűlésről és – Vay Miklós korábbi javaslatának megfelelően – a vesztegető 

főispánokról határozó b) és d) pontok kivételével Apponyi indítványára – Teleki László, 

Pálffy József és Eszterházy József óvása mellett – ugyancsak megszavazta a főrendi tábla. 

Teleki az elfogadó döntést ki akarta terjesztetni legalább a tisztújítási határnap törvényes 

időbeli kitűzését, vagy az azon való megjelenést elmulasztó főispánok büntetését kimondó a) 

pont első részére is, de azt a főrendi többség a főispáni jogokat sértő/korlátozó voltára 

hivatkozva elvetette, és a megyék általános rendezéséhez utasította.
2759

 A követválasztásokkal 

foglalkozó második szakaszból pedig csak a tisztújítási visszaélések megfenyítésének itteni 

alkalmazását is elrendelő 55. §-t tartották meg.
2760

  

A főrendeknek az augusztusi vita határozatai értelmében Zarka János országbírói 

ítélőmester által elkészített válaszüzenetét az 1844. augusztus 9-i ülésen bocsátották 

köziratra,
2761

 s az augusztus 12-i ülésen hitelesítették meg, valamint küldték át a 

rendeknek.
2762

 

 

IX. 5) A főrendek és a rendek vitája 

 

A megyei kihágások ügyében született első elutasító főrendi üzenetet a rendek az 

1844. augusztus 29-i kerületi ülésen tárgyalták. Beöthy Ödön a főrendi javaslat félretételét 
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 Vö. Csizmadia 1979. 212. (48. §), 214–215. (53–54. §) 
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 FN 43–44. V. 378. 
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indítványozta annak egyoldalúságai és hiányosságai miatt, de még Zsedényi is a 

törvényjavaslat egészének tárgyalására akarta a főrendeket felszólítani. A megyék végül 30:17 

arányban elutasították a főrendi üzenet és észrevételek érdemleges vitáját addig, amíg a 

főrendek nem véleményezik az egész tervezetet.
2763

  

A kerületi üzenetet az 1844. szeptember 9-i országos ülésen tárgyalták a rendek, ahol 

három – a kerületitől eltérő – markánsabb vélemény artikulálódott. Az elnöklő Szerencsy 

István személynök a főispánok jogainak rendi javaslatbeli korlátozása ellen emelt szót, akinek 

véleményéhez Andrássy Mihály esztergomi követ is csatlakozott. Szerencsy szerint a főispáni 

kicsapongások korlátozására elég törvény létezik, míg a rendi javaslat életbeléptetése esetén a 

megyék kormányzóinak semmi mozgástere nem maradna: se jót nem tudnak a megyének 

tenni, se a rosszat nem tudnák elhárítani törvényes eszközök és jogosítványok hiányában. 

Matyasovszky Boldizsár (Szepes) és Sárközy Kázmér (Fejér) a főrendi javaslat mellett 

foglaltak állást, mert a főispánok korlátozott fokú, a vesztegetési törvénybe integrált 

büntetését szükségesnek látták.  

A harmadik véleményt Zsoldos Ignác indítványát támogatva Thuránszky Péter (Liptó), 

Farkas Sándor (Pozsega), Abaffy Arisztid (Árva), Ossegovich Metell (Horvátország), Piller 

László (Sáros), Szentpály László (Ugocsa), Gabányi Sándor (Szatmár), Zsitvay József 

(Szerém) és Scitovszky Márton (Baranya) képviselte. Zsoldosék elismerték, hogy a főispánok 

jogait és kötelességeit szükséges lenne törvényileg meghatározni, kihágásaikat pedig büntetni, 

de nem kívánták ezt feltételül szabni azon pontok elfogadásához, amelyekben a főrendi és az 

alsótábla között egyetértés mutatkozott. A veszprémi követ és támogatói tehát a 

részeredmények érdekében bizonyos kompromisszumra is hajlandóak lettek volna, hogy a 

törvényhozás a diéta feloszlásakor legalább valami előrelépést fel tudjon mutatni. Az 

alsótáblai többség végül a három indítvány helyett a kerületi üzenet jóváhagyását emelte 

határozattá.
2764

  

