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ÖTÖDIK IDŐSZAK.

A reformok és küzdelmek kora. 1825—1848.

I .
A haladás sz e llem e  fe lé b r e d t;  a király ö sszeh ív ja  az orszá g g y ű lést 1 8 2 5 .  
szep t. 11 -k ére . —  K övetválasztás, —  o rszággyű lési u tasítások, —  követi 

je len tések . —  Az 1 8 3 0 -k i o r szá g g y ű lésre  küldött követek  utasításai.

A jótékony hatás, melyet Kazinczy Ferenez és társainak 
működése az irodalomban, majd Széchényi István grófnak fel
lépése a közgazdasági és politikai élet terén előidézett, Csongrád 
vármegyében is érezhető volt.

Az a tudat, hogy a különben áldott földdel és életre való 
néppel biró vármegye minden tekintetben hátra maradt, meg
teremtette a haladás utáni vágyat. Ez idézte elő a politikai és 
közgazdasági, a közigazgatási és társadalmi küzdelmek és refor
mok eleven korszakát.

A vármegye rendei ismerni kezdték az európai eszméket 
és intézményeket, melyeknek követése és meghonosítása leg
jobbjaink legszentebb törekvését képezte. A nemzeti érdekekről 
majdnem egészen megfeledkezett főnemesség, mely kiváltságai 
által elkülönítette magát a néptől, — és a szellemi élet öntuda
tára még nem ébredt alsó néposztály, mely az alkotmány sán- 
czain kívül állott, csak e korszakban kezdi éreztetni élénkebben, 
hogy a különleges érdekek egyeztetésére szükség van, ha azt 
akarja, hogy az elválasztó falak ledöntése után megszülethessék 
az új Magyarország.

A franczia háborúk, a mint láttuk, megrontották az ország
1



2

financiáit; az 1811-ki pénzdevalvatió iszonyú állapotokat idézett 
elő a vármegyékben és a községekben. Hiábavaló volt a vár
megyék felszólalása; a bécsi kormány nem hallgatott a tiltakozó 
feljajdulásokra; sőt,.hogy a nemzet nyilvános bírálatát is kike
rülje — tizenhárom éven át országgyűlésre sem hívta össze az 
ország rendéit.

Az alkotmánynak ekkénti megsértése arra kényszerítette 
a nemességet, hogy a vármegyék gyűlésein tárgyalja az ország 
helyzetét, tiltakozzék minden törvénytelenség ellen és követelje 
az országgyűlés összehívását.

Csongrád vármegye is a tiltakozó és követelő vármegyék 
sorába tartozott; jóllehet az alkotmány épségben tartása érde
kében tett felirataiban hiányzik az a szenvedélyes hang, mely a 
hadiadót megtagadó más vármegyék feliratait jellemezte. Mind- 
azáltal tagadhatatlan, hogy a franczia háborúk és II. Józsefnek 
jó szándékú, de törvényellenes reformjai itt is oly hatást gya
koroltak, mely a  vármegye szellemét egészen átalakította. 
A haladási'és átalakulási vágy erősen nyilatkozott azon követi 
utasításokbarp melyeket Csongrád az 1791-ki országgyűlésre 
küldött követeinek adott.x) És bizonyos, hogy ezt a vágyat az 
újabb események nem lohasztották, sőt inkább erősítették. 
A közviszonyokkal való elégedetlenség csak akkor szűnt meg 
némileg, mikor hosszas sürgetés után azon hír érkezett, hogy a 
király az országgyűlést 1825. szept. 11-kére Pozsonyban ösz- 
szehívta.

A királyi meghívó, mely az augusztus 16-ki szegvári vár
megyei gyűlésen lett kihirdetve, rendkívüli örömöt okozott a 
rendeknek. Úgy tekintették azt, mint egy jobb jövő zálogát; 
mint a régvárt alkalmat arra, hogy az évtizedek óta halomra 
gyűlt sérelmek megorvosoltassanak, és az alkotmány örök időkre 
biztosíttassák. A főispán felszólította a rendeket, hogy az 
ország gyűlésére követekül oly férfiakat válaszszanak, akik az 
ország érdekeit kellőleg előmozdítani tudják és akarják is. 
A választás megkönnyítése szempontjából három férfiút hozott 
javaslatba, úgymint: Babarczy Imre kir. tanácsost és alispánt, 
Kárász Benjamin főszolgabírót és Bene József táblabirót.

’) V. ö. II , 196-213. lapokon,
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Kárász Benjamin azonban, családi viszonyaira való hivat
kozással, megköszönte a bizalmat és így egyhangúlag Babarczy 
Imre és Bene József lettek a vármegye országos követei. Sajnos, 
hogy Babarczy alispán mindjárt az országgyűlés elején 1825. 
november hóban lemondott követi állásáról. Maga helyett a 
főispánnal egyetértőén Kárász Benjámin főszolgabírót ajánlotta, 
akit egyhangúlag meg is választottak. Azonban Kárász már 
1826. junius havában követi állásáról szintén lemondván, a vár
megye rendei a főispán által jelölt négy férfiú közűi, kiknek 
sorában már Klauzál Gábor neve is előfordúlt, Rőth József 
táblabirót választották meg, aki aztán Benével együtt az ország- 
gyűlés végéig megmaradt. A követek részére megállapított uta
sítások híven tükrözik vissza Csongrád vármegye politikai 
meggyőződését és alkotmányos óhajtásait. Hangjok komoly, 
önérzetes; de semmit sem tartalmaznak abból a forradalmi hang
ból, melytől a főispán és a .kormány méltán tartottak. Sőt azon 
óhajnak is kifejezést adtak, hogy Metternich herczegnek, az 
egész Európa lecsendesítése és a haza iránti érdemeire való 
tekintetből, az indigenátus, a taksák elengedése mellett meg
adassák. Különben kiterjeszkedtek a kormány törvénytelen 
eljárására, melyet a katonaszedés és katonaadó behajtása körül 
elkövetett; és kiterjeszkedtek az ország anyagi és szellemi érde
keinek előmozdítását czélzó intézmények sürgetésére is. Minden 
tekintetben érdemes azokat az utasításokat bővebben is meg
ismertetni, mint első okmányát azon politikai tevékenységnek, 
melyet Csongrádvármegye a reformok ezen nevezetes korszaká
ban tanúsított.

A vármegye nagy hálával veszi, hogy 0  Felsége nejét 
megkoronáztatja s ez által az országhoz közelebb kapcsolja; 
azért ősrégi szokás szerint a felséges Asszonynak nem kisebb 
koronázási honoráriumot kíván adatni, mint az eddig meg
koronázott királynőknek.

De minthogy 0  Felsége az országgyűlést nemcsak felséges 
nejének megkoronáztatása, hanem az országos sérelmek orvosol- 
tatása végett is hívta egybe; azért nemcsak a múlt országgyűlés 
félbeszakítása miatt még el nem intézett sérelmek tárgyalandók s 
orvosolandók, hanem az azóta életbelépett intézkedések is, me-

1 *
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lyeknek behozatala a törvényhozás hatáskörébe tartozik, szin
tén ezen országgyűlésen tárgyaltassanak s a szükséghez képest 
állandósíttassanak vagy módosíttassanak. Ennek folytán a sok
féle pénznem és sokféle értékének beszüntetésével, arany és 
ezüst pénznek állandó értékkel való behozatalát sürgették.

A vármegye nem titkolhatta el fájdalmát a fölött, hogy Ő 
Felsége béke idején, midőn a katonák önként elbocsáttattak, 
ujoncskatonák állítását, azonkívül a hadi adónak, éppen midőn 
a pénzszűke naponként emelkedett, pengő pénzben való fizeté
sét országgyűlésen kívül elrendelni s e rendeletet szokatlan 
módon végrehajtatni parancsolta. Azért úgy erre, mint a kért 
subsidiumokra vonatkozólag az eddig fennállott világos törvé
nyek megújítását követeli. Ha pedig — úgymond — katona- 
állítás és adóügy kerül tárgyalás alá, akkor a követek arra töre
kedjenek, hogy az adó fel ne emeltessék, mert az adófizetés már 
most is majdnem lehetetlenné válik.

A katonaságra nézve sürgették a kapituláció behozatalát, 
mely nemcsak a humanitással megegyező, hanem mind a ver- 
bungot, mind az állítást megkönnyíti. Az ezredeknek évről-évre 
való kipótolását semmi esetre sem fogadják el; hanem sürgetik, 
hogy a verbung továbbra is megmaradjon és az arra rendelt 
összeg valósággal arra fordíttassék.

Az 1816. évi jun. 7824. sz. a. kelt rendelettel O Felsége az 
úgynevezett bécsi National-Bank tőkéjének biztosítására a biro
dalmában levő bányákat rendelte. Erre nézve törvény által 
biztosítást kívántak szerezni, hogy ezen rendelet jövőre ne úgy 
magyaráztassék, mintha a nemzet a státusadósságoknak csak 
részben való elvállalásába is avatkozott vagy a papírpénzek 
hiteléért jót állott volna, vagy ennek folytán a minden tarto
mánytól független Magyarország bányái, melyek a szent korona 
birtokaitól elidegeníthetetlenek, ezen kötelezettségbe értet
nének.

Az ország törvényei gondoskodtak arról, hogy a só árát a 
fejedelem és az ország közösen állapítsák meg, miből következik, 
hogy azt a király még a legnagyobb szükség esetén sem szab
hatja meg az országgyűlés akarata nélkül — saját tetszése 
szerint.
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Minthogy az adófizetők legnagyobb része földmívelésböl és 
marhatenyésztésből él s e két gazdasági ág az országnak is fő
jövedelmét képezi; természetesnek találják, bogy a fennálló tör
vények értelmében a marháknak és gabonának külföldre való 
kivitele megengedtessék; még pedig minden megszorítás nélkül, 
hogy a külföldi kereskedő ne legyen kénytelen aggódni az ő 
általa megvásárolt czikkek szabad kivihetősége felett.

Ugyanezen okból sürgetik, hogy a gabonából és marhából 
készült czikkek, u. m. liszt, keményítő, gabona-pálinka, füstölt 
és besózott hús, faggyú, gyertya, szappan, enyv, kikészült bőrök 
kivitele is megengedtessék; és mindazon megszorító rendeletek, 
melyek a bor és dohány kivitelét napról-napra nagyobb mérték
ben akadályozzák, ezután megszűnjenek. Hogy pedig a magyar 
tengerparton át a hazai termesztményekkel való kereskedés elő- 
mozdíttassék, oda kívántak hatni, hogy a magyar tengerpart a 
triesti kormánytól minden tekintetben független szabad álla
potba helyeztessék, továbbá, hogy a visszaszerzett tartomány a 
magyar diplomába foglalt fogadás szerint, visszakapcsoltassék.

Nem feledkeztek meg a czébbeli mesteremberekről sem, 
akik ellen az volt a panaszuk, hogy iparczikkeikkel mintegy 
monopóliumot űznek, s a jobb kézművek előállításához szüksé
ges versenyt elfojtják. Erre nézve oda utasították követeiket, 
igyekezzenek kieszközölni, hogy a ezébeken levő kontároknak 
is szabadság adassák mesterségük űzésére; mert — úgymond — 
tapasztalás szerint e kontárok, hogy a czébbeli mesterek zakla
tásait kikerülhessék, készítményeiket olcsón ezeknek adják el, 
s azok aztán ugyanazon készítményeket drágán adják a vevő- 
közönségnek.

A nemzet önállóságának biztosításán kívül Csongrád vár
megye rendei nagy súlyt helyeztek az ország szellemi gyara
podására és különösen az ifjúság tudományos és hazafias 
nevelésére.

Azért a pesti egyetemet, melyet Mária Tberezia különös 
királyi adománylevelénél fogva királyi bőkezűséggel meggaz
dagított, minden áron emelni akarták.

Fájdalommal tapasztalták, hogy a midőn az ifjúság alkal
matos, józan nevelése a nemzet virágzásának és.boldogulásának 
ezen első és fő kútfeje, mindenek felett való gondosságot és
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pártfogást kívánna: ezen intézet minden sok jószágai mellett is 
inkább hanyatlik, mint sem tökéletesednék. Botrányos állapot
nak találják, hogy p. o. a tanárok mai napig sem kapják meg 
egész értékben fizetéseiket. A bibliothékára — úgymond — 
mostani időben, midőn egyes munkák is ezerekbe kerülnek, 
rendszerint, amint hallatik, esztendőnként csak egy ezer 
forint vagyon rendelve. De még különös figyelmet érdemel az, 
hogy ez a főoskola sok tekintetben a bécsi főoskolának subor- 
dinálva vagyon, a mely sem a magyar tanítókat, sem az azokban 
a nemzet szükségeihez képest megkívántat© tulajdonságokat 
nem tudja, s nem esméri. Erre nézve sürgessék a követ urak, 
hogy a pesti főoskola minden külső függéstől felmentessék; 
jószágai mentül nagyobb haszonnal s takarékossággal adminis- 
tráltassanak, és jövedelmei a tanítóknak illendő fizetéseikre, a 
főoskola intézeteinek bővítésekre, s tökéletesítésekre fordíttas- 
sanak. Egy szóval: az 1791-ik évi 23. t. ez. értelméhez képest a 
dicsőült Fundatornénak szándéka szerént használtattassanak. “

Hasonlóképen sürgették, hogy a Yáczon alapított s a bol
dog emlékű királyné nagy nevéről Ludovicea nevezetű iskola 
olyannak tekintessék, melyben a magyar ifjúság tulajdon ter
mészetéhez képest a haza oltalmára kiképeztessék; ennél fogva 
óhajtván, hogy ezen megkezdett, de még nem tökéletes intézet 
czélját elérje, a követeket megbízták, hogy az erre szükséges 
további költségeket egész készséggel megajánlják. A nemesi 
testőrség pénztárának rendbehozását is ajánlották, azért hogy 
abból a magyar nemes ifjak képeztessenek, és csak a vármegyék 
által ajánlandó ifjak fogadtassanak be.

Rámutatnak arra is, hogy „a nemzeti hathatósságot fen- 
tartó magyar nyelv“, melyre nézve az Ország által már több Ízbe, 
nevezetessen 1811-ik évben is előterjesztés tétetett, most újra 
lelkesen felkarolandó és hogy a törvényes intézkedések Eö 
Felségének kegyelmes figyelmébe egyetértőleg ajánlandók 
lennének.

Természetes, hogy a nemesi jussok és kiváltságok épség
ben tartása itt is első rendű kívánság volt. Ehhez képest zokon 
vették, hogy a szomszéd hűn kerületben divó szokás és statutum 
szerint az ingatlanok megvételére a kerületi lakosoknak a külső
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nemesek előtt, sőt az ú.n.redemtusoknak a kerületi nem redem
tus nemesek előtt is elsőségök, vagyis praeemtiójuk van. Ezen, 
a nemesség kisebbítésére czélzó szokást csak azért sem hagy
hatták figyelmen kívül, mert a nemességnek szinte lehetetlen 
volt a kún kerületekben a miatt letelepedni. A követeket tehát 
utasították, igyekezzenek ezen a nemesi előjogokkal meg nem 
férő visszaélésen az 1609. évi 44, 1635. évi 23., 1655. é 34. t. ez. 
példája szerint segíteni.

Minthogy tapasztalás szerint a hazai törvények azon ren
delése, mely szerint a fiscusi jószágokat a király és haza javá
nak előmozdításában érdemeket szerzett hazafiaknak kellene 
conferálni, figyelmen kívül hagyatik; sőt ezen jószágok szinte 
árverésre bocsáttatnak s ez által a középsorsú érdemes hazafiak
nak azok megszerzése lehetetlenné vált, Csongrád vármegye 
utasította a követeit, igyekezzenek, hogy ezen jószágok meg
szerzése főkép az alsó vármegyékben, melyekben kü'önben 
is a birtokos nemesség kevés számmal van, megkönnyeb- 
bíttessék.

A felsőbb rendeletek által újabb időben megállapított 
tiszti választás módja sem az előbbi szokással meg nem egyez
vén, sem törvény által megállapítva nem lévén, a követek igye
kezzenek az ország rendéivel egyetértőleg a tiszti választások 
módját és jogát törvényileg meghatározni; az 1791. évben kiren
delt orsz. küldöttségnek a vármegyék coordinatio jár ól készült 
munkája megvizsgáltassék s törvénybe való iktatását kieszkö
zöltessék.

A vármegye fájdalommal tapasztalta, hogy az 1790. évi 14. 
t. ez. által megállapított hatásköre megszoríttatik az által, hogy 
gyakran egyes esetekben a vármegyék hatalmával s eredeti 
szervezetével, tehát az ország alkotmányával és szabadságával 
is egyenesen összeütköző rendeletek bocsáttatnak ki, nevezete
sen az egy törvény alatt élő ország megyéi az őket közösen 
érdeklő tárgyakban való kölcsönös értekezéstől eltiltattak; most 
elérkezettnek találta az időt arra, hogy ez a tilalom megszün- 
tettessék.