A megyei kihágások tárgyában készült második rendi üzenetet a főrendek az 1844. 

szeptember 11-i ülésen tárgyalták.
2765

 A rendek üzenetét visszautasító konzervatív főrendi 

álláspontot gróf Keglevich Gábor felszólalása összegezte. A főtárnokmester nem zárkózott el 

a főispáni jogok és kötelességek meghatározásától hosszútávon, de azt csak a megyék 
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általános elrendezésével párhuzamosan és összhangban tudta elképzelni. A rendek 

törvényjavaslatát ismételten kifogásolta: egyrészt azért, mert a főispáni jogok körülírása 

helyett azok nullifikálását végzi el, másrészt mert a kihágások felelőseit egyoldalúan a 

főispánokban állapítja meg, miközben a másik oldal, a választók tömegeinek „idegen 

elemekkel” történő bővítéséről határoz, a kihágások további eszkalálódását segítve elő. 

Keglevich szerint a választói tömegek felelősségét a főispánok befolyásától – hivatalosan és 

formálisan legalábbis – független követválasztások példáján lehet lemérni és szemléltetni. A 

gróf tagadta, hogy a javaslat részletes vitáját a főrendek elmellőzték, a rendeket ezért a 

főrendi észrevételek tárgyalására akarta felszólítani, mint amelyek a rendszeres bizottsági 

munkálatoktól független, kompakt, és éppen ezért jól kezelhető, tárgyalható egységet 

képeznek.  

A két tábla közötti nézetkülönbséget báró Majthényi Antal liptói főispán Keglevich-

hez hasonlóan nem a főispáni jogok meghatározása szükségességének a tényében látta, hanem 

abban, hogy a rendekkel ellentétben a főrendek ezt a megyék rendezésétől elválasztva nem 

tartották kivitelezhetőnek, továbbá hogy a főispáni jogok fenntartásában látták a választók 

tömegei által megzavart rend fenntartásának egyetlen, és utolsó biztosítékát. Keglevichék 

véleményét a részeredmények elérése érdekében támogatta gróf Szécsen Antal, gróf Károlyi 

Lajos abaúji főispán, gróf Forgách Antal, báró Perényi László, báró Orczy Lőrinc, Ocskay 

Antal kassai megyéspüspök, Gyürky Pál krassói főispán és Majláth György országbíró.
2766

 A 

rendek üzenetének elfogadását a főrendi ellenzék tagjai, gróf Teleki László, gróf Pálffy 

József, gróf Eszterházy József, gróf Zichy Ottó pártolta. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, 

hogy Telekiék nem a rendi törvényjavaslatot magát pártolták (azt ők maguk is elhibázottnak 

gondolták!), hanem csak a törvényjavaslat rendek által is javasolt részletes, paragrafusonkénti 

tárgyalási módját, azaz a hagyományos törvényhozási eljárást, és az egyoldalúságok 

korrigálását: a főispán–tömeg szerep- és „munkamegosztás” együttes figyelembevételét.
2767

  

A fentiektől eltérő véleményt gróf Batthyány Lajos fogalmazott meg, ami 

véleményünk szerint az országgyűlési vita lényegére és mozgatórugóira is a leghitelesebben 

mutat rá. A későbbi miniszterelnök reál-pesszimista álláspontja szerint az egész törvényhozási 

vita meddő volt: „Meggyőződésem: hogy ezen tárgyban senki nem kivánja őszintén a’ 

mostani rendetlen állapotnak megszüntetését, – senki, de senkisem, sem a’ felső tábla, sem az 