Sokszor volt kérve, s az 1805. évi 5. t.-cz. világosan rendeli, 
hogy a névtelen feljelentések figyelembe ne vétessenek. Azonban
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éppen e vármegye sérelmesen tapasztalta, hogy e törvénynek 
nincs kellő foganatja; azért a követeket utasította, hogy ezen 
törvény megújítására és megtartására törekedjenek.

Egyébként a vármegyétől kikérendő és bevárandó utasítás 
nélkül semmi olyan ügy tárgyalásába, mely akár közvetlenül, 
akár közvetve az ország vagy nemesség sarkalatos jogaival s 
különösen az 1741. évi 8. t. ez. rendelésével ellenkeznék, ne bo
csátkozzanak s az alkotmány sértetlenségére mint a legbecse
sebb kincsre vigyázzanak.

Az útiköltséggel és utasítással ellátott követek siettek fel 
Pozsonyba; és mivel akkor a követek beszédeinek és az ország- 
gyűlés határozatainak feljegyzésére és közlésére sem gyorsírók, 
sem hírlapok nem állottak rendelkezésre: a történteket levél 
alakjában kéthetenkint kellett megirniok a vármegye érdeklődő 
nemessége számára. Ha pedig olyan kérdés merült fel, melyre 
utasításuk nem volt, azonnal új utasítást kellett kérniük.

Innét van, hogy mikor a végrehajtó legfelsőbb hatalom 
törvényes határainak áthágása által okozott sérelem orvoslásá
ról, és a felkelő nemességnek időszakonként történendő gyako
roltatásáról volt a szó, Csongrád követei mind a két tárgyra 
vonatkozólag új utasítást kértek és nyertek. A vármegyének 
erre nézve az volt a nézete, hogy mivel az ellenséggel csak 
jól begyakorolt sereg képes sikeresen szembeszállani: a hadi 
lábra állítandó nemesség századonkint egy-egy évben legalább 
két hónapig, — minden harmadik évben pedig ezredenkint tart
son gyakorlatokat.

Hasonló zavarba jöttek a követek akkor is, mikor az 
országos rendek első felirata a személyes garantiákon kívül a 
törvényes állapot teljes helyreállítását sürgette; mikor erélyes 
hangon azt követelte, hogy az országgyűlés minden három 
évben megtartassék, és a helytartótanács az alkotmányra meg- 
eskettessék, és ha valaki esküjét megszegné, az vád alá helyez
tessék. Midőn e követelésre nem érkezett megnyugtató válasz, a 
rendek a nádor közbenjárását vették igénybe ; mire aztán tel
jesen megnyugtató válasz jött. Ezt a csongrádi követek leküld
ték vármegyéjüknek, mely igen loyalis hangon hozott határo-
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zatban a nádornak köszönetét mond és a királyi felség atyai 
gondoskodását dicsőíti. A vármegye rendei, úgymond, abban 
sem kételkednek, hogy ha a Felség nyilatkozatának tartalma a 
törvénykönyvbe foglaltatik,a követeknek utasítása óhajuk szerint 
fog teljesülni, és a felség — a nemzeti jussok megerősítésében 
hazánk bővebb megnyugtatására, atyai kegyelmét még tovább 
is fogja terjeszteni. Kővetjeinek pedig kötelességévé tette, hogy 
ennek a törvénykönyvben minél világosabb kifejezését sürgessék.

Különösen két dolog volt, melyre nézve a királyi nyilat
kozat felvillanyozta a rendeket, t. i. az, hogy semazujonczozást, 
sem az adót nem akarja a diéta hatásköréből kivonni. Ez utób
bira nézve Csongrád követei újabb utasítást kérvén, a vármegye 
1826. április 12-ikén Szegeden tartott közgyűlésén nemcsak 
elvileg ragaszkodott az ország jogaihoz, hanem azon óhajtásának 
is kifejezést adott, hogy amennyiben a királyi adó az előbbeni 
években a törvényes mértéken felül szedetett, jövőre a fölösleg 
beszámíttassék. Lelkére kötötte követeinek, hogy ezt sürgessék; 
ha pedig a kir. adó megállapításáról leszen szó, annak feleme
lését semmi szín alatt ne engedjék meg, — sőt a vármegye 
óhajtását abban tartoznak kijelenteni, hogy az adó az 1802. évi 
lábra állíttassák vissza.

Ilyen szellemben folyt tovább a vármegye és követei között 
érintkezés a porták újabb összeirásáról, a nemzeti nyelv fejlesz
téséről, az adó felosztásáról, a jobbágyi telkekről, a pénzdeval- 
vatió által egyeseknek okozott kár némi megtérítéséről stb.,míg 
végre a követek az országgyűlés befejeztével egy mindenre 
kiterjedő vógjelentósben összegezték a majdnem három évig 
tartó diétának eredményét.

Az új törvénykönyv bemutatása mellett kijelentik a követ 
urak, hogy a hozott törvényczikkek nem felelnek meg azon 
várakozásnak, melyet a nemzet ezen országgyűlés iránt méltán 
támasztott; nem felelnek meg azon óhajtásoknak, melyeket „az 
idők lelke, nemzeti csinosodásnak és gyarapodásnak szükségei“ 
minden szivekben gerjesztettek. Mert — úgymond — az ország 
gyűlését megelőzött váratlan történetek sok kelletlen kérdésekre 
adtak alkalmatosságot, melyek egy részben ugyan még az 
1825-ik esztendei november 26-án költ Felséges magyarázó
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válaszirás által, de végképpen csak a folyó esztendei márczius
1-ső napján az adó tárgyában kiadott kegyelmes királyi resolu
tio val fejeztettek be. Éhez járult a köztanácskozást megkívánó 
tárgyaknak sokasága, melyek a hosszas háborúk között és az 
utolsó országgyűléstől fogva eltelt tizenhárom esztendők alatt 
annyira megszaporodtak, hogy egyedül azoknak rendbesze
dése és megrostálása egy országgyűlésnek idejét meghaladta. 
Még inkább megnehezítette a tanácskozásokat a tárgyaknak 
fontossága. A sarkalatos törvényeken történt sérelmek a leg
nagyobb gondosságot kívánták. A porták felosztásának meg- 
igazítására szükséges összeírást 1723-ik esztendőtől fogva a 
törvényhatóságok folyvást óhajtották; és ámbár annak meg
állapításában az 1723-ik és 1729-ik országgyűlések több hóna
pokat eltöltöttek, mégis azt sem ezek, sem az 1802-ik esztendei 
országgyűlés annyira rendbe nem szedhették, hogy kivánt foga
natja lehetett volna. A papiros pénznek leszállításából követ
kezett kérdéseknek és szövetkezéseknek elintézésébe már az 
1811/2-ik országgyűlése bele fáradott, és most nemcsak ezen 
tárgyak foglalatoskodtatták az ország rendéit, hanem még az 
1790/1, esztendei 67-ik törvényczikkében kinevezett országos 
küldöttségeknek munkáik is tanácskozások alá bocsájtattak. 
Ha a Tekintetes Karok és Rendek — folytatja a jelentés — 
mind ezeket, s különösen azt is tekéntetbe méltóztatnak venni, 
a mit Ő Császári Királyi Főherczegségének, az Ország Nádor
ispánjának a f. é. Kisasszony hava 14-én tartatott elegyesülésben 
adott Kegyelmes utasításából meg említeni kéntelenek vagyunk, 
hogy tudni illik több törvényhatóságoknak minden egygyes 
tárgyakra kiterjedő Utasittásaik midőn egy részről a követeknek 
tehetségeket a legszűkebb korlátok közé szorították, más rész
ről a köztanácskozásoknak oly szokatlan rendet szabtak, hogy 
alig volt lehetséges valamelly dolgot többszöri megujjított vok
solások nélkül elvégezni: olly reményben vagyunk, hogy a 
tekéntetes Karok és Rendek, a 3-ik, 4-ik, 5-ik és 6-ik törvény 
czikkelyektől, mellyek az Ország alkotmányának megerősítésére, 
és a sarkalatos törvényeknek bővebb megvilágosításokra szerez
tettek, méltó figyelmeket meg tagadni nem fogják és pedig annál 
inkább nem, minthogy ezek a tekéntetes Karoknak 1825-ik Esz-
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tendei Augusztus 17-ik napján tartatott Közgyűlésből Költt Uta
sításoknak 5-ik és 12-ik Czikkelyeivel tökéletesen megegyeznek.

Hasonlóképpen teljesítettek, legalább némely tekintetben, 
a Tekéntetes Karoknak és Rendeknek az érdeklett Utasíttás 
9-ik, 13-ik, 14-ik, 18-ik s 20-ik ezikkelyeiben a magyar tenger
partnak az országhoz lett vissza foglaltatása, a Ludovicea 
katona intézetnek felállíttatása, a magyar nyelvnek előmozdí
tása, a testőrző sereg jobb karba való helyeztetése, és a Nemes 
vármegyéknek tisztválasztások eránt kijelentett óhajtásaik a 
11-ik, 13-ik, 17-ik és 36-ik Törvény Czikkelyek és (3 Felségének 
tisztválasztások eránt a folyó esztendei július 31-ikén költ ke
gyelmes resolutiója által. Mely alkalmatossággal a hazafiúi 
háladatosság érzése ösztönöz minket arra, hogy a Tekéntetes 
Karokat és Rendeket figyelmetesekké tennénk, hogy ezen 
megyebéli birtokos Méltóságos Gróf Károlyi György ő nagysága 
a magyar Tudományos Akadémiának felállítására pengő pénz
ben negyven ezer forintot ajánlott.

Többnyire nemcsak ezen tekéntetes vármegyének, hanem 
az egész nemzet várakozásának bő mértékben meg lehetett 
volna felelni, ha Fölséges Urunknak királyi Propositióinál fogva 
az 1790/1-iké 67-ik törvényczikk által íendelt küldöttségeknek 
munkáik fölvétethettek volna; azonban rész szerént mivel ezen 
tudósíttásunk elején előadott környülállások között az ország 
Rendei az időből kifogytak, rész szerént pedig, mivel már 35 
esztendő alatt édes hazánknak helyheztetése annyira változott, 
hogy az említett munkák egyrészben használhatlanokká, más 
részben elégtelenekké váltak, kéntelenek voltak az öszvegyült 
Rendek azoknak megvizsgálásokról most lemondani, s jobbnak 
találták e végre egy új küldöttséget rendelni, melya8-ik czjkk- 
ben adott utasításhoz képest az érdeklett munkákat megrostálja, 
azokat az 1790/1-iki 67-ik törvényczikk principiumjai szerént 
elintézze, s mind azokról, mind a javallandó uj törvényekről 
okokkal támogatott véleményét a jövő Országgyűlésnek bému- 
tassa. Az ország Rendéinek ezen gondoskodása annál kétség- 
tetőbb reménységet nyújt mindnyájunknak, hogy Felséges 
Urunk a folyó esztendei julius 4-én és 31-kén érkezett két rend
béli Kegyelmes Resolutióiban, de különösen az Országgyűlés
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befejezésekor a trónusról mondott atyai beszédjében is azt a 
Kegyelmes Ígéretet méltóztatott tenni, hogy ha ezen, és a 7-ik 
9-ik czikkek által kinevezett országos küldöttségek magok mun
káikat elvégezendik, még a törvényes három esztendei határnap 
előtt is országgyűlést hirdetni kész leszen.

Egyik legfontosabb tárgya volt az országos tanácskozá
soknak a porták megigazítására szolgáló összeírás, melly alkal
matosságot adott arra a kérdésre, ha váljon a Nemesek által 
hírt jobbágy helyeket is lehessen és kelljen é öszszeírni, s adóz
tatni? Mint folytattatott, s végeztetett légyen el ezen kérdés, azt 
a tekéntetes Karok és Rendek részleges tudósításainkból mél- 
tóztattak megérteni; melyre nézve itt csak rövideden azt jegyez
zük meg, hogy habár ezen jobbágyhelyeket adók alá vétetni 
rendelte is a voksok többsége, még is a Fölségnek a múlt Esz
tendei September 13-kán költt Resolutióban kijelentett különös 
kegyelme megengedte, hogy azon vármegyékben, mellyekben 
addig a jobbágyhelyeket birt nemesek az adózástól mentek vol
tak, következőleg ezen Tekéntetes Csongrád vármegyében is 
azok a jövő Országgyűléséig mentek maradjanak és csak akkor 
határoztattassék el, micsoda határnaptól kezdve tartozzanak 
valóságosan adózni ?

Hlyen értelemben történt a 7-ik Törvény Czikkely, mely
nek következésében bátorkodunk itt emlékezetbe hozni, hogy 
azon utasításnál fogva, mely az összeírás tételére nevezendő 
küldötteknek kidolgoztatott, s a melyet a folyó esztendei Bol
dogasszony hava 18-ikán ide megküldöttünk, szükséges légyen 
ezen alkalmatossággal a tekéntetes vármegye kebelébe két, és 
más idegen vármegyébe is két öszszeírót választani, s azokat 0  
Császári Királyi Főherczegségének, az Ország Nádorispánjának 
feljelenteni.

Különösen tekéntetet érdemlő tárgy volt a pénzbéli szövet
kezéseknek elintézése is, melyet a tekéntetes Karok és Rendek a 
fent érdeklett Utasításnak 4-ik Czikkében nékünk meghagytak, 
és a melynek elrendelése annál kívánatosabb lett volna, mivel 
ez szinte minden famíliákat érdekel, és a polgári összeköttetés
nek csaknem minden részeibe belevág. Nem is maradott ez 
illendő figyelem nélkül, mert annak elintéztetését mind O Fel-
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sége, mind az Ország Rendei legnagyobb buzgósággal óhajtot
ták, és sürgették. Azonban mivel egy részről a Financiális 
munkálódásoknak folyamatjok, más részről a szoros igazsághoz 
való ragaszkodás a kivánt egyesülést ellenzették, ezen tárgynak 
végső elhatároztatása boldogabb időkre halasztatott.

A tekéntetes Karok és Rendek fentemlített Utasításoknak 
4-ik, 7-ik, 8-ik, 10-ik, 19-ik és 22-ik Czikkelyeik részszerént az 
előleges nehézségek között, rész szerént az 1825-iki október 
22-ik 1825-iki januáriás 20-án és junius 10-kén költ Felírások
ban O Felségének eleibe terjesztettek ugyan, de mivel ezekre 
olyan resolutiók nem érkeztek, a melyekben az Ország Rendei 
tökélletesen megnyugodhattak volna, sőt nevezetessen a só dol
gában új aggodalomra okot szolgáltattak, egyébiránt pedig az 
idő rövidsége a további hosszas vitatásokat meg nem engedte ; 
mind ezeknek megorvoslása a jövő országgyűlésre halasztatott.

Végtére a tekéntetes Karok és Rendeknek többi kívánsá
gaik ollyanoknak találtattak, a mellyek helyessebben elintéz- 
tethetnek az országos kiküldöttségek által; s azért nagy részben 
oda is utasítattak. Egyedül a dohánynak szabad kivitele, s 
tenyésztetése a magyar tengeri révpartoknak adandó kedvezé
sek, s a tudományok Universitásának függetlensége eránt, 
mellyek a többször említett útasítás 9-ik és 11-ik Czikkelyeiben 
érdekelve vágynak, tétettek a folyó esztendei Martius 24-ik és 
27-ik napjain 0  Felségéhez különös felírások, melyeknek azom- 
ban kivánt foganatjok nem következett.

Azon sok rendbéli sérelmek és kérelmek, mellyek a törvény- 
hatóságok által az Ország-Gyűlésre feladattak, részszerént az 
országos küldöttségekre bízattak, részszerént O Felségének 
további resolutiójáig függőben hagyattak, némelly részben pe
dig törvénybe mentek, melyekről szólnak a 13., 14., 20., 21., 22., 
23., 24.. 25., 26., 27., 29., 32. és 33-ik Törvény Czikkely.

A mi illeti a törvényes adót, ezt ugyan az Ország Rendéi
nek minden erőlködéseik mellett sem lehetett alább szállítani, 
s továbbra is 4.395,244 forintokban 381/* kr. pengő pénzben meg
ajánlato tt; azonban a mennyiben egy részről a 3-ik czikk által 
O Felsége az adóbeli hátra volt mindennemű tartozásokat meg
szüntette, más részről pedig az ország gyűlésén kívül felemelt
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adónak bétudásáról emlékezetet tétetni ugyanazon czikkben 
megengedte, és a folyó esztendei Martius 1-ső napján érkezett 
Kegyelmes resolutiójában mindazon óvásoktól elállani méltóz- 
tatott, melyek alatt az adó ajánlása ezelőtt elfogadtatni szokott, 
annyiban nemcsak az adózó Népnek némelly könnyebbség 
szereztetett, hanem az Ország Rendéinek az adó ajánlásában 
való törvényes jussok is megvilágosíttatott.

Ezek után végtére még azt is alázatosan jelentvén, hogy a 
Felséges Császárnénak koronáztatásakor megajánlott ötvenezer 
arany honoráriumból ezen Nemes vármegyére 38474 darab arany 
és a nemes testőrző sereg jobb karba helyeztetése a 36. Czikk~ 
ben elvállalt 100,000 forintokból pengő pénzben 768 frt 303/8 kr. 
repartiáltatott; el nem hallgathatjuk egyszersmind azt, a minek 
a tekéntetes Karok és Rendek előtt leendő bejelentését Felséges 
Urunk és Királyunk az Országgyűlést befejező beszédje alkal
mával kegyelmesen nékünk kötelességül tenni méltóztatott, 
hogy t. i. Ősi alkotmányunk által erősített királyi Méltóságán 
kivűl Ő Felségének szivébe van öntve minden magyarok eránt 
soha meg nem szűnő szeretete, és a boldogságoknak előmozdí
tására való forró igyekezet, melytől buzdíttatva álhatatosan azon 
iparkodik, a mit Isten segedelmével el is fog érni, hogy a hazáért 
tetteknek és teendőknek hasznos és örökös gyümöltsei majd 
akkor is, midőn lelkét a Teremtőnek visszaadandja, fent mara
dandó emlékezetet a szeretett Magyar Nemzet előtt ne csak 
kedvessé tegyék, hanem áldottnak is magasztaltasssák.

Többire, midőn a kegyesen reánk bízott díszes hivatalun
kat a tekéntetes Karoknak és Rendeknek kezeikbe letennénk, 
azzal a belső meggyőződéssel, hogy kötelességünkben tehetsé
günk szerént híven eljártunk, bátorkodunk a Tekéntetes Karok
tól alázatosan bocsánatot kérni, ha erőtlenségünk várakozások
nak minden tekintetben meg nem felelhetett, kik is további 
kegyességökbe ajánlva mélly tisztelettel maradunk 

A Tek. K. és R.-nek.
Szegváron, Mindszent hava 22-ik, 1827.

alázatos szolgáik 
Beme József és Rőtth József

országgyűlési követtyeik .“1)

!) L. a várm . jkve it 1827. évről.
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A vármegye rendei e jelentést tudomásúl vették s a köve
teknek fáradozásaikért köszönetét mondottak. Mindnyájan 
érezték, hogy ezen országgyűléshez fűzött reményeik nem tel
jesültek; de annál nagyobb bizodalommal néztek a jövő elé, 
mert oly hazafiak mozgatták meg a haladás szekerét, akik éle
tüknek legszebb erejét a hazának szentelték.

A következő 1830-ik évi országgyűlésre, melyet Perencz 
király részint a múlt országgyűlésből kiküldött bizottságok 
munkálatainak elintézése, részint pedig fiának, Ferdinand 
főherczegnek megkoronáztatása czéljából szept. 8-kára hivott 
össze, a vármegye Kárász Benjámint és Bene Józsefet válasz
totta meg követeinek. Az előbbit egyhangúlag, a másikat azon
ban Klauzál Gáborral szemben, szótöbbséggel.

A követi utasítás ezúttal kevés pontból állott; a rendek 
lelkesedése lelohadt; reménye megfogyott. Mindössze hét 
pontban fejezték ki óhajaikat, hogy a követ urak a katonai 
szám kiegészítésére „mérsékelt ajánlatot“ tegyenek; hogy a 
besorozandó legények „capitulatió“-ra szolgáljanak, és pedig a 
gyalogosok tíz évig, a lovasok pedig tizenkét évig; — kívánták, 
hogy a sérelmek orvosoltassanak; a só ára leszállíttassék, az adó 
fel ne emeltessék, az alkotmány és különösen a nemesi jogok 
sértetlenül fentartassanak. A nemzeti nyelv ápolásáról, az isko
lák fejlesztéséről, az ipar és kereskedelem előmozdításáról ezút
tal hallgattak; talán azért, mert a múlt országgyűlésről kikül
dött bizottságok munkálataiban megbíztak.

A Ferdinand megkoronáztatása feletti örömöt nagy mér
tékben fokozta az ifjú királynak azon nemeslelkű tette, hogy a 
koronázási ajándékúl nyert összegnek egy részét a szűk termés 
miatt szenvedő adózó nép felsegélésére, másik részét pedig a 
magyar tudós társaság alaptőkéjének gyarapítására adomá
nyozta.

Csongrád vármegye rendei jegyzőkönyvileg is kifejezték 
örömérzelmeiket e fejedelmi tett felett „s buzgóságukat sokszo
rozott „éljen“ kiáltásokkal magyarázták.“ Hasonlóképpen jegy
zőkönyvileg fejezték ki örömüket gr. Károlyi Istvánnak azon 
hazafias áldozatkészsége felett, melynél fogva a m. tud. társaság 
alapjára 20,000 frtot ajánlott fel. A követeknek pedig, főkép a
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magyar nyelv érdekében kifejtett munkálkodásáért köszönetö- 
ket nyilvánították.

Ugyanis a magyar nyelv használatáról szóló VIII. t.-cz. 
elrendelte, hogy a magyar kir. helytartótanács azon hatóságok
nak, melyek e czikkely közzététele után hozzá magyar nyelven 
fordultak, necsak azon nyelven válaszoljon, hanem azokhoz 
magyar rendeleteket is küldjön, kivéve a körleveleket. A kir. 
kúria a magyar nyelven felebbezett porokét e nyelven tárgyalja. 
Az országon belől levő kerületi táblákon, a megyei és polgári 
törvényszékeknél szintén magyar nyelven folyjon a törvényke
zés. Ezentúl az országon belől senki se nyerhessen hivatalt, 
ki magyarul nem tud ; ügyvéd se lehessen, aki nem beszéli a 
magyar nyelvet stb.

Természetes, hogy ilyen határozat csakis örömet okozha
tott oly vármegyében, mint Csongrád, melyben a magyar nyelv 
a köznapi társalgás nyelvét képezte. Ebben a vármegye a nem
zeti jelleg biztosítását látta a jövőre nézve.

Ezentúl mind gyakrabban kezdik tárgyalni az országos 
érdekű politikai kérdéseket, sőt a lengyel forradalom és a párisi 
júliusi forradalom eseményei a külpolitikai kérdéseket is a 
vármegye itélőszéke elé viszik; jeléül annak, hogy az idegen 
népeket mozgató eszmék sem ismeretlenek többé előttük.

A lengyel nemzet felsegélése ügyében a vármegye feliratot 
terjeszt fel O Felségéhez és minden alkalmat felhasznál arra, 
hogy a szabadság iránti szeretetét kitüntesse.



II.

A haladni akarók pártja m ega lak u l, —  b izottság i tárgya lások , —  közigaz
gatási é szrev é te lek , —  K övetválasztás. 1 8 3 2 .  —  Klauzál Gábor. —  Uta
sítások . —  K üzdelem  a korm ány e llen , —  a követek  n éz e te lté ré se . —  
S zó lá s-sza b a d sá g  v éd e lm e . —  C songrád az o rszággyű lés h elyét P estre  
kívánja áttétetni. —  K ossuth  törv. tu d ósítása it é s  az orszá g g y ű lés i ifjakat 
pártolja. —  M e g d o r g á lta d . Felírás, t ilta k o z á s .—  Klauzál k itüntetése . —

További oppositio .

A megindult átalakulási mozgalom, mely a vármegyékben 
mutatkozott, meggyőzte a bécsi kormányköröket arról, hogy a 
reformtörekvéseket erővel elfojtani nem lehet. A magyar ország- 
gyűlés vezetői kezdenek felelősségről beszélni, melylyel a kor
mány a nemzetnek tartozik. Azok, a kik eleinte csak a nemzeti
ségért hevültek, most az idegen befolyás ellen kezdenek har- 
czolni. így alakúi meg lassan a haladni akaró magyar ellenzéki 
párt, mely a nemzetiség, a vallás, a szólásszabadság és a nép 
érdekeinek felkarolásában hosszú harczot folytatott a bécsi kor
mány, a magyar főrendiház főpapi és főúri maradisága ellen.

Csongrádban szintén a harminczas évek elején indúl meg 
a politikai szervezkedés. A rendek nem akarnak elmaradni a 
szomszéd vármegyék megett; figyelemmel kísérik különösen 
Pest vármegyét, mely az ország vezető megyéjévé nőtte ki ma
gát. A felmerült eszmék megvitatására külön bizottságokat kül
denek ki, melyek az alkotmányos küzdelmeket lényegesen-elő
mozdították. A sérelmek orvoslásának követelése mellett ott 
voltak mindig a kérelmek is, melyeknek teljesítését várták, — 
sőt nem egyszer követelték is.

Mihelyt az 1831-iki nagy kolera által felizgatott kedélyek 
lecsillapúltak, a kormány az összehívandó országgyűlés élőké-
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szítéséhez látott. Csongrádvármegye alispánja 1832. évi szeptem
ber 10-kén a szegvári közgyűlésen az országos ügyek tárgyalá
sára már elébb kiküldött bizottságok munkálatait terjeszti elő. 
Ilyenek voltak : a tanítás és nevelésügyi, a közigazgatási, a bá
nyászati, egyházi, a felkelési és banderiális bizottságok. Ezeknek 
javaslatait, melyek összhangban állottak az országos ilyen bi
zottságok javaslataival, a vármegye rendei többnyire változtatás 
nélkül elfogadták. Csak a közigazgatási bizottságok javaslatához 
tétettek a következő módosítások :

1. A vármegyékről szóló szakaszban világosan említtessék 
meg az is, hogy a vármegye Karai és Rendei a tisztviselők fize
téseit nem az eddigi állapot szerint, hanem a foglalkozás, fára
dozás méltó megjutalmazásával óhajtanák törvényesen megha
tározni, mert csak úgy lehetne kivinni, hogy főkép birtokos ne
mesek nemlétében, vagy a szolgálattól való vonakodásuk esetén 
a tisztviselőre akár mely tekintetben való részrehajlás gyanúja 
még csak távolról se háromoljon.

2. A sz. kir. városokra nézve szükségesnek látszik törvénye
sen megállapítani:

a) hogy orsz. követnek nem csupán tanácsbeli vagy tiszt
viselő személy, hanem más akármely városi érdemes lakos is 
választathassék;

b) hogy mielőtt valaki polgári rangra érdemesíttetnék, előbb 
annak erkölcsi magaviseleté iránt a választott polgárság közön
sége a városi tanács által kihallgattassék.

3. A nyomtatásbeli (sajtó) szabadság iránt tett javaslatok
hoz az tétessék hozzá, hogy a censor vagy könyvvizsgáló ítéle
tével meg nem elégedő szerző munkájának megvizsgálását azon 
vármegyének, kir. városnak, vagy külön portákkal biró törvény- 
hatóságnak, melyben lakik, törvényszéke előtt szorgalmazhassa, 
s úgy a censor, mint a szerző annak ítéletében megnyugodni 
tartozik.

Ezen változásokkal és javításokkal a munkálat O Felsé
géhez terjesztetett föl.

A novemberi gyűlésen felolvastatván az országgyűlésre 
meghivó kir. levél, a rendek a követek választásához fogtak. 
Első sorban most is a vármegye alispánját Babarczy Imrét és a
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már két ízben kiküldött Kárász Benjámint akarták megválasz
tani ; de az első gyönge egészségére, a második pedig családi 
körülményeire való hivatkozással megköszönték a bizalmat és 
így megint Bene József főjegyző küldetett ki követül, társául 
pedig Klauzál Gábor táblabírót adták, aki csak nemrég Deák 
Antallal Horvátországban eszközölte az országos összeírást és

K lauzál G ábor és sajá tkezű  névaláírása.

a ki ezentúl Csongrád vármegye politikai vezérének tekint
hető. Alapos ismeretei, lángoló hazaszeretete, kitartó munkás
sága, férfias jelleme és mérsékelt szolid modora előtt önkényt 
meghajolt a vármegye intelligencziájának többsége.

A követi utasítások, melyek ezúttal 19 pontban voltak ősz-



szefogklva, nagy súlyt helyeznek arra, hogy az országos bizott
ságok által kidolgozott és a vármegyei bizottságok által is tár
gyalt javaslatok a mostani országgyűlés alkalmával egész össze- 
ségökben vétessenek föl; ha pedig valami akadály az ország- 
gyűlés feloszlatását elkerülhetetlenné tenné, az akadály meg
szűntével az országgyűlés összehivatván, a félbeszakadt munka 
azonnal folytattassék. A követek oda törekedjenek, hogy a leg
fontosabb küldöttségű tárgy első sorban tanácskozás alá vétessék.

Az insurrectionális és banderiális tárgyakra nézve mihelyt 
azok tanácskozás alá vétetnek — a követek további utasítást 
fognák bevárni.

‘Az ország sérelmeit és kívánságait, melyek az előbbi or
szággyűléseken fel nem vétettek vagy királyi elhatározástól 
függnek, a hosszabb időt megkívánó rendszeres munkák bevé- 
geztéig halasztani nem lehetvén, követek arra fordítsák figyel
műket, hogy az azok iránti tanácskozások a rendszeres munkák 
fölvétele közben is eszközöltessenek.

„ A magyar nyelv kiterjedését és mívelését tárgyaló 1830-ik 
esztendei 8-ik törvényczikkelynek nem mindenben tapasztaltat- 
ván sikere, annak újabbi elhatározását törekedjenek Követ Urak 
megállapítani, hogy a Magyar Udvari Kamara minden elő
adandó esetben magyar nyelven levelezzen a Törvényhatósá
gokkal, a N. M. M. K. H. Tanács pedig nemcsak intézeteinek 
belsejét, hanem külső felírásait is magyarul irattassa; nem
különben pedig, a mit a Haza Rendjei a múlt Országgyűlésen 
már oly igen óhajtottak, a Tekintetes Karok és Rendek magyar 
érzelmeire*a Fő Rendek Táblája ezen nemzeti hangú írásbeli 
izenetekkelis kedveskedjen. Végre minthogy édes Hazánk anya
nyelvét kívánjuk egész kiterjedésében országossá és diploma
t ic s  nyelvünkké is tenni, ehhez képest az Ország Gyűlési Tör- 
vényczikkelyeknek is magyar nyelven történendő hozatását 
Követ Urak szorgalmazzák.“

„Valamint minden Hazafinak, úgy jelesen ezen Nemes 
Megyének K. és R. szivében örök tisztelet-oszlop lévén fel
emelve, Nagymsgú gróf Keglevich Gábor ő Excellentiájának 
a szent Koronaőri Méltóságban mennél előbb történendő törvé
nyes megerősítését szorgalmazzák.“



„Pécsi Megyés Püspök Báró Szepessy Ignácz Ur Ő Excel- 
lentiája halhatatlanná tévén Emlékezetét avval, hogy többi jó
téteményei között a Tudományok előmenetelére és a magyar 
Ifjúság egyik része nagy könnyebbítésére tulajdon bőkezűségé
ből fáradhatatlan igyekezettel Pécs városában a nagyobb osko
lákat alaposította, Követ Urak szorgalmazni fogják, hogy ebbéli 
Emlékezet fentartására O Excellentiájának leirott nemes tettje 
a törvénykönyvbe iktattasék."