alsó, és mi ezzel synonimum, sem a’ főispánok sem a’ megyék rendei, mert mindenki azon 
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illusióban plus minus van, hogy ma holnap hasznát veheti a’ most létező önkénynek; és míg 

ezen illusióba fog mind a’ két párt állani, addig őszintén reformhoz nem fog nyulni és ebből 

csak azt következtetem, hogy a’ baj még nem eléggé nagy, és várjunk még egy darabig, és 

látni fogjuk, hogy más hangulatban fogunk a’ dologhoz szólani, azért nem bánom 

vonakozzanak, tegyenek a’ mélt. FRR bármit, midőn a’ szükség elő fog állani, mind ezen 

tábla, mind a’ másik máskép fog fellépni, és ekkor nem fogják alkalmaztathatni mind a’ két 

részről azon mondást: »corvus corvo non eruit oculum.«”
2768

 A szeptember 11-i főrendi 

ülésen elnöklő nádor Keglevich és Majthényi mellett határozta meg a többséget, s a megyei 

kihágások tárgyában a második főrendi válaszüzenetet ilyen értelemben készítették el, amit a 

szeptember 16-i főrendi ülésen bocsátották köziratra, s szeptember 18-án küldtek meg a 

rendeknek.
2769

 

A főrendek második válaszüzenetét a szeptember 21-i kerületi ülésen tárgyalták a 

rendek. Lónyay Gábor a megyei kihágások tárgyában készített törvényjavaslat félretételét 

javasolta: a zempléni követ a főispáni hatalom korlátok közé szorításának elmulasztása 

mellett céltalannak ítélte a törvényi szabályozást. A kerületi ülés többsége, 32 vármegye ezzel 

szemben ismételten amellett szavazott, hogy a főrendeket szólítsák fel az egész munkálat 

tárgyalás alá vételére.
2770

 A rendek újabb üzenetének tárgyalása, és vele együtt a megyei 

kihágások tárgyában készített törvényjavaslat azonban az országgyűlés további munkája során 

ad acta került. 

 

IX. 6) Összegzés 

 

A megyei kihágásokról szóló törvényjavaslat vitájától függetlenül később a 

nemtelenek általános hivatalképességéről mégis törvény született a diétán (1844:5. tc.: „A 

nem-nemeseknek is minden közhivatalokra lehető alkalmazásáról”).
2771

 Az ezzel kapcsolatos 

vita részletesebb ismertetésétől ehelyütt eltekintünk, mert annak nagy része az országos 

közigazgatási hivatalok betöltése körül forgott, s a megyei hivatalok hozzácsatolása csak a 

vita utolsó köreiben, üzenetváltásaiban, a főrendek nyomására (!) került bele a 
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törvényjavaslat, majd a törvény szövegébe.
2772

 A hivatalképesség ügyének győzelmét Horváth 

Mihály „hallatlan esetként” kommentálta, hiszen a főrendi tábla szabadelvűségben ezúttal – 

látszólag − meghaladta a rendeket. A rendek ugyanis – ahogy láttuk − pótutasításaik kötelme 

miatt eleinte csak megszorításokkal akarták elfogadni a jogkiterjesztést, s a bírói funkcióval is 

rendelkező hivatalokat továbbra is kizárólag a nemesség kezében hagyták volna. A főrendek 

Teleki László, Batthyány Lajos, Széchenyi István stb. felszólalásainak és a törvényjavaslat 

abszurd következményeinek (ti. hogy a nádor, a kancellár stb. lehetne nemtelen is, a 

szolgabírák és esküdtek például viszont nem!) hatására az általános hivatalképesség mellett 

fogalmazták meg üzenetüket a rendek számára. Hozzá kell tennünk, hogy a főrendek a 

döntéssel nyilvánvalóan a jómódú középbirtokos nemesség megyei pozícióit kívánták rontani, 

s az ellenzéket ily módon visszaszorítani. A rendek végül (Horváth szerint: „elszégyellték 

magukat”, mert a fontolva haladó főrendek túlszárnyalták őket) utasításaik ellenére is 

elfogadták az általános hivatalképességet.
2773

  

 

Horváth Mihály összefoglalója szerint a megyei kihágásokról született rendi 

törvényjavaslat bár sok bajt képes lett volna orvosolni, de teljes megoldást csak a vármegyék 

coordinatiója jelenthetett volna, ezt azonban akkor még nem lehetett napirendre tűzni. A 

liberális történetíró a törvényjavaslat elbukása miatt ugyanakkor nem csak a főispáni jogokat 

szívósan védelmező főrendi táblát tette felelőssé, hanem a rendeket is, mert szerinte a 

vármegyék túl szigorú szabályokat akartak hozni a főispánok ellen. Úgy vélte, hogy valójában 

egyik fél, se a felsőtábla, se az alsótábla, illetve se a főispánok, se a megyék nem akarták 

őszintén a megoldást, „mert a korteskedésnek még mind a két rész hasznát vehetni véli.”
2774

  

Horváth helyesen kiemelte azt is, hogy a törvényhozás következetlen volt: a 

hivatalképesség bár fontos része a jogegyenlőség elvének, a választójogot mégsem adták meg 
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a nemteleneknek. A megyei hivatalok betöltése tehát továbbra is a nemesektől függött, a 

hivatalképességet lehetővé tevő törvény így nehezen válhatott tényleges valósággá.
2775

  

Az 1843/44-es országgyűlés tanulsága Dénes Iván Zoltán megállapítása szerint a 

liberálisok számára a megyerendszer erőteljesebb védelme, míg a konzervatívok számára a 

kormány befolyásának növelése és az ellenzék visszaszorításának igénye volt.
2776

 Rövidtávon, 

a gyakorlatban az állam technikai korszerűsítésén túl azonban egyik fél sem mutatott a rendi 

kereteket meghaladó, parlamentáris-liberális alternatívát.  

Az 1830-as években a nemzetvédő, sérelmi, alkotmányos függetlenség retorikájával 

lehetett a rendi és liberális ellenzék között hidat verni, illetve egységfrontot képezni a 

kormánnyal szemben, és ennek keretében vált lehetségessé megjeleníteni a politikai diskurzus 

„másodlagos” jelentéstartalmaként a liberális ellenzék programjának egyes elemeit is (lásd 

például Deák Ferenc fellépését a szólásszabadsági sérelem vitájában). Az 1840-es évekre 

nyilvánvaló lett, hogy a liberális reformok keresztül vitelére ez a taktika alkalmatlan és 

eredménytelen. A főispánok büntethetősége viszont például egy olyan „sérelmi” elem lehetett, 

ahol a rendi és liberális ellenzék nemzeti retorikája találkozhatott és egységes állásfoglalást 

teremtett. 

Összességében elmondható, hogy a rendek törvényjavaslata a strukturális változások 

helyett jellemzően megelégedett az anyagi jog egyes eseteinek szabályozásával a rendi 

intézményrendszer keretein belül. Ruszoly József komparatív alkotmánytörténeti vizsgálatai 

szerint a nyugati törvényalkotáshoz, konkrétabban az angol és francia mintákhoz hasonlított a 

magyar szabályozási kísérlet abban a tekintetben, hogy az alkotmányjogi (aktív és passzív 

választójog elvesztése) és büntetőjogi szankciók (pénz-, fogságbüntetés) ekkor még nem 

váltak el élesen egymástól, együttesen jelentek meg a törvényalkotók munkáiban és 

javaslataiban.
2777

 

Stipta István a törvényjavaslat előremutató részei közül a titkos szavazás bevezetését 

és a honoráciorok választójogának megadását, valamint az 1844:5. tc. megszületését a 

nemtelenek hivatalképességéről emelte ki röviden. Bár a jogtörténész kiváló munkája az 