„Minthogy az orsz. napi könyvek részint szerkesztése, ré
szint kinyomatása nemcsak késedelmes, hanem tökéletlen is, 
mi annak tulajdonítandó, hogy azok latin és magyar nyelven 
szerkesztetnek ; oda kell hatni, hogy azok csak magyar nyelven 
szerkesztessenek; továbbá nagyobb nyilvánosság okáért egy 
országgyűlési újság megalapíttassék.“

„Minthogy az országos pénztár az országos összeírás költ
ségei folytán egészen kiüresedett, a követek annak országgyűlési 
ajánlás által történendő felsegélyezését javasolni fogják.“

„Nemes Szabolcs vármegye az 1830. esztendei szt. András 
hava 29-én, és 1830 Karácson hava 13-án tartott Köz-gyűlésén 
felolvasott levelében barátságosan megkeresvén és Ns Megyét, 
hogy Követjei által a legközelebbi Ország Gyűlésen leendő, a 
nemzeti tökélletesedésre fordítandó, és egy millió pengő írtra 
rugó pénzbeli ajánlás — jelennen pedig a magyar nyelv academia 
gyarapítására és nyelv pallérozására az eddig tett ajánlásokon 
felől még 200,000 pengő forint — a nyelvnek a föld népe közt a 
nevelés által leendő terjesztésére 400,000 pengő forint, és a ma
gyar Játékszín czélarányos alapítására 400.000 pengő frt — e 
vármegye részéről és kettőztettessen, a fent tisztelt vármegyé
nek ezen ajánlására való nézve — mellynek nyelvünkre és ez 
által egész nemzetünk díszére, és Nemességére háromlandó jól- 
tevő erejét lehetetlen nem érezni — Követ Urak oda utasíttat- 
nak, hogy figyelemmel lévén főképpen a köz tanítás, és köz ipar
kodás előmozdító rugóira, a fentebbiekhez előhozott szent ezé- 
lökhöz hasonló ajánlásokat tehessenek olly formán, hogy nem 
annyira abéhozandó, vagy előmozdítandó hasznos intézeteknek 
sokasága, mint inkább a kevesebbeknek elegendő és czélará
nyos sikere tartasson szempontúi.“
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„Abaujmegye azon sérelme, mely szerint Kassa sz. kir. 
városa a szegényebb nemesektől és az 1647. é. 78. t. ez. daczára 
vásár alkalmával hely pénzt szokott kizsarolni, a követek részé
ről kellő támogatásban részesüljön.

„Szathmár vármegyének azon felirata, hogy Erdély Ma
gyarországgal egybekapcsoltassék, a követek részéről lehetőleg 
támogattassék.

„Verőcze vármegyének a magyar nyelv előmozdítása ér
dekében a megyékhez intézett átiratát kellő pártolásban ré
szesítsék.

„A követek kötelességüknek ismerjék a nádornak azon 
javaslatát, hogy Jankovich Miklós régiségi gyűjteménye a Nem
zeti Muzeum számára megszereztessék, teljes erejűkkel meg
valósítani.

„Bács vármegyének azon sérelemről szóló átiratát, mely 
szerint Szabadka városa a nemesek nemnemes szolgáit az 1647. 
é. 78. t. ez. ellenére városi törvényhatósági hatalma alá vetette,- 
kellőleg pártolni tartoznak.

„A most fennálló adónál nagyobbat ne ajánljanak.
„Ezen utasításokhoz alkalmazkodván, más tárgyakba, me

lyek az ország és a nemesség sarkalatos alkotmányával s külö
nösen az 1741. é. 8. t. ez. rendelkezésével ellenkeznének, ne bo
csátkozzanak s minden 15-ik napon tudósítást küldjenek, esetleg 
bármely fontos tárgyra nézve utasítást kérjenek.x)

íme Csongrád vármegye, mely ezen követi utasítások tanú
sága szerint a magyar nemzet előhaladásának harezosai közt 
foglal helyet, a nemesi kiváltságok fentartását még most is kö
veteli. Tehát még mindig nem jutott el annak teljes tudatára, 
hogy a haladás első feltétele az egyenlő teherviselés.

A gyors egymásutánban következett események azonban 
erre is rávezetik a nemességet. Csongrád vármegye követei Po
zsonyba érkezvén, érintkezésbe jöttek más híres vármegyék kö
veteivel, a szathmári Kölesei Ferenczczel, a bihari Beöthy Ödön
nel, a barsi Balogh Jánossal, a soproni Nagy Pállal, a zalai Deák 
Antallal, kit nem sokára öccse Deák Ferencz váltott fel, csak- l

l) Várm . Ívtár.
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hamar észrevették, hogy a szabadelvű haladásnak megvannak 
az ő logikai következései, melyek elől kitérniök nem lehet. Az 
urbériség és a jobbágyság kérdése élénk megbeszélés tárgyát 
képezte, mely iránt még az országgyűlési karzat is érdeklődött.

Nem csekély hatással birt követeinkre azon körülmény is, 
hogy Kossuth Lajos fiatal zempléni ügyvéd, mint távollevők 
követe, a rendek megbízásából Írott „Osrzággyűlési tudósításo
kat“ szerkesztett, és ott a szereplő követek beszédeit is közölte. 
Mindez új dolog volt, mely a nyilvánosság varázserejével foko
zott erővel hatott a haladni vágyó kedélyekre.

Eddig azt láttuk, hogy Csongrád vármegye önállóságának 
visszaállítása óta a jobbágyságnak érdekeit a bécsi kormány 
volt kénytelen védeni a nemesség túlkapásai ellenében. Szám
talan rendelet, köztük a Mária Terézia úrbéri rendelete is, a 
jobbágynép terhein kívánt segíteni a nemesek rovására. Most 
egyszerre azt tapasztaljuk, hogy a nemesség képviselői, az or
szágos rendek veszik ki a bécsi kormány kezéből a fegyvert és 
lelkes beszédeket mondanak az örök igazság és a humanitás 
hangoztatásával az elnyomott néposztály védelmére!

Nagy és messze kiható fordulatot jelent ez a magyar nem
zet történelmében; de különösen az alföldi vármegyék fejlő
désében.

A nemzeti szabadelvű ellenzék, midőn egyfelől elveinek 
hangoztatásával a nemzet részére kívánta megnyerni az adózó 
népet, másrészről maga ellen zúdította a bécsi kormányt támo
gató és a kiváltságokat hangoztató elemeket. Csongrád vár
megye követeinek, a mint láttuk, még utasításukban állott, hogy 
a nemesi előjogokat védelmezzék; de szivükben már az ellen
kezőnek szükségességéről voltak meggyőződve. Nem is mulasz
tották el erre nézve újabb utasítást kérni a vármegyétől. De mi
dőn az új utasítást (az úrbéri 5. t.-cz. 2 ügyében) megkapták, 
annak valódi értelmére nézve a két követ között nézeteltérés 
merült fel, minek következtében Klauzál Gábor azon aggályá
nak adott kifejezést, hogy a vármegye bizalmát elvesztette. De 
erre nézve az alispán felvilágosító levele teljesen megnyugtatta, 
és miután ezen kívül a vármegye is kijelentette iránta való bizo
dalmát, Klauzál abbeli szándékától, hogy követi állásától visz- 
szalépjen, elállóit.
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Ferencz királynak 1835. évi márczius 2-án történt halála 
felett mélyen érzett fájdalmának adott kifejezést a vármegye 
márcz. 26-ikán Vásárhelyen tartott közgyűlésében; egyúttal 
hódoló tisztelettel fogadta Ferdinand királynak trónfoglalását. 
Az elrendelt félévi gyász külső kifejezéséül a tisztviselők ma
gyar öltözete, balkaron, kalpagon és kardon fátyollal volt be
vonva,— a gyászidő második felében a fátyol csak balkaron volt 
viselendő zománczos kard és sarkantyú mellett. Az elhunyt 
uralkodó, a ki mindvégig kezében tartotta az uralmat, mindenek 
felett a békét’óhajtván fentartani, rendszere fentartását kötötte 
fiának szivére, a ki Metternich herczegben tapasztalt és hű ta
nácsossal birt. De fájdalom, Ferdinand királynémbirt atyjának 
erélyével és bölcseségével, s így Metternichnek a korszellem 
elleni harcza csakhamar erőszakossá lön.

Mikor a vármegyék legerélyesebben harczoltak a magyar 
nyelvnek hivatalos nyelvvé való tétele mellett, akkor neveztek 
ki egy magyarúl nem tudó főkanczellárt, gr, Pálffy Fidél sze
mélyében. Mikor az országgyűlésen a sérelmek orvoslását javá
ban sürgették, akkor az absolut bécsi kormánylati rendszer 
emberét állították oda, a ki a sérelmek orvoslásáról hallani 
sem akart, és a vármegyék felszólalását egyszerűen mellőzte,— 
és az ország legnépszerűbb szabadelvű emberét, b. Wesselényi 
Miklóst, szabadszólásáért hűtlenségi perbe idézte!

Természetes, hogy ilyen körülmények között Csongrád 
vármegye is azon vármegyékhez csatlakozott, melyek a kormány 
zsarnoksága, erőszakossága ellen felszólaltak. Az 1835. jun. 
20-kán Vásárhelyen tartott közgyűlésen megújította már elébb 
hozott abbeli határozatát, melynél fogva b. Wesselényi Miklós
nak ügyét követeinek pártfogásába ajánlotta. Bihar vármegyé
nek azon felhívását azonban, hogy az országgyűlésen teendő 
mozgalom ügyében Veszprém, Vas, Zágráb, Varasd és Kőrös 
vármegyékhez intézendő leveleket a rendes posta mellőzésével 
juttassa el, — nem helyeselte; mert azt az ország közbiztonsága 
és a jó rend fentartása tekintetéből felállított rendes posták 
iránt nem eléggé indokolt bizalmatlanságnak tekintette. Azért 
az öt rendbeli levélnek a rendes posta utján való szállítását 
rendelte el.
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Ezen kérdésben, valamint a király „V. Ferdinánd“ czíme 
tekintetében ismét nézeteltérés merült fel a vármegyei követek 
között, amennyiben Klauzál elfogadta az Y. Ferdinánd czímet 
és Wesselényi ügyében is az ellenzéki vármegyék álláspontját 
helyeselte. Bene József pedig a kormánynj al tartott. A vár-

Pálffv F idél gr.

megye sajnálattal értesült, hogy követei között a szükséges 
egyetértés ismét hiányzik. Ennek megszüntetése czéljából oda 
utasítja őket, hogy a kir. czímre nézve az elnöki kijelentéshez 
és a törvényes szokáshoz alkalmazkodjanak; b. Wesselényi 
Miklós ügyében pedig a bihari indítvány szelleméhez és a



törvény értelméhez mérsékelt és már egyszer megadott utasí
táshoz tartsák magokat.

Időközben Balogh János barsi követ az országgyűlésen 
magáévá tévén Wesselényinek Szathmárban mondott szavait, 
hasonló pörbe idéztetett. Klauzál Gábor e részben is rosszalta a 
kormány eljárását — s jul. 1-én írott követi jelentésében ezt is 
tudomására hozza vármegyéjének, mely azonnal a következő 
határozatot hozta: „Az 1723-dik évi 7-dik t.-czikk értelmében 
gyakorlandó szólásszabadság ősi alkotmányunk egyik alapja 
lévén, ezen vármegye Rendei osztoznak az onnan eredett köz- 
aggodalomban, hogy nemcsak Báró Weselényi Miklós ellen, 
Nemes Szathmárvármegye gyűlésében tartott beszédje miatt, 
hanem Barsvármegye egyik Követje ellen is, az ország gyűlésé
ben ejtett szavai miatt hivtelenséget megbosszuló pör indítta
tott, és ezzel az alkotmányos szólásszabadság még eddig nem 
tapasztalt korlátok közzé vonattatott: — nem csügged azomban 
illy váratlan helyheztetésben is a Felséges Koronás Királyhoz 
tántoríthatatlan hívségekhez csatolt határ nélkül való jobbágyi 
tiszteletök, melytől lelkesítve aggodalmaiknak okai előterjeszté
sét a rendes Országos felirási úttól el vonatni, és megnyugtatá
sokat az 1485-dik esztendei 6-dik törvényczikkely útmutatása 
szerint Nádorispányi közben járás által eszközöltetni kívánják, 
melly közben járásnak tárgyául szolgáljon Felséges Urunknak, 
Főherczeg Kegyelmes Nádor Ispány Úr Ő Fensége részéről, 
kinek a haza boldogságára fordított egész élete örökös hálán
kat magáévá tette, az Ország nevében az eránt történendő alá
zatos megkérése, hogy a szóllás szabadsági tekintetben minden 
hazafit elfoglalt aggodalom szükséges elhárítására, mind Báró 
Weselényi Miklós, mind pedig Bars Vármegye Követje eránt 
közben jött lépéseket következéseikre nézve is tökélletessen 
meg szüntetni méltoztasson, — Megyebeli Országgyűlési követ 
Urak tehát, kikkel e végzés közöltetni rendeltetik, előterjeszté
seikben ahoz szorossan ragaszkodjanak. Egyébb eránt Ország- 
gyűlési követ Urak oda is utasíttatnak, hogy mivel a szóllás 
szabadsága eránt most előfordult aggodalmat jövendőre is elke- 
rültetni szükséges, e pedig Felséges Királyunknak Kegyelmes 
atyai szívére nézve is leginkább azzal eszközöltethetik, ha hala-
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clék nélkül oly új törvény alkottatik, melly semmi túlsági ma
gyarázatnak helyt nem adván, a szóllás szabadságnak törvényes 
korlátját minden részben nyilván kifejezi. Az ily Törvény meg
állapítása tekintetében előfordulandó elveket azonnal rendkívül 
való postán a Karokkal és Rendekkel közöljék, utasításvétel 
előtt sem e részben, sem más előbbi utasításokban nem foglalt 
új előadásokban szózatbeli részt nem veendvén.“

Az országos rendek a szólásszabadság érdekében felírást 
intéztek a királyhoz, mely azonban nem juthatott rendeltetése 
helyére, mivel a főrendek tizenhétszer küldötték vissza; ami 
természetesen óriási elkeseredést idézett elő a követek házában 
és a vármegyék termeiben is. Végre a követek abban állapod
tak meg, hogy közbenjárásra a nádort szólítják fel, mint aki 
törvényes közvetítő a nemzet és király között. Klauzál Gábor 
nem sokat reméllett a nádori közbenjárástól, kivált mikor látta, 
hogy a kérdés vitatásában kimerült rendek a felett is sokáig 
tanácskoznak, vájjon a felirat sérelemképpen, vagy csak aggo
dalomképpen terjesztessék-e fel? Az e tárgyban új utasítás- 
adásra felhívott vármegye rendei, aug. 24-én, azt határozták, 
hogy előbbi utasításaikban kifejezett elveikhez ragaszkodva, a 
fenforgó ügyben „nyilván sérelmei követelni nem akarnak.“ 
Nem titkolhatják el azonban abbeli aggodalmukat, hogy a 
szólásszabadságot védő minden positiv törvény hiában, a szólás- 
szabadsága eddig még nem tapasztalt módon korlátoztatik. 
Azért a jelen két hűtlenségi pörben a sérelmi javaslatnak elmel- 
lőzésével újonnan szerkesztendő felírásban ebbéli aggodalmakat 
hathatós és meghatározott szavakban kívánják kifejtetni. Egy
úttal a fent érintett két pernek megszüntetése is sürgettetvén, 
egyszersmind az is kötelességükké tétetik követ uraknak, hogy 
a szólásszabadságát védő, már előbbeni utasításokban érintett 
törvényezikkelynek alkotása iránt előlegesen légyének indít
ványt, jelen utasítás nékiek sebes posta utján küldetvén meg.

A kínos ügy, mivel a nádor nem vállalta el a közvetítést, 
akképen intéztetett el, hogy Balogh Jánosnak pőrét a kormány 
elejtette, de a Wesselényiét folytatta és elmarasztaló Ítélettel be 
is fejezte; sőt még az őt üdvözlő országgyűlési ifjakat is elfo
gatta, még pedig — ami szokatlan volt: katonai erővel!
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A szólásszabadság korlátozása miatt méltán felháborodott 
vármegyét különösen a magyar nyelvkérdése érdekelte. Fölötte 
nagy volt az öröme, mikor arról értesült, hogy a magyar nyel
vet Ő Felsége — a nádor közbenjárása folytán — hivatalos 
nyelvnek ismerte el. Mikor az erről szóló követi jelentést Cson- 
grádban felolvasták, a Rendek „mind O felségének, mind a

Br. W esselényi Miklós.

főherezeg nádornak — hosszú boldog élet buzgó kívánása mel
lett — többszörözött éljenkiáltásra fakadtak.“

Az 1836. májusi gyűlésen két nevezetes és országos jelen
tőségű tárgyban hozott határozatot a vármegye gyűlése. Először 
is sajnosán tapasztalván azt, hogy az országgyűlési követek
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Pozsonynak távolsága miatt küldőiket nem értesíthetik kellő 
időben a történtekről, sem a vármegyék nem képesek sürgős 
esetben utasításaikat gyorsan megküldeni, és így a követek 
sokszor szavazatukat nem érvényesíthetik : a közgyűlés elhatá
rozta Ő Felségéhez azon kérelemmel járulni, hogy az ország- 
gyűlést Pestre áttenni kegyeskedjék. A másik határozat 
Kossuthnak azon kérelme folytán hozatott, melyben az kéri a 
vármegyét, hogy amennyiben a kormány az „Országgyűlési 
Tudósítások“ helyett megindított „Törvényhatósági Tudósítá
sok“ czíme alatt megindított írott vállalatát betiltotta, s a meny
nyiben ezen tilalom nem alapszik törvényen : e tilalom meg
szüntetésére vonatkozó törekvését pártolja. A vármegye rendei 
készséggel ajánlották fel támogatásukat; az illető levelek be
tiltásában a magánlevelezés szabadságát és így az alkotmányos 
nyilvánosságot védő törvényt látták megsértve: minél fogva a 
törvények sérthetetlenségéből merített bizalommal folyamodó 
igazságos ügyét pártfogásukba vették és a vállalat előmozdítása 
czéljából a „Törvényhatósági Tudósításokéra azonnal elő is 
fizettek. Mikor pedig úgy az anyagi, mint erkölcsi támogatás 
daczára a „Tudósítások“ újra betiltattak és Kossuth börtönbe 
vettetett, a vármegye rendei úgy ezen ügyben, mint az ország- 
gyűlési ifjak szabadon bocsátása ügyében is külön felírtak 
Ő Felségéhez.

De a bécsi kormány ezt az utóbbi eljárást rósz néven vette 
és a vármegyét szigorúan megdorgálta, a miért a felségsértés
sel vádlottaknak pártolása-által megsértette a fejedelmi jogot. 
Egyúttal figyelmeztette, hogy várja be a kir. tábla Ítéletét és a 
felsőbb intézkedéseket mindenkor hódoló tisztelettel fogadja-

Erre a nem várt „feddésre“ Csongrád vármegye rendei 
1837. évi febr. 27-én Szegváron tartott rendes közgyűlésökben a 
következő határozatot hozták: „Amennyire keblök tisztaságá
ban érzik, hogy nem tiszteletük hiánya, nem tántoríthatlan hív- 
ségökből származott bizodalmuk csökkenése 0  Felsége iránt, — 
sőt ezen minden hív magyart jellemző erkölcsbélyeg is azon 
meggyőződés, hogy boldogságuk, mely a fejedelmi széket ön
jólétükkel elválaszthatlanúl egybefoglalja és mely a nemzetnek 
koronás királyával közösen hozott és hozandó törvényeinek,
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alkotmányos szerkezetének megőrzött fentartása által lehet 
csak eszközölhető, egyedül ezen ingadozhatatlan alapokon erős- 
bülhet meg, indíták Felséges királyunk eleibe járulásra egy oly 
tárgyban, melyet gyűlölséggel kárhoztatnak: szinte oly igen 
meg lévén győződve, hogy elővett módok a törvénynyel meg 
nem egyezvén, tiszta hívségüket, az érzékeny sebek orvoslásá
nak alkotmány-engedte úton szorgalmazása által tüntethetik 
leginkább k i : midőn így kötelességüket is teljesítenék, súlyos

K ossuth Lajos.

fájdalmok a közben jött kormányi rendelettel a levertségig ket- 
tőztetett; mert figyelemmel lévén az udvari kegyes válaszban 
meg sem említett 1805 : 5-ik törvényczikkelyre és 1687: 14-dikre; 
meggondolván továbbá, hogy az állított időközi gyakorlat tör
vények fenlétében ezeknek ellenére törvényes szokássá nem 
válhat, — s így a törvények véderejét látván meggyengíttetni, 
újabb példáját kívánják adni Ő Felsége iránti teljes ragaszkodó-
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suknak és bizodalmuknak, midőn ily módon alkotmányuk talp
kövének megrendíttetése, a személyes bátorság, törvénykezési 
rendszer — és a polgári jólét főfeltételei felforgattatása vesze
delmében — fökép pedig mély megilletődéssel vévén felfolya
modásuk roszra magyaráztatását — O felségéhez e tárgyban 
elkeserítő fájdalmak enyhítése végett annak kijelentése mellett, 
hogy a törvénytelenség tanácslói ellen az 1507: 7. és 8-ik tör- 
vényczikkely alkalmaztatása, és a királyi táblának is a törvé
nyes rendszertől távozott eljárásáért felelősségre vonatása iránt, 
országgyűlési követjeiket ezennel már előre utasították légyen, 
és ennek folytában a királyi tábla által törvénynyel nem egyez
tethető módon hozandó Ítéletét e tárgyban a titoktartásból mél
tán következő gyanú tekintetéből is törvényesnek, erővel bíró
nak és így végrehajthatónak el nem ismerik, — újabb felírást 
határoztak.

Mely felírásnak egyszersmind az ország minden megyéi
vel közöltetése végeztetvén, kinyomtattatása az alispáni hiva
talra bizattatott.

Mivel pedig nemes Pest vármegyének ezen állapotban 
köztudomány szerint a vármegyéhez is határozott levele meg 
nem érkezett: azon nemes megye ennek megvizsgáltatása és 
annak utánna tudósítás végett megkerestessék.

Látni való, hogy a vármegye megijesztésére szánt „feddés“ 
nem tette meg kívánt hatását; sőt ellenkezőleg, Csongrád vár
megye, mely eddig minden feliratában nagyon is körültekintő 
volt, most egyszerre élesen a kormány ellen fordult. Többé nem 
kíméli a király tanácsosait, sőt határozottan felelősségre kívánja 
őket vonatni.

Amennyiben pedig szeretett országgyűlési követje, Klauzál 
Gábor, szintén a kormány gyűlöletének és üldözésének tárgyául 
lett, a vármegye azt tüntetőleg bizalmával és ajándékával hal
mozta el. Nem elégedett meg azzal, hogy országgyűlési szerep
lésével és hatalmas beszédeivel nevét örökre emlékezetessé 
te tte ; sem azzal, hogy őt hazaérkezésekor lelkes üdvözlő beszé
dekkel és éljenekkel fogadta, — hanem elhatározta, hogy — 
nem ugyan jutalmul, mert érdemei — úgymond — magokat 
jutalmazzák, hanem „tiszteletük szíves és barátságos érzésük
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bővebb és látható bebizonyítása tekintetéből egy díszes és 
őszinte indulatjokat örökítendő emlékjellel tiszteljék meg kö
vetségéből visszatérte után és minden alkalommal, minden 
tárgyban maga iránt kötelezni meg nem szűnő táblabirájokat; 
kinek — noha édes meglepettetését megvallónak, s szerénység
gel azt, a mit oly érdem teljesen tett, csak kötelessége pontos 
teljesítéséből származottnak nyilatkoztatónak, s azt a megindu
lásig kifejtőnek, mennyire érzi király, haza s minden egyes 
ember boldogsága iránt forró szíve, hogy már vissza tértével 
nyert közmegelégedés kijelentése után, ezen újabb nyilatkozott 
óhajtás foganatját megbirni ereje sem légyen : ily módon meg 
kiméltetését tárgyalló kérésére azonban nem hajolni, s ez egy
ben nem engedni a K. és R. meleg érzése kedvesen ellenkező 
ingerrel irányulván; azon küldöttséghez, mely az elnökség ré
széről az emlékjelnek elkészíttetésére és kellő díszes szertartás
sal általadására kineveztettni próbáltatott, közönséges járulha- 
tás s részvét a jelenlévők által hangos éljen kiáltással és szinte 
buzgó kijelentéssel nyilatkoztatott.“

A követjéhez ily melegen ragaszkodó és a kormány újabb 
intézkedései ellen felzúdult rendek minden alkalmat megragad
nak arra, hogy a törvénytelenségek ellen felszólaljanak és hogy 
a többi ellenzéki vármegyékkel folytonos összeköttetésben 
lévén, tudatosan haladjanak a nemzet anyagi és szellemi erejé
nek kifejtésében. A szomszéd Pest vármegye felhívására a sze
mélyes szabadság tisztelete nevében kérik Kossuthnak szaba
don bocsáttatását, — a hivatalos érintkezésben pedig követelik 
a magyar nyelvnek kizárólagos használatát. Élénken érezték 
azt, hogy: nyelvében él a nemzet.

Mikor a Miklós orosz czár nevét viselő ezred főtisztje 
német nyelven fordult a vármegyéhez, ez a német levelet olva- 
satlanúl visszaküldötte; és mikor ezt az illető visszaküldő szin
tén német nyelven „hatalmaskodásnak“ nevezé, a vármegye 
egyszerűen az 1832/tí-ik évi 3. t.-czikkre hivatkozott, melynek 
alapján a vármegyéhez intézett levelek magyar nyelven szer- 
kesztendők és a második német levelet is visszaküldötte, felkér
vén a helytartótanácsot, hogy az ezredest a magyar nyelv és 
tisztességes kifejezések használatára utasítsa.

3
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A helytartótanács nem az ezredest, hanem a vármegyét 
utasította rendre. Mire ez a törvényre való hivatkozással kije
lentette, hogy előbbeni határozatához most is ragaszkodik és a 
helytartótanácsnak a nemzeti municipalitást sértő tilalmát, mint 
országos sérelmet; az országgyűlés elé fogja terjeszteni.

Ugyan ezen időben Eszék városának latin nyelvű levele 
ellen is állást foglalt a vármegye, azt a magyar nemzet elleni 
sérelemnek jelenti ki, s erről az illető város tanácsát is értesíti.



III.

C songrád várm egye követei útján követeli a  sé r e lm e k  o r v o s lá s á t .—  Felír 
a m agyar nyelv jo g a  é s  Erdély e g y e s íté se  ü gyéb en . —  Az 1 8 4 3 /4 - ik i  
követi u tasítá sok  a  reform oknak e g é sz  sorát követelik . —  A n e m e se k  

önkényt vállalkoznak ad ó fize tésre .

Csongrád vármegye rendei folytatták a kormány elleni 
harczot, mikor az 1839/4o-ki országgyűlés összehivatott és a ki
küldendő követek számára szükséges utasítások készültek; a 
rendek mindazon sérelmeknek orvoslását követelték, melyek a 
múlt országgyűlés óta országszerte elkövettettek. Ezek között 
b. Wesselényi Miklósnak és Balogh Jánosnak hűtlenségi pörbe 
való fogatását, Békés vármegyébe egy közgyűlési határozatért 
kormánybiztosnak kiküldetését, Kossuth Lajosnak és az ország- 
gyűlési ifjaknak elfogatását felsorolván, határozottan kívánták:

a) Hogy az országgyűlés megnyitása után azon némely 
részben már fel is terjesztett sérelmek az elmaradt sérelmek 
során folytatólag a kir. előterjesztések fölvétele előtt az 1507. évi
7. és 8. t.-czikkeknek a törvénytelenség tanácsadói elleni alkal
mazása, valamint a kir. táblának is a törvényeken ejtett sérel
mek végett felelősségre vonatása mellett a már elitéltek szaba
don bocsátásával és a még függőben levő perek beszüntetésével 
orvosoltassanak; jövőre pedig a szólásszabadság minden félre
magyarázást kizáró szavakkal alkotandó törvénynyel határoz- 
tassék el.

b) Hűtlenségi vétség nem szóval, beszéddel sírással,hanem 
csak tettel; felségsértés bűne pedig tett nélkül is lévén elkövet
hető, nehogy a szabadság szabadossággá váljék, elhatározandó 
lesz, hogy kivévén a közgyűlésen a széksértés esetét, az ország- 
gyűlésen a királyi-, a megyei gyűléseken a tiszti ügyész kivá-

3*
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natához képest azon kérdésnek eldöntésére, vájjon a kiejtett 
szó szolgálhat-e keresetre alapul, egyenlő részben a vádló és 
vádlott által a jelenlevők közül azonnal választandó bíróság 
legyen hivatva s vármegyékben a megyei törvényszék, az ország- 
gyűlésen pedig mindjárt az országgyűlés kezdetével kineve
zendő biztosság mondhasson egy naptól kezdve 3 hónapi tisz
tességes házi letartóztatásnál tovább nem terjedhető Ítéletet, 
melynek elszenvedése alatt és után az elitéit polgári jogaitól 
nem fosztható meg.

c) Egyedül a felségsértés világos törvény által kijelölendő 
eseteiben lehessen helye a rögtöni elfogatásnak, még pedig két 
teljes hitelű tanú feljelentésére s ennek folytán a kir. felségtől 
eredő, az ország kanezellárja vagy helyettese és még egy kir. 
tanácsos által aláírt s azok felelőssége alatt a polgári hatóságok 
elnökeihez intézendő s csak ily formában elfogadható s a gyű
lésnek bejelentendő parancs alapján. Az ily módon letartózta
tott az illető hatóságtól kinevezendő küldöttség által kihallga
tandó és ha az illető törvényszék a feljelentést alaposnak s 
indokoltnak találja, csak ez esetben lehet helye a kir. ügyész 
keresetének. Ha ez a javaslat nem fogadtatnék el, akkor a kö
vetek egyik országgyűléstől a másikig a főrendek közül V3, a 
K. és R közül 2/ä részben alkotandó választmány kinevezését 
igyekezzenek kieszközölni, mely hasonlókép a vizsgálat ered
ménye szerint a letartóztatottat vagy szabadon bocsátja, vagy a 
kir. ügyészt azonnal tudósítja.

d) Mind a hűtlenségi, mind a felségsértési bűntettek ese
tében, mely alá a kormány elleni felszólalás az 1608. évi 10. t.-ez. 
1-ső szakasza értelmében nem tartozik, hozandó Ítéletek a 
jószágvesztés mellőzésével a hűtlenségre nézve legkisebb eset
ben is egy esztendőnél nem kevesebbet, a felségsértés bűnére 
nézve pedig a halálnál egyebet nem szabhatván, az ily lefo
lyandó perek mindenkor az orsz. levéltárba tétessenek. — A 
további utasítási pontok ezek:

3. Az ország virágzását fő kép a hitel s azt a hitelező teljes 
biztosítása emelvén, szükséges elhatározni, hogy nemcsak a 
kikötött kamat fizetendő, hanem az adós a kamatfizetés elmu
lasztása esetén a kamatok kamaljának fizetésére is köteleztes-
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sék s az asszonyi hozomány csak az esetben bírjon elsőséggel, 
ha az előre jegyeztetett.

4. Ép úgy büntetendő a becstelenítés és a személysértege
tés, mire nézve megbagyatik ugyan a sértett félnek a magányos 
kereset megindításának szabadsága, de ha azt nem akarná 
gyakorolni, feljelentésére minden legkisebb becsületbeli-, annál 
inkább tettleges sértegetés, tiszti ügyészi perrel 8 napig terjedő 
fogsággal büntettessék.

5. Az ország lakosainak szorosabb egyesítése czéljából 
mindkét ev. felekezet sérelmei orvosoltassanak s törvényes 
kívánságaik teljesíttessenek. Az e czélból alkotandó törvényben 
mondassák ki, hogy minden vallás szabadon gyakorolható 
lévén, a „bevett“ elnevezés szűnjék meg, a vegyes házasságok
nál pedig a reversálisoknak úgy a múltra, mint a jövőre nézve 
helye nem lévén, a gyermekek kisebb korukban apjuk vallását, 
tökéletes korukban meggyőződésük szerinti vallást követhesse
nek s mindennek létesítése — Horvátországot is bele értve — 
oly hozzátétellel indítványoztassék, hogy az unitárius vallás is 
a magyar szent koronához tartozó minden tartományban a 
többi vallással egyenlő jogúnak nyilváníttassák.

6. A jobbágyoknak az emberi törvények közöl kimaradt 
szabad örökváltsági jognak megengedése, valamint azoknak 
személyes vagyonát biztosító 8-ik t.-cz. létesítése újból, továbbá 
az 1836. évi 17. t.-cz. feljebbvitelt megengedő kedvezményének 
bűnbeli esetekben minden rendű lakosra egyaránti kiterjesztése 
szorgalmaztassék. Ellenben, miután a jobbágy sorsa az önkény 
ellen ily módon biztosíttatnék ;

7. Nehogy az úr dolgára kirendelt jobbágy a testi büntetés 
megszüntetése után az uradalmat károsíthassa, sürgetni kell, 
hogy a makacsságból elmaradó jobbágy gyalog napszámját 
1 írttal, igás napszámját pedig 2 frttal pengőben tartozik meg
téríteni; megkivántatik azonban, hogy a kirendelés előbb, még 
pedig a határon belül lakóra rézve 12, a külsőkre nézve pedig 
legalább 24 órával az uradalom részéről megtörténjék. A hol az 
uradalom majorsági földjei rendes térképre véve, táblákra fel
osztva s hitelesen fölmérve vannak, ott állapíttassák meg a 
szántás minden időszakában, egy telek utáni szántás és boro-



38

nálás munkája általánosan; a hol pedig ily felmért és felosztott 
táblák nincsenek, o tt 'a  jobbágyságnak szántásra hány nap 
alatti köteleztetése határoztassék meg.

8. Az uradalmi jogokat csorbító kurta korcsmárosok az el
kobzáson kívül első ízben 10 frt., másodízben 20 frt birság lefi
zetésére köteleztessenek, harmadízben a törvény értelmében 
elmozdítandók. Ellenben a pálinkának hordónkénti bevitele a 
kereskedés előmozdítása czéljából engedtessék meg.