1840-es évek második felétől a dualista törvényalkotásig kibontakozó vitákra és törekvésekre 

helyezi a hangsúlyt, érdemes megemlíteni, hogy összevetésének eredményei szerint 

kontinuitás fedezhető fel az 1848-as és az 1870-es évek hasonló tárgyú vitáival. A kontinuitás 

mind személyi szinten, a kidolgozók és előterjesztők részéről, mind szövegszerűen, az 1843-
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as törvényjavaslat egyes szakaszai és az áprilisi törvények (1848:5., 1848:16–17. tc.), illetve a 

dualista törvényhozás (1870:42. tc., 1874:33. tc., 1878:5. tc.) hivatkozásai között 

kimutatható.
2778
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X. Összegzés és kitekintés 

 

Disszertációnkban a megyei választások reformkori szabályozástörténetét és a választások 

megreformálására indított törekvéseket próbáltuk bemutatni. A vármegyei követ- és 

tisztválasztások esetében véleményünk szerint hatványozottan igaz Kecskeméti Károly 

nyomán Pajkossy Gábor figyelmeztetése, hogy pontosabb megjelölés lenne a reformtervek 

koráról beszélni.
2779

  

Láttuk, az 1840-es évek első felében az általános politikai klímába illeszkedően egyre 

erőteljesebben megfogalmozódott a strukturális reform igénye is a népképviselet valamilyen 

formájának a bevezetésével, de mindez csak feltételesen, és a szavak szintjén. A liberális-

nacionalizmus nemzeti önvédelmi reflexei többszörös gátat emeltek a szimbolikus és 

gyakorlati funkciókkal átszőtt vármegyei intézmény bármilyen jellegű átalakítása elé. 

Érdemes regisztrálni, hogy a megyei választások szabályozásában az egyébként 

paradigmatikus áttörést jelentő, katalizátorjellegű 1848-as események sem eredményeztek 

komplex, megnyugtató törvényhozási rendezést, arra az átmeneti szabályozás érdemei mellett 

is az 1870-es évekig várni kellett, különösen a választási bűncselekmények területén.  

A választások lefolyásában az 1844-es év tehát nem jelentett választóvonalat, sőt, a 

visszaélések eszkalálódása az adminisztrátori rendszer következő évben történő bevezetésével 

csak ezután tetőzött. A választási kultúra tehát nem hogy nem javult, hanem tovább 

radikalizálódott. A vármegyei főkormányzóknak (főispánok, adminisztrátorok) kiadott 

hivatalos uralkodói utasítás ráadásul a kihágások orvoslásában a tisztválasztási normatívum 

alkalmazására szólított fel: „A tisztújításoknál gyakrabban tapasztalt botrányos kihágások 

végképpeni megszüntetése tekintetéből magokat [ti. a vármegyei főkormányzók] azon 

rendeleteinkhez, melyek az 1836. évi Szent Mihály hó 22-ről 13017. sz.a. az ország minden 

megyéjéhez küldött kegy. kir. leiratunkban foglaltatnak, szorosan alkalmazzák.”
2780

  

Mi különbözteti mégis tehát meg, teszi érdekessé az 1830-as és 1840-es éveket, az 

általunk vizsgált időszakot? Röviden két párhuzamos folyamatról beszélhetünk: egyfelől a 

választási anomáliák megszaporodásáról és azoknak az országos nyilvánosság elé, azaz a napi 

politikai köztudatba kerüléséről, másfelől ennek következményeként a reformdiskurzus 

felélénküléséről. A közvetlenül megelőző évtizedek sporadikus, bár folyamatosan jelen lévő 

tünetei egy egységes, az egész testet megtámadó „fertőzéssé” látszottak összeállni.  
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Az esettanulmányok segítségével bemutattuk, hogy a visszaélések és a kollektív 

erőszak szimptómái párthovatartozástól független, általános társadalmi jelenségként írhatók 

le, azaz történetietlen és koncepciózus lenne egy abszolút kiindulópontot és felelőst keresni. 

Nem sok eredményre vezetne a konzervatív vagy az ellenzéki oldal elsődleges felelősségét 

firtatni vagy kijelenteni, mert egy szociálpszchológiailag meghatározott általánosabb emberi 

viselkedéstípusról van szó, amelynek a politikai és állami berendezkedéstől független 

érvényességét a külföldi analógiák beemelésével is próbáltuk igazolni. Három eltérő jellegű 

követválasztás példáján bemutattuk a korabeli kampányszervezés folyamatát és a „problémás” 

választások lefolyását, míg Pest segítségével a „szabályos” választások eljárástechnikai 

részleteit próbáltuk szemléltetni.  

A választási kultúra és viselkedéstípusok, stratégiák homogén jellegével ellentétben a 

terápia kérdésében már nagyfokú szóródás figyelhető meg a megyék között, jóllehet nagyobb 

csoportokat itt is rendre elkülöníthettünk. Ahogy láttuk, az 1830-as években jellemzően még 

ellenzékiek és konzervatívok egyaránt a rendi, tradicionális politikai retorika eszköztárát 

vették használatba javaslataik ideológiai-teoretikus beágyazásához, adott esetben a 

reformgondolat megjelenítéséhez. Bár a reformgondolat elvi felvállalásában az 1840-es évek 

első harmadára minőségi változás következett be, a gyakorlati megvalósítás elé – jóllehet 

eltérő irányból és argumentációval – mindkét oldal akadályokat emelt. A „terelő” stratégiák 

különbségének alapja az időfaktor volt. Amíg az ellenzékiek a strukturális reform 

(mindenekfelett a népképviselet bevezetése) erejének, de egyúttal időelőttiségének, a 

konzervatívok az azonnali hatékony megoldásként tekintett represszív törvények 

bevezetésének a hangoztatásával odázták el a probléma célirányos és többrétegű kezelését.  

Feltehetően mindkét oldal a várható nyereségek és veszteségek mérlegre helyezésével 

döntött a status quo-t kevésbé bolygató politikai irányvonal mellett. A kisnemesség 

befolyásolhatóságának kimenetelétől függő, azok lélektanának ismeretére alapozott, már 

bejáratott és begyakorolt politikai stratégia az agresszív, gyakran brutális kimenetellel 

végződő választások ellenére is kisebb veszélyt, illetve kisebb rizikófaktort jelenthetett, mint a 

strukturális átalakítással járó bizonytalanságok, a választási térkép újrarajzolása és a választói 

lélektan hirtelen kibővülése. A disszertációban ismertett, végső soron eredménynélküli viták 

hátterében az „obstrukcióval” mint elterelő stratégiával tehát – legalább részben − a politika 

egyik alapvető örök sajátossága, a már megszerzett politikai hatalom átmentésének az ösztöne 

állt. A proaktivitás helyett ezért többnyire a prakticizmus győzelmét regisztrálhattuk. 

Mégsem elhanyagolható az a számos eljárásjogi fejlemény, ami bár a hagyományos 

rendi keretek között, de a nyugati parlamentáris rendszerek egyes jellemzőit próbálta a hazai 
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talajban is normává emelni. A legplasztikusabb példa talán a fejenkénti, illetve a titkos 

szavazás kisebbségiből többségi véleménybe emelkedése az 1819 és 1844 közötti 25 évben. A 

titkos szavazás problémája azért is tűnik jó példának, mert egyszerre sűríti magába a 

disszertációban figyelemmel kísért, és a bevezetésben megjelölt két vezérmotívumot. Mint 

vitathatatlanul modern szavazási forma, de rendi keretek közé szorítva, példázza a régi 

feudális és az új polgári rendszerek közötti érintkezést-súrlódást, az átmeneti időszak 

kettőségét. A kettősség és a dialektikus párbeszéd azonban nem csak intézményi szinten 

ragadható meg, hanem mentalitástörténeti vetületben is. A titkos szavazás kötelezővé tétele 

körüli évtizedes viták bemutatása során láttuk, hogy az egyik kulcsfontosságú vitapont annak 

a nemesi mentalitással való összeegyeztethetősége volt, azaz hogy a nyilvánosságra építő 

nemesi virtus elbírja-e tekintélyvesztés nélkül a szavazási rendszer ily módon történő 

formalizálását (még akkor is, ha a retorikával ellentétben a vita ilyetén interpretálása 

valójában elsősorban a függőségi befolyásokra építő hatalmi szándék átmentését szolgálta). 