9. Az országgyűlési költségeknek a nemesség által való 
fizetése minden konsekvencia nélkül ajánltassék meg.

10. Az ország sérelmeinek és kívánságainak fölvételét a 
követek úgy szorgalmazzák, hogy minden évben e munkálatok 
fölvételére bizonyos ideig Pesten tartandó rövidebb országgyűlés 
határoztassék el, úgy azonban, hogy ez által az igazságszolgál
tatás ne hátráltassék s minden felebbvitt per a kir. táblán is 
állandó vizsgálat alá vétessék.

11. Oda törekedjenek a követek, hogy a múlt országgyű
lésről bármi okon elmaradt tárgyakat, u. in. a só árát, a köz- 
tisztviselők büntető hatóságát, a népnevelés javítását, a lengyel 
nemzet ügyét, a praesidiálisok megszüntetését, az országgyűlési 
hirlapok dolgát, a sajtószabadságot új indítványnyal köztanács
kozás alá vétetni sürgessék, különösen a magyar nyelvre nézve 
igyekezzenek kieszközölni, hogy O Felségének hódoló köszön
tése magyarul történjék, a törvényczikkek, feliratok, főtáblai- és 
kerületi ülések naplókönyvei egyedül magyar nyelven szer- 
kesztessenek, minden hatóságnál a jegyzőkönyvek magyarul 
szerkesztessenek s a tanítás minden iskolában magyar nyelven 
történjék.

A követek meghatalmaztatnak, hogy a magyar szinház 
fentar fására, műegyetem létesítésére, a gróf Rádai család könyv
tárának megvételére, a Magyar Tudós Társaság, a tébolyodottak, 
vakok s kisdedóvó intézetek gyámolítására ajánlatot tehesse
nek; a Ludoviceumra nézve a múlt országgyűlésen a K. és R. 
tábláján hozott határozathoz ragaszkodjanak.

12. A nádor fölkérendő a Pesten építendő országház és 
építési költségeinek bemutatására.

13. Miután a királyi adó ajánlásának és az országgyűlés



tartásának határideje már elmúlt, ez sérelmül jegyeztetvén meg, 
az adónak megajánlásába a követek csak az országgyűlésen 
felvett tárgyakra kedvező kir. válaszok érkezte után bocsátkoz
zanak, még pedig oly módon, hogy tekintetbe vevén a marha
vészt, árvízveszélyt, pénztelenséget s elemi csapások sokaságát, 
az előbb ajánlott adómennyiséget leszállítani igyekezzenek s 
3.800,000 írtnál — a verbung segélyezését is beleértve — semmi 
esetre többet ne ajánljanak; továbbá oly törvény alkotását sür
gessék, mely szerint az országgyűlés berekesztési napja 3 év 
lefolytával a következő országgyűlés kezdő napja legyen.

14. Tekintettel a kereskedés előmozdítására s az árvizek 
elhárítására,a követek sürgessék a folyók szabályozását s indít
ványozzák, hogy annak eszközlésére országos küldöttségek ne
veztessenek ki.

15. O Felsége fölkérendő, hogy az összes olasz politikai 
foglyoknak szabadságukat visszaadni méltóztassék és az ország 
több helyén polgári javító dolgozóházak állíttassanak fel.

16. Minthogy, felsőbb rendelet értelmében, a postahivata
loknak bírói végrehajtás alá vétele még az esetben sem történ
hetik, ha a tartozás kielégítésére fordítható más vagyon hiány
zik, követek a postahivataloknak mindenben a hazai törvények 
alá való rendeltetését szorgalmazzák.

17' Követek utasíttatnak, hogy a czigányok kóborlásának 
megakadályozását, ezeknek és a zsidóknak nevelését, ezekre 
nézve a türedelmf adó megszüntetése mellett, a hazai polgárok 
közé leendő fölvételét szorgalmazzák.

18. Követek igyekezzenek kieszközölni, hogy Horvátország
nak legközelebb visszakapcsolt Szávántúli részekben is mind
azon perekben, melyek Magyarországban a kir. táblán intéztei
nek el, ott a báni tábla bíráskodjék s egész Horvátországban az 
adózás ügye is a magyarországival egyenlő alapra állíttassék.

19. Az ujonczállítás ügyében a követek addig, mig az 
összes sérelmek meg nem szüntettetnek s a kivánatok nem tel
jesítetnek, tárgyalásba nem bocsátkozhatnak, sőt azután is 
csak oly módon, ha a szükséges ujonczmennyiség szám szerint 
kimutattatik s biztosítás nyujtatik az iránt, hogy a magyar ka
tonaság hazánkban marad s magyar tisztek által kormányozta-
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tik; a megajánlandó ujonczok számára nézve külön pótutasítást 
kapnak.

20. A kir. városokra nézve elhatározandó, hogy náluk is a 
hivatalok minden 3 év lefolytéval az egész polgárság befolyásá
val újonnan töltendők be.

21. A kir. itélőszékek úgynevezett előítéleteinek megvizs
gálására országos küldöttség kinevezendő a végett, hogy a tör
vények hiányai pótoltassanak s a kir. kúria köteleztessék min
den időközben újonnan hozott előítéleteit az országgyűlésnek 
bejelenteni.

22. A követek az ország alkotmányát, sarkalatos törvé
nyeit és szabadságait szem előtt tartván, a megye K. és R. véle
ményét az országgyűlésnek előterjesztvén, semmi olyan tár
gyakba ne bocsátkozzanak, melyek az ország s nemesség alkot
mányával, különösen az 1741. évi 8. t.-cz. rendelkezésével ellen
keznek. Végül minden 15 napban, szükség esetén előbb is eljá
rásukról jelentést tegyenek.

Követekül Klauzál Gábort és Szeghő Józsefet választották 
meg, kik határozott ellenségei voltak a Bécsből eredő reactió- 
nak és lelkes barátai az alkotmányos szabad fejlődésnek.

Mindjárt az országgyűlés kezdetén izgalomba hozta a ren
deket a kormánynak azon eljárása, hogy Pest vármegye egyik 
követét, mivel a vármegyei gyűlésen erősen kikelt a kormány
nak erőszakos tettei ellen, az országgyűlésen való részvéttől 
egyenesen eltiltotta. Csongrád vármegye rendei, mihelyt erről 
értesültek, azonnal utasították követeiket, hogy e hallatlan sé
relem orvoslását sürgessék és mindaddig, mig e sérelem meg
orvosolva nincs, mást felső megerősítés alá terjeszteni ne enged
jenek. A követek hatalmas beszédeket tartottak ismét a szólás 
szabadsága mellett, de sem a kormány, sem a főrendek nem 
engedtek; úgy, hogy a pesti követ, gr. Ráday Gedeon, jónak 
látta önkény tes visszavonulás által vetni véget a meddő vitának.

A tárgyalások folyamán feszült figyelemmel kisérte a vár
megye a magyar nyelv, a budapesti híd, a nemzeti színház, az 
evangélikus és görög nemegyesült egyház, a vallás szabad gya
korlata, a váltótörvény és a mezei rendőrség feletti tanácsko
zásokat és az ezekről szóló követi jelentések felolvastatása
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alkalmával 1840. junius 1-én teljes bizalmát fejezte ki a követek 
buzgó munkálkodása irán t; mire nézve Klauzál Gábor — kit 
csak egy hónappal elébb a szegedi lelkes ifjúság zeneszó mellett 
ünnepelt, — követtársa nevében is megköszönte az irántuk 
tanúsított bizodalmát.

A magyar nyelv ügyében külön kérvénynyel járult a vár
megye Ő Felsége elé: kijelentvén, hogy a magyar nyelvnek 
természetes eredeti helyére való visszahelyezése dicső országo
sának legfényesebb emlékét fogja képezni, — reményli, hogy 
Ő Felsége nem fogja megtagadni ebbeli kérelmét, hogy a nem
zeti jólétet emelő új törvényszékek pecsétjein is magyar körirat 
legyen. Erdélynek Magyarországgal való egyesítését is külön 
felirattal kérelmezte. De fájdalom, sem ezen kérelmek, sem az 
országgyűlés által fel terjesztetni határozott sérelmek nem orvo- 
soltattak. Az alsó- és felső tábla közötti ellentét olyan nagy 
volt, hogy a legsürgősebb ügyek sem kerülhettek a Felség elé. 
A kölcsönös egyetértés és bizalom csak akkor jött vissza, mikor 
0  Felsége a méltatlanúl elfogott hazafiaknak amnestiát adott.

Most már a kormány is belátta, hogy az önkény útján 
tovább haladnia nem lehet, és az 1843/44-ki országgyűlésen már 
engedékenyebbnek mutatkozott. Csongrád vármegye ebben az 
ő álláspontjának diadalát látván, oly utasítást adott követeinek, 
mely teljesen megfelelt a szabadelvű ellenzék törekvéseinek. 
Még mindig voltak megoldatlan kérdések, melyeknek szerencsés 
eldöntésétől várta az ország felvirágozását. Ezért sürgette a két 
evangélikus felekezet sérelmeinek orvoslását; minden vallás 
szabad gyakorlatának megengedését, az unitárius vallásnak a 
többi vallásokkal egyenlő jogúnak nyilvánítását, a „bevett val- 
lás“-féle megkülömböztetésnek megszüntetését, az országos tör
vényekkel ellenkező pápai rendeletek közhírré tételének meg
tagadását. Azért kívánta, hogy a jobbágyok örökös megvál
tását kimondó törvény a királyi haszonbérietekre is kiterjesz
tessék.

Azonkívül kérte a robot munkának megváltását és az ura
dalmi jogot képező italmérésnek rendezését Addig is, míg a ne
mességnek a vármegyei közköltségek viselésében való részvé
tele törvény által kimondatnék, az országgyűlési költségeket a
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nemesség viselje. Az ország sérelmei orvosoltassanak, kérelmei 
pedig teljesítessenek; az eddig bármi oknál fogva el nem inté
zett kérdések pedig megoldassanak, jelesül: a Szegeden tartott 
olasz foglyok ügye, a só ára, a köztisztviselők büntető hatósága, 
a népnevelés javítása, a papi birtokoknak czéljok szerinti keze
lése, a sajtóra nézve az 1791:15. t.-cz. életbeléptetése.

Különösen a magyar nyelvnek még virágzóbbá tétele ér
dekében oda kell törekedni, hogy a törvények csak magyarul 
szerkesztessenek, a magyar nyelv a magyar korona összes tar
tományaiba, minden alsó és felső hivatalba és iskolába behozas
sák ; továbbá a keleti egyház szertartási könyvei közköltségen 
magyarul nyomassanak ki, — végül a műegyetem, a reál 
irányú iskolák, a magyar tudós társaság, kisdedóvodák, téboly- 
dák, vakok intézetei és az új országház felépítése, mint a ma
gyar nemzet erősödésének eszközei, első sorban sürgetendők.

Az anyagi érdekek szempontjából nagy súlyt helyezett 
Csongrád az adózás egyenlőségére, a postadijak rendezésére, 
a czigányok kóborlásainak megszüntetésére, az idegen katona
ságnak ki-, és a magyar katonák bevitelére; az ősiség eltörlé
sére, a telekkönyv és egy nemzeti bank felállítására.

Nagy haladást jelez az utasítások 16-ik pontja, mely azt 
kívánja, hogy a nem-nemes úgynevezett tisztes férfiak, hono- 
ratiorok, u. m .: orvosok, ügyvédek, földmérők, minden vallású 
lelkészek és főiskolai tanítók, vármegyei hatóság alá tartozóknak 
és tisztválasztásra feljogosítottainak tekintessenek; a birtoklási 
jog pedig minden magyarúl tudó nemesre, továbbá bevándorlóit 
és itt lakó megmagyarosodott idegenek második nemzedékére 
kitérjesztessék, s ugyanezek bármely legfőbb hivatalra is alkal
mazhatók legyenek; hasonló joggal ruháztassanak fel a nagy 
gyárakat felállított idegenek is.

Minthogy pedig — úgymond a 17-ik pont — nemcsak az 
igazság, hanem az ország felvirágzásának is első feltétele, hogy 
már az 1723:90 t.-czikkben kifejezett elv szerint, kiki nemcsak 
az ország jótéteményeiben, hanem terheiben is részt vegyen, — 
az országgyűlési követek oda törekedjenek, hogy minden birto
kos és birtoktálan nemes, az országgy űlésen megállapítandó s 
megye által kivetendő adózásban, vagyona arányában részt ve
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gyen, azonkívül a közköltségek fedezésére országos pénztár 
állíttassék s az abba befolyó jövedelmek állapíttassanak meg.

A belkereskedést megszorító egyedárúság minden neme, 
tehát a czéhek is töröltessenek e l; a közlekedés könnyítése vé
gett minden ingyen munka megszüntetésével az országos utak 
országos közköltségen, a mellékutak megyei költségen épít
tessenek.

Minthogy pedig méltán félthető, hogy a folyton emelkedő 
Triest Magyarország gyöngyét s egyetlen tengeri kikötőjét tel
jesen elnyomja, igyekezzenek oda hatni, hogy Fiume mielőbb 
Budával és Pesttel vasút által legyen összekötve; továbbá az 
Ausztria és Oroszország közt létrejött dunahajózási egyezség 
következtében a keleti kereskedés előmozdítására szolgáló dunai 
torkolat megőriztessék; úgy szintén a Debreczennek irányzott 
dunabalparti vasút ügyét pártolják s a 30-ad vámok leszállítá
sát, valamint azoknak országgyülésileg leendő megállapítását 
szorgalmazzák; végül az örökös tartományokból behozatni szo
kott gyári készítményekre oly védvámok állíttassanak fel, hogy 
a honi gyáripar fejlődhessék.

Alkotmányos nemzetnek legszebb joga bírójának szabad 
választásában állván, az 1498:2., 1557 :13. és 1567 : 2. t.-cz. ak
ként módosíttassék, hogy a kir. kúria biráinak felét Ő Felsége, 
felét pedig az országgyűlés nevezze ki; továbbá pártoltassék 
azon indítvány is, hogy valamint az örökös főispánságok meg- 
szüntettessenek, úgy az egyházi személyekre világi hivatalok ne 
ruháztassanak, különben pedig a megyékben a szabad választás 
mindazon hivatalokra kiterjesztessék, melyek a megyei pénz
tárból fizetést húznak s így az 1613. évi 24. t.-cz. szerint szaba
don választandó táblabirákból állandó polgári törvényszékek 
alakíttatván, ezek üléseiket nyilvánosan tartanák.

Oda is hassanak a követek, hogy Felséges urunk az 
aldunai tartományokban mutatkozó orosz terjeszkedést nagyobb 
befolyás szerzésével ellensúlyozni igyekezzék, az orosz biroda
lomban levő s nem a keleti egyházhoz tartozó felekezetek val
lásuk gyakorlásában nyugodtan maradhassanak s a Moldvában 
lakó magyarajkú lakosoknak Magyarország kincstári pusztáin 
leendő letelepítése iránt a szükséges lépések megtétessenek s
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ideiglenesen önkéntes adakozás útján az enyészettől megmen
tessenek.

A félegyházi, pusztaszeri, tömörkényi és szegedi határok
kal körülvett Péteri puszta, valamint a majsai és szegedi földek 
által elszigetelt és a vármegyébe beszögellő kömpöczi puszta 
Pest megyétől a közbiztonság fentartása czéljából elszakíttas- 
sék s e megyéhez csatoltassék. E czélból a megyei mérnök oly 
térkép készítésére és 200 példányban való kinyomatására utasít- 
tatik, mely térképen a két pusztának kért becsatolása föltün
tetve legyen s a kinyomatott példányok egyes országos követek 
közt kiosztandók lesznek, hogy a vármegye e kívánsága kellő 
pártolásban részesíttessék.

Látni való e pontozatokból is, hogy Csongrád vármegye 
oly politikai eszmékkel foglalkozott, melyek a haladást lénye
gesen előmozdítani képesek lettek volna. A teherviselést a ne
mesekre is kiterjeszteni kívánja, ami ellen még nem régen 
határozottan és következetesen protestált. A kor szelleme ra
gadta lépésről-lépésre előre, küzdve a régi előítéletekkel és a 
haladást gátló kiváltságokkal. A meddőnek bizonyult tiltakozá
sok és követelések helyett a tettek mezejére lépvén, korszerű 
intézkedéseket tett. Klauzál Gábor ezen eszméknek legékeseb- 
sen szóló tolmácsa volt az ország házában.

Ereje különösen abban állott, hogy a napirenden levő kér
déseket alaposan tanulmányozta; elemző és következtető elmé
jével világosan kifejtette és rokonszenves modorával, bánatos 
hangjával népszerűekké és vonzóvá tette.