Az intézményi és mentalitástörténeti kettőség, meghasonlás azonban éppen hogy nem 

nevezhető a korszakban statikusnak, s éppen a titkos szavazás példája is mutatja, hogy az 

elmozdulás iránya – ha fokonként is – a rendi-nemesi beidegződések meghaladása felé haladt. 

A titkos szavazás 1843/44-i országgyűlésen látott támogatottsága a nemesi mentalitás 

érveinek a vereségét jelezte előre.  

Az intenzív, kísérletező átalakulási időszak másik szimbolikus eleme és könnyen 

kézzelfogható példája a visszaélések orvoslásának őrszéki típusú megoldása, illetve ehhez 

kapcsolódóan az országgyűlési választási bíráskodás kérdése volt. Az őrszék és az 

országgyűlési választási bíráskodás a korszak másik meghatározó törésvonalának, és a 

bevezetésben már szintén előre jelzett vizsgálati szempontnak, az országos és a vármegyei 

dimenziók különbözőségének, nemegyszer konfliktusának a szemléltetésére alkalmas. A két 

szint érdekeit, céljait és eszközeit tekintve gyakran nem került fedésbe egymással, de a két 

pólus közötti erőviszonyok és hangsúlyok szintúgy folyamatosan módosultak. A külmegyei 

tagokból összeállított és/vagy a vármegyei közgyűlés/sedria egyes korábbi jogosítványait 

átvállaló őrszék és a választási bíráskodásnak az országgyűlés (alsótábla vagy országgyűlési 

bizottság) hatáskörébe utalása egyértelműen a vármegye korábbi súlyának a gyengítését és az 

országos dimenzió előtérbe kerülését eredményezte volna. A hatalmi pólusok ilyetén 

átrendezésére a politikai elit azonban még nem készült fel, s a titkos szavazással ellentétben a 

gyakorlati megvalósulást tekintve szerényebb eredményt regisztrálhattunk. 

Ha sarkosan szeretnénk fogalmazni, az 1830-as és 1840-es éveket a jelzett 

ambivalenciák miatt egyfajta tudathasadásos állapotként jellemezhetnénk. A szándék és a tett, 
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az elmélet és a gyakorlati realitás, a célok és a lehetőségek, a rendi és a polgári látószög, a 

vármegye és az országos szint, mind-mind önmagában is komoly dilemmát jelentene, a 

többszörös törésvonal-hálózat léte tehát logikus magyarázattal szolgálhat a gyakran 

önparalízisnek tűnő politikai állapothoz. A megyei választások rendezésére született 

reformtervezetek és reformkísérletek szűrőjén keresztül a reformkori szakirodalom korábbi 

megállapításaihoz hasonlóan arra jutottunk, hogy bár a nemességben megvolt a potenciál a 

hagyományos nemesi-rendi keretek meghaladására, s a társadalom újfajta percepciójára (lásd 

a titkos szavazás példáját), a vármegye létével összekapcsolt nemzetvédő motívum felülírta a 

gyakorlati prioritásokat (lásd őrszék stb.), és gátat emelt az átalakulás nyugat-európai formája 

elé. Az így létrejött felemás, kevert rendszer – a megyei választások esetében legalábbis 

mindenképp – alkalmatlannak bizonyult a társadalom és az intézményrendszer krónikussá 

váló tüneteinek a kezelésére.  
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