Klauzál szónoklata soha sem vesztette hatását, mert min
denki tudta, hogy amit mond, az igaz meggyőződése, mely tel
jes összhangban áll egész jellemével.

Deák Ferencznek nemcsak elvrokona, hanem személyes 
barátja is volt; s ezért élte fogytáig hű támogatója maradt. Bár
milyen nehezek voltak a viszonyok, ő sohasem vesztette el hitét 
az általa védelmezett ügy diadalában.

Mikor az 1844-ki országgyűlésről végjelentését a várme
gyének beterjesztette, már jelezte, hogy közeledik az idő, mely 
az általa kimutatott ösvényen haladó nemzetek jólétét meg fogja 
hozni. Ő a jólétnek legfőbb feltételéül már akkor a nemzeti
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önálló felelős kormány kieszközlését tűzte k i; ennek elérheté
sére pedig a népképviseleti rendszernek és az általános közteher 
viselésének behozatalát jelölte k i ! Erre kell, úgymond, a jövő 
országgyűlésnek törekednie; ezt kell a fenálló nehézségek elhá
rítása által létrehoznia. De a törvényhatóságra és a társadalomra 
is nagy feladat vár; a municipális élet korában is meg kell tenni 
mindazt, ami a fennálló törvények keretén belől megtehető; az 
egyesületi élet terén pedig főként a köznevelés és ipar kifejlődé
sét kell sürgetni.

A vármegye rendei nagy lelkesedéssel fogadták követjük- 
nek úgy a múltra vonatkozó jelentését, mint a jövőre nézve tett 
programmszerű kijelentéseit. Ez a lelkesedés okozta, hogy Szegő 
József táblabiró a közös teherviselést hazafias kötelességnek 
mondotta, és mivel ez idáig az országgyűlésen nem mehetett 
keresztül, Bezerédy István példáját követvén, ő magát a Fabián- 
sebestyéni zálogos nemesi birtoka után aránylagos adófizetésre 
kötelező, mit az 1845-ki márcziusi vármegyei gyűlés köszönettel 
fogadott. A jó példa csakhamar több követőre talált. A követ
kező gyűlésen már több nemes jelentkezett önkénytes adófize
tésre, úgy hogy Csongrádban a közös teherviselés már az e 
tárgyban hozott törvény meghozatala előtt tényleg életbe lett 
léptetve. Az önálló felelős magyar kormányt meghozta az 
1848-ki törvényhozás, s ezzel egy oly korszak következett, mely
nek a monográfia lapjain külön fejezetet kell szánnunk. Elébb 
azonban ismerkedjünk meg a vármegye közigazgatásának veze
tőivel is.



IV .

V árm egyei é le t. —  Főispáni helytartók, fé n y e s  beiktatások, táblabírák ki
n e v e z é se , restauratiók . —  Gr. K eg lev ics Gábor, 1 9 2 5 — 2 7 . —  B. Orczy

Lőrincz, 1 8 2 7 — 3 0 .

Az előbbeni fejezetekben láttuk, mily óriási változáson 
ment keresztül e vármegye politikai magatartása. A csendes és 
loyalis vármegyéből lassanként ellenzéki vármegye lett, mely
nek követei élénk részt vesznek az alkotmányos jogok kivívá
sában és a sérelmek orvoslásának követelésében.

Azokkal az országos küzdelmekkel párhuzamosan fejlődött 
a vármegye belső élete is. A nemesség különösen akkor, mikor 
az országgyűlések szüneteltek, vagy mikor a főispáni helytartók 
változtak, élénk részt vett a vármegyei gyűlésekben és lelki- 
ismeretesen ellenőrizte a közigazgatást. A vármegyei munici- 
pális intézményt az alkotmányos élet főbiztosítéka gyanánt te
kintették, melyhez a bécsi kormány még akkor sem mert nyúlni, 
mikor az ország törvényeit lábbal taposta. Az úgynevezett tábla
bírák és köznemesek érezték hatalmukat; ők készítették az uta
sításokat az országos követek számára és ők választották az 
összes vármegyei tisztviselőket.

A főispánok tekintélye és befolyása ezen időszak alatt 
egészben véve csökkent, mivel a pazarlásairól és áldozatkészsé
géről híres dúsgazdag herczeg Grassalkovics Antal főispán, a ki 
1808 ban lett a vármegye élére állítva, többnyire a külföldön 
tartózkodott, még 1825 után sem mondott le végképpen állásá
ról és így 1848 ig csupa főispáni helyettesek kormányozták a vár
megyét. Igaz, hogy ezek között is volt nehány hatalmas és te
kintélyes férfiú; de bizony voltak olyanok is, akiknek működése
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a vármegye ellenszenvével találkozott. Nagy baj volt már az a 
körülmény is, hogy igen gyakran változtak, hogy 1825-től 1848-ig 
nem kevesebb mint hét főispáni helyettese volt Csongrád vár
megyének, kik között leghosszabb ideig szolgáló is csak hét 
évig volt a vármegye élén, a többiek csak két-három évig 
maradtak.

Ezeknek sorát buzini gr. Keglevies Gábor cs. kir. kamarás 
nyitja meg, a ki 1825. ápril 7-én foglalta el székét, mint Grassal- 
kovics herczeg helyettese.

Családja ugyan Horvátországból származott, de a közpá
lyán szerepelt elődei többnyire kiválóan jó hazafiak voltak. O 
maga korán lépett a közpályára. Már 1806-ban, huszonkét éves 
korában a magyar helytartótanácsnál találjuk, hol három év 
múlva tartományi biztosság elnökévé lön.

Innét nevezték ki Csongrád főispáni helytartójává, hol nagy 
örömmel fogadták kineveztetését. Mikor 1825. évi junius hó 
13-án először jelent meg vármegyéjében, a rendek fényes fogad
tatást rendeztek tiszteletére. Küldöttségek mentek ki eléje Kecs
kemétre, Újfalura és Csongrádra. Szegváron, mivel az alispán 
Adamovics Mátyás és ennek helyettese betegség miatt meg nem 
jelenhettek, Kárász Benjámin főszolgabíró fogadta. Ez nyitotta 
meg a beiktató közgyűlést is.

Gr. Keglevies székfoglalójában különös súlyt fektet a ki
rályi kegyelemre, saját jobbágyi hűségére és hálájára. Egész 
beszédje csupa hálálkodás a fényes fogadtatásért és az abban 
nyilvánuló bizodalomért. ígéri, hogy minden tehetségét arra fogja 
fordítani, hogy „cselekedeteiből, szavaiból ki-ki nyilván lát
hassa, mely igaz és semmi mellékes tekintetet vagy színlést nem 
ismerő tiszta lélekkel s egyenes magyar szívvel kíván ő fejedel
mének és hazájának szolgálni." Inti a tisztviselőket, hogy híven 
teljesítsék kötelességeiket és legyenek hozzá bizodalommal. Az 
előírt eskü letétele és székében háromszori felemelése után a 
vármegyebeli rendek nevében hízelgő szavakkal Babarczy Imre 
kir. tanácsos üdvözölte őt, kinek elődei közül horvátországi bá
nok, koronaőrök, püspökök és főispánok kerültek ki. „Magyar- 
ország gyászba borúit geniusa — úgymond — még most is bús 
könnyeit hullajtaná a mohos sírhalmokon, ha a jövendő törté-
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netek örök könyvéből vigasztalásra derűit homlokkal nem ol
vashatta volna, hogy nemcsak neveiknek és érdemeiknek emléke 
él, hanem személyeik is élnek, hozzájuk hasonló maradékaik
ban stb. 9

Az üdvözlő beszédek elhangzása után az új főispán úgy a 
szomszéd vármegyékből, mint Csongrád vármegyéből egész se
reg táblabírót nevezvén k i,2) átvette a; vármegye kormányzását. 
Csakhamar tudomására esett, hogy már 19 év óta nem volt a vár
megyében rendes tisztújítás. Hogy ezt a mulasztást kipótolhassa, 
azonnal intézkedett a választás iránt. A tisztújításnál követendő' 
eljárás meghatározására egy küldöttséget választott, melynek 
javaslatához képest augusztus 17-én a tisztújítás megejtetett.

Minél régebben volt az utolsó tisztújítás, annál nagyobb 
érdeklődéssel várta mindenki a mostaninak végeredményét.

9 Az üdvözlő beszédek örök em lékül egész terjedelem ben kinyom attak.
2) A főispán Csongrád várm egye táblabiró ivá a következőket nevezte k i :
Békés vármegyéből: gróf Bolza Józsefet, báró R udnyánszky  Sándor fő

jegyzőt, Csopcsányi Tam ás táblabírót, Lelioozky L ajos alszbírót, S tum m er 
Im re alügyészt és P laosin tár G ergely e sk ü d te t;

Bács vármegyéből: H orváth  M ihály főpénztárnokot, R ezni János, Frat- 
ricsevies Pál és N agy János táb lab írákat, R adisits Is tván  alszbíró t ;

Pest vármegyéből: E rk ese rü i A ndrási István, Sütő István, N agy János 
és Zsigrai József táblabírákat, Gál József alügyészt, L adányi Sándort és 
Tenke S án d o rt;

Csanád vármegyéből: Földeáki N ávay László táb lab író t;
Torontál vármegyéből: O exel A lajos táb lab író t;
Szathmár vármegyéből: N agy István  tá b la b író t;
Csongrádvdrmegyéböl: gróf K árolyi István t, őrgróf Pallavicini E duardot, 

K árász Benj. főszbírót, N agy Ferencz  főügyészt, Bene József, M üller Ig- 
nácz és Bogyó Is tván  szolgabírákat, ifj. Beníczky M iklós aljegyzőt, K iss 
Dániel és Török L ajos aliigyószeket, H orváth  Lajos, V idovich M ihály és 
K lauzál Gábor aljegyzőket, K am ocsay Sándor esküdtet, N eym eier Ferencz  
kam arai ügyvédet, Posta Ferenczet, a gróf K árolyi család ügyvédét és 
Kászonyi K ároly alpónztárnokot.

a papi rendből: Szabó László dorozsm ai és Szilber Lajos k isteleki 
p lébánosokat;

Szeged város részéről: Szluha F erencz  aljegyzőt és M üller Ferencz 
alkapitányt.

Jun iu s 14-én a főispáni hely tartó  a  M ezőhegyesről visszautazó F e r 
dinand trónörökös ő fonsége elébe D erekegyházára utazván, e napon a 
közgyűlés nem  folytattatott.

4
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Maga főispáni helytartó egy lelkes beszédben méltatta a szabad 
választás jelentőségét, és kijelölte a hivatalra legméltóbbnak 
tartott férfiakat. Összesen 702 nemes szavazott. Alispánnak 547 
szavazattal Babarczy Imre kir. tanácsost választották meg, a ki 
már a múlt század végén megyei aljegyző, 1805-ben országgyű
lési követ, 1807-ben főjegyző és követ, 1808- és 1811-ben alispán 
és követ volt; néha választva, néha kinevezve. Főjegyzőnek 
Bene Józsefet és aljegyzőnek Kaszap Mihályt a főispán nevezte 
ki. A szolgabírákat ismét a nemesség választotta és pedig nagy 
zajjal kísért közfelkiáltással; de a főispáni helytartó figyelmez
tette a rendeket, hogy a közfelkiáltás útján való választás ellen
kezik a felsőbb rendeletekkel, s ehez képest a névszerinti sza
vazást rendelte el. így lett aztán a tiszamelléki járás főszolga- 
bírájául Kárász Benjamin, alszolgabíróul ifj. Beniczky Miklós; 
a tiszántúli járás főszolgabírójául Müller Ignácz, alszolgabíróul 
pedig Horváth Lajos megválasztva.

Miután ezek letették a hivatali esküt, a főispán tiszteletbeli 
táblabírákul kinevezte Lánczy József békési főispánt, gróf 
Keglevics Lászlót, Miklóst, Sándort és Istvánt, végre gr. Sán
dor Mórt.

Atisztűjítás további folyamán megválasztattak: vármegyei 
főpénztárnokúl Litassy Bertalan, — alpénztárnokúl Szomor Jó
zsef, — számvevőül Kaszap József, — főügyészszé Nagy Fe- 
rencz, — alügyészszé Kiss Dániel, — fizetéses táblabírákúl: id. 
Beniczky Miklós és Klauzál Gábor, ak i tanulmányainak befeje
zése után Csongrád vármegyében kezdte meg nyilvános pályá
ját, a hol bátyja Imre, mint a gr. Károlyi birtokon működő jeles 
gazda, köztiszteletet vívott ki magának. — A többi tisztviselőkre 
nézve Kárász Pál cs. k. kapitány azon kéréssel járult a főispán
hoz, hogy a régieket egyszerűen megerősíteni szíveskedjék. A 
főispán a kérésnek engedvén, első ügyelőnek Yályi Andrást, uti- 
biztosnak Keresztes Uriel Lászlót, katonai ügyelő biztosnak 
Szathmáry Józsefet, csendbiztosoknak: Torjay Lőrinczet, Ka- 
mocsay Ferenczet, Halász Jánost és Temesváry Andrást nevezte 
ki, illetőleg megerősítette.

A tiszáninneni esküdti állásra Borotvás Józsefet; tiszán
túlinak Kamocsay Sándort, szeged-kerületinek pedig Temesváry
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Antalt választották meg a rendek; végre a vásárhelyi kerületbe 
Kolumbán Ferencz nyerte el a szavazatok többségét.

Végül a főispán az alispán helyetteséül Kárász Benjámint 
nevezte ki. A jó eredmény örömére nagy áldomást ittak mind
azok, a kik a kétnapi választás végét bevárták. Választott tiszt
viselők közé tartoztak, de állandó jelleggel: a vármegyei mér
nök Schéner György, a ki egy ideig Csanád és Csongrád vár
megyéknek közös mérnöke volt; továbbá a megyei főorvos 
Steinbacher Gottfried, kinek a pokolvar gyógyításáról szóló 
könyvét a főügyész németből magyarra fordította.

A tisztviselők évnegyedenként és félévenként jelentéseket 
tartoztak tenni az alispánnak, a ki felelős volt az egész vár
megye rendjéért. Rendbe hozták a régi pénztárnok által elköve
tett számadási és kezelési hibákat; a vétkes alpénztárnok va
gyonára végrehajtást rendeltek el és azt pontosan bejelentették 
a helytartótanácsnak. Intézkedtek a közbiztonság sikeresebb 
fentartása ügyében és szorosabb felügyelet czéljából meghagy
ták a csendbiztosoknak, hogy jelentéseiket minden 15-ik napon 
mutassák be. Figyelmüket kiterjesztették a vármegye közgaz
dasági és szellemi ügyeire is ; sőt a mint láttuk, az országos po
litikától sem idegenkedtek. A katonatartás folytonos terhét ké
pezte a vármegye lakosságának, melynek könnyítésére sokszor 
kellett hiába folyamodni.

Az ügyeknek ily csendes menete között szinte meglepte a 
vármegyét, hogy az alig két év előtt beiktatott főispáni helytartó 
ezen állásától felmentetvén, 1827-ben Nógrád vármegye rendes 
főispánjává neveztetett ki. Az 1827. okt. 8-án Szegeden tartott 
vármegyei közgyűlés jegyzőkönyvileg fejezte ki iránta érzett 
tiszteletét és háláját; gr. Károlyi Istvánt, Lajost és Györgyöt, 
továbbá őrgróf Pallavicini Edét s több más vármegyebeli nemest 
és képviselőt avégből küldött ki, hogy azt élőszóval is tolmá
csolják a volt főispán előtt.1) Ugyanezen küldöttség bizatott meg

*) K ét év m úlva K eglevich G ábort m ár Béosbe v itték  a kanczellariá- 
hoz e lőadónak ; de m ár 1831-ben ism ét B udára  hozták  a hely tartó tanács
hoz ; rövid idő alatt koronaőr és valóságos belső tanácsos lett. A lig egy év 
m úlva a m. kir. kam ara  alelnökévé, 1836-ban elnökévé, 1842-ben pedig  fő
tárnokm esterévé neveztetett ki. M eghalt 1845. jun . 16-án.

4*
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azzal is, hogy az újonnan kinevezett új főispánt, báró Orczy Lő- 
rinczet a vármegyébe leendő megjelenésre meghívja és üdvö
zölje. Fogadtatására ősi szokás szerint nagy küldöttség válasz
tatott meg. A beiktatás nov. 13-án Szegváron a szomszéd vár

megyékből is megjelent küldöttségek jelenlétében történt meg 
szokott szertartás mellett.

Az új főispán megjelenése és első beszédje igen jó benyo
mást tett a váró nemességre. Szónoki szépségekkel díszes szék
foglalójában őszintén bevallja Orczy, hogy ő, „a ki eddig a ma



gán életnek csendes és habtalan tavában evezett, nem is sejtette 
hogy a zűrzavaros és szíriekkel teljes országos és polgári fo
lyamba kormány-igazgatásra előszóllíttassék; de kötelességének 
ismeri a trónnak és a hazának szolgálni. Már a beszédmódja is 
elárulja, hogy nem közönséges gondolkodású férfiú. Mindenek- 
elölt nyílt és egyenes. Nem akar oktatni ott, a hol arra nincs 
szükség. Hogy a tagok fő nélkül, a fő tagok nélkül nem lehet
nek, azt ugyancsak az tagadhatná, a ki a napnak fényét vagy 
jóltevő sugarát kétségbehozni merné. Ebből következik, hogy 
együtt kell dolgozni. Magyar őszinteséggel nyújtja kezét a ma
gyar vármegye rendéinek. Én — úgymond — magyar vagyok, 
és mivel nemzetemről azt tartják, hogy egy kis büszkeség szo
kássá vált természeti tulajdona, ki merem mondani, hogy ma
gyar vér buzog ereimben, a ki hízelkedni nem tud és a ki nyilt- 
szivűséget senkitől sem kér kölcsön; de szintén hasonló magya
rokhoz szólok, kik nem a válogatott szavaknak csábító bájára 
vagy tündérségére, hanem a tiszta hazafiságra és a belső érze
lem álorczátlan kiömledezésére ügyelnek, s azt bizodalmasan 
viszonozni nem átalják.

A törvény és becsület legyen a tisztikar vezére. Ezzel bá- 
torságosan lehet belépni a közjó javára vezető, de másként si
kamlós mesgyébe s nem lehet rettegni a rágalmazó irigységének 
fullánkos mirigyeitől . . .

Minden panasz előtt éjjel-nappal tárva lesz ajtaja; ezt kí
vánja tiszttársaitól is ; mert — úgymond — nincs nagyobb szom
júság az igazságénál. — Összefoglalván törekvéseinek czélját, 
azt mondá, hogy a tisztviselőkkel való közös munkálkodását oda 
kívánja fordítani, hogy „az irgalmas egy Istennek mindennapi 
tetteink által méltó teremtményei lenni igyekezvén, a religió 
bennünk szelíd oktatásainak buzgó tanítványig — a Felség hív 
alattvalókat s törvényes rendelményeinek pontos végrehajtóit, 
az haza országgyűlésén igaz és valódi hazafiakat, békesség ide
jén hasznos polgárokat, veszedelemben bátor és bajnok védő
ket; a megye részre nem hajló s egyenes úton járó szorgalmas 
tisztviselőket, a jobbágyok kegyesen atyáskodó földesurakat, az 
árvák és özvegyek jólelkű gyámolókat, — a perlekedők istenfélő 
és törvény szerint ítélő igaz bírákat; az ügyefogyottak szüksé
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ges pártfogókat; a tudatlanok szíves oktatókat; — a kételkedők 
nyiltszivű tanácsadókat, az ártatlanok igazságkiszolgáltatókat; 
a rossz erkölcsűek példás életű s bosszútól nem fenyítőket; — 
az adózó nép lehetős kiméllőjöket s boldogulásukra ügyelőket 
szemlélhessenek és tapasztalhassanak bennünk . .

Akarok és rendek nevében Bene József főjegyző üdvözölte 
az új főispáni helytartót. Biztosítja a vármegyének a feletti örö
méről, hogy 0  Felsége ily jeles férfiút állított a megye élére. 
Előszámlálja az Orczyak érdemeit: így Orczy István 1701-ben 
mint a Jászok és Kúnok kapitánya, a kir. táblának ítélő bírája 
oly jeles érdemekkel tündöklőit, hogy Lipót király bárói czim- 
mel ruházta fel, — így Lőrincz, a ki a hatéves porosz háborúban 
mint vezér magának borostyán koszorút szerezvén, nemcsak 
Abaujvármegye főispáni székére emeltetett, do mint tudós és 
katona, tollal és fegyverrel dicső nevet szerzett magának; így 
László, ki a magyar kir. udvari kamaránál viselt terhes hiva
talai által annyi szolgálatokat tett, hogy valóságos belső titkos 
tanácsossá, a m. kir. udvari kamara másodelnöke és szintén 
Abauj vármegye főispánjává neveztetett ki, így József, a ki elébb 
Békésvármegye főispáni helytartója, majd Abauj vármegye fő
ispánja lett. A most beiktatott Lőrincz érdeméül felemlítette azt, 
hogy afranczia háborúk idejében, jelesül 1805- és 1809-ben fegy
vert fogott hazája védelmére, hogy 1811- és 1825-ben hevesi or
szággyűlési követként működött. Ezért a vármegye méltán re
méli, hogy benne jeles vezért nyert. 0

És valóban a vármegye rendei Orczyban nem is csalódtak: 
ő — bár szintén csak két évig és néhány hónapig állott a vár
megye élén — mindvégig buzgó, egyenes szivű és katonai pon
tosságú férfiúnak bizonyult, a ki másoktól is megkövetelte az 
őszinteséget. Mint elődje, ő is a táblabírák kinevezésével2) * *)

!) Az ünnepi beszédek  nyom tatásban is k iadattak .

*) K inevezte a  k ö v e tkezőke t: Gr. N ádasdy Ferencz váczi püspököt, 
gr. E szterházy  Vineze ez red es t; azu tán :

Heves vármegyéből: báró O rczy László kapitányt, gróf A lm ásy Lajos 
kam arást, gróf A lm ásy G yörgyöt, Gosztonyi P ál első alispánt, B etsky Jó 
zsef kanonokot, Snerniczky József gyöngyösi gym n. igazgatót, Földváry  
Ferencz m ásod-alispánt, K anyó G yörgy táblabirót, F a rk as Pál és R etsky
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kezdte meg működését. Már korábban Vásárhely és Szentes ré
széről a kormányhoz terjesztett folyamodások következtében 
királyi biztosnak küldetvén ki, az e tárgyra vonatkozó iratok 
átvizsgálására és összeegyeztetésére egy bizottság kiküldetését 
kérte, mely az alispán elnöklete alatt meg is alakult.

A gr. Keglevics korában megejtett tisztújítás óta három év 
letelvén, egy hozzáintézett névtelen levél által lett felhíva Orczy, 
hogy tisztújító közgyűlést hívjon össze. Ezt ő 1829. jul. 6-án meg 
is te tte; de egyúttal a közgyűlés előtt megütközését fejezte ki 
a felett, hogy a kérvény névtelen írója a megyebeli nemesség 
nevében szóla, holott a nemesség ezzel nem bízta meg. Remélli, 
hogy jövőre ilyen névtelen levelek szerepelni nem fognak; ő 
mindenesetre mellőzni fogja azokat. A tisztújításhoz mindenek

László főszbírákat, Borbély Sám uel és K aszap János alszbírákat, Kanyó 
Gábor je g y z ő t;

Pest vármegyéből: b. Orczy G yörgyöt, gróf Teleky Á dám  nádorispányi 
ezredb. kapitányt, F ekete  A ntal török-szt.-m iklósi esperes-plébánost, ifjú 
Bene Ferencz o rv o s t;

Békés vármegyéből: gr. A lm ásy Alajos kam arást, Á goston A ndrás szt.- 
andrási plébánost, N agy M árton és Botzkó Dán. tá b la b írá k a t;

Bács vármegyéből: Szuszits István  táblabírót, R udits Dán. főszbírót, Ru- 
dits József jegyzőt, L atinovich K ároly jegyzőt ;

Arad vármegyéből: Biró A lbert alispánt, Atzél A ntal táblabírót, Faskó  
József főügyészt, Török A ntal és Somogyi Is tván  főszbírákat, Török Gábor 
tá b la b író t;

Csanád vármegyéből: Hollósy József és G örgei Sám uel táb lab írák a t;
Torontál vármegyéből: gróf S.trapáry Józsefet és M ik ló s t;
Jász- és Kun kerületekből: L atzka  János kapitányt, Szabó József táb la 

bírót és K üry A ndrás ü g y é sz t;
ezeken k ív ü l: gróf H aller Ferencz kapitányt, báró Orczy L ajost és 

István t s Y ály A ndrás tiszteletbeli alszbírót s első ügyelőt — k ik  szokott 
módon a táblabírói eskü t letették , a k ir. rendeletet s törvényczikkeket 
jobbágyi tisztelettel és hálával fogadván, a fels. k irá lyné koronáztatása 
alkalm ából a jánlott honorárium ból, valam in t a nem esi tes tő rség  g yarap í
tására  te tt ajánlatból e m egyére eső hozzájáru lás egyénenként leendő k i
rovására alispán elnöklete alatt küldöttség  rendelte tik  ki, m ely e m unká
latnál az 1811/2. évi orsz. segedelem  felosztását tartozik  zsinórm értékül 
tartani. ,
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előtt szükséges lévén a szavazatjoggal biró nemesek összeírása, 
ezzel a járási szolgabírák megbízattak.*)

Ez alkalommal az alispán egy a mai korban alig érthető, 
de akkor igen természetesnek talált indítványt tett, mely abból 
indult ki, hogy a vármegyei tisztviselőknek a birtokos nemesi 
osztályból kell választatniok. Minthogy pedig az eddigi tiszt
viselők nem csak hogy birtokkal nem rendelkeznek, hanem még 
a fizetésök is csekély: tehát, hogy e tekintetben a hazai törvé
nyeknek is elég tétessék, czélszerűnek tartja ü  Felségéhez az 
iránt folyamodni, hogy a vármegye tisztviselőit birtokkal ellátni 
kegyeskedjék. Természetes, hogy ilyen népszerű indítvány ellen 
senki sem szólhatott, és így a vármegye a főispán hozzájárulá
sával, egyhangúlag el is fogadta. A felirat szerkesztésére az al
ispán elnöklete alatt küldöttség választatott, mely azonban hiába 
dolgozott, merta felterjesztésre csak azon válasz érkezett, hogy 
a tisztviselőknek szabadságában áll a Bánátban és Aradmegyé- 
ben időről időre kiadandó királyi adományok elnyeréséért folya
modni. Az udvari kamara tényleg utasítva lett, hogy ajánlások 
alkalmával a vármegyei érdemes tisztviselőkre illő figyelemmel 
legyen. A vármegye később 1831-ben újra felírt és a Vásárhely
hez közel fekvő csanádmegyei Földvári-pusztát kérte tisztviselői 
részére.2) De válaszul csak azt nyerte, hogy e puszta még nem 
tűzetett ki adományozásra; de ha kitűzetik, akkor ismét folya
modhatnak !

Ugyancsak az 1829-ki tisztujítás megejtése előtt rendezni 
óhajtották a rendek a tisztviselők lakásügyét is. Ugyanis eddig 
a vármegyei tisztviselőknek állandó rendes lakásuk nem volt, * 1

P A szavazati joggal biró nem esek szám a ekként oszlott el a v á r
m egye község e ib en :

a) a szegedi kerületben: A lgyőn 3, H orgoson 8, Szegeden 126, Tápén 
4, Dóczon 1 ;

b) a szentesi kerületben: D erekegyliázán 8, a F áb ián  Sebestyén nevű 
pusztán  levő birtokosok 56, Teésen 22, Szentesen 99, Szegváron 17, Mind
szenten 4, A nyáson 2;

e) a csongrádi kerületben : C songrádon 53, K isteleken 7, Puszta-Szeren
1, Csanyon és S iróhegyen 16, a böldi rév  u tán  a m. kir. udv. kam ara  1 ;

d) a vásárhelyi kerületben: V ásárhelyen  318. — Összesen 747 szavazat.
2) L. m ájusi gyűl. jkv.
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mely körülmény a közszolgálattal járó kötelességek pontos tel
jesítését nagyon hátráltatta. Ezt az állapotot tovább fentartani 
nem lehetett, azért egy küldöttség bízatott meg, hogy lehető 
legrövidebb idő alatt tegyen jelentést, mely tisztviselőknek hol 
és milyen költséggel kellene vármegyei házat építeni ?

Bármily fontos érdekek fűződtek a két bizottság munkála
tának eredményéhez, be kellett látni, hogy a czélba vett intéz
kedések megvalósításához több idő szükséges. Addig is égető 
kérdéssé vált a tisztujításoknál lábra kapott visszaéléseknek 
megszüntetése. Országszerte és így Csongrádban is elterjedt a 
választó nemesség vesztegetése, az etetés- és itatás melletti kor
teskedés, a jelöltek körülhordozása, az ezzel járó összeütközés 
és verekedés. A kormány és a vármegye higgadtabb elemei 
hiába küzdöttek ezen rósz szokás ellen. Most a főispán próbálta 
meg a visszaélések megszüntetését az által, hogy betiltotta az 
etetést és itatást, intézkedett a rendzavarok megbüntetéséről és 
a választási rend fentartásáról.

A tisztújító gyűlést okt. 5-kén egy szép beszéddel nyitotta 
meg, mely korjellemző becsénél fogva érdemes arra, hogy e 
helyen közölve legyen.

„A törvény — úgymond — és törvény erejével bíró szá
mosabb századévi ősi szokásaink között, mint egy tündöklő 
csillag ragyog a magyar nemesi szabadság gyakorlásának 
egyetemében azon a más nemzeteknél nem található s azért 
általok méltán irigylett jus, mely mellett a magyar nemes 
ember időről időre maga ügyében magának birót s a közrendel- 
ményeinek végrehajtására szükséges tisztviselőket tulajdon föl
dije s polgártársai közül választhat.

A midőn elődeink ezen szabadságot nemesi tetteik által 
megérdemelvén, nyerték és szerzették, kétségen kivül azt vet
ték alapúi, hogy az mindig valódi nemes módon gyakoroltassék 
és hogy távol lévén attól örökké minden mellékes tekintet, 
csupán a közjónak előmozdítását tárgyaló tiszta szándéktól, a 
fejedelemhez és házához vonzó igazi s buzgó hajlandóságtól 
vezéreltessék. Valójában csak így örökösíthetjük ezen szép jus
sunkban a jövendő korbélieket, a midőn ellenben ennek meg 
nem tartása könnyen veszélybe hozhatná azt.
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Hogy őseink érzésétől távozni nincs szándéka ezen tekin
tetes nemes vármegye nemességének, meg vagyok győződve; 
— hogy is lehetne mást feltenni, a hol, ha valahol magyar 
hazánkban, bizonyára tiszta magyar vér buzog a nemesi erek
ben, mely eddig még nincs elkorcsosítva, és a magyarhoz nem 
illő furfangságtól, vagy az újításoknak mirigyétől sincs még 
megszeplősítve.

Egyébiránt ezen jussal való élés köztem és a tekintetes 
statusok és rendek között el van osztva; valamint, hogy köl
csönös egymás iránt viseltető kötelességünk is. Adom nemesi 
parolámat, hogy semmiféle erőltetést elkövetni nem fogok és a 
tekintetes statusoknak jussait egészen tisztába fentartani eltö- 
kéllett szándékom; de viszont, hogy az enyimek is épségben 
hagyattassanak, bizodalmasan elvárom.

Nékem, kit tisztelve szeretünk, és szeretve tisztelünk, jó 
királyunk, e tekintetes nemes vármegye főispáni helytartósá
gával szerencséltetni méltóztatott, díszes jussom és kötelessé
gem az, hogy az nékem a tekintetes statusok által ajánlott, 
magokat jelentők, eddig a tekintetes nemes vármegye szolgá
latában levők, vagy meggyőződésem által az előadandó hiva
talokra alkalmatosaknak vélt személyek közül többeket kije
lelvén, — az szabad választásra előterjesztetnek, kivévén azo
kat, kiket a régi szokást eddig is az elölülői hivatal által ki
neveztetni engedett.

A tekintetes statusoknak jussa, az általam kijelölendők 
közül egyet szabadon kiválasztani, mondám szabadon kivá
lasztanii, azért tehát szükséges, hogy távol legyen ekkor min
den tekintet, atyafiság, komaság, gyűlölség, szeretet, barátság, 
vagy annál inkább még, — amit kimondani is irtódzom, — mel
lékes úton és módon kicsikart részrehajlás; minthogy mindezek 
ugyanannyi akadályai a szabadság tiszta gyakoroltatásának. 
Válasszon kiki olyat, a kit belsőképen legalkalmatosabbnak 
tart; úgy majd viseltethetik iránta bizodalommal, úgy teljesíti 
az is, a mit a törvény és a közjó kíván.

Teljes ugyan a reménységem, a mint már imént is mondani 
volt szerencsém, hogy tekintetes Csongrád vármegyének ne
messége e részben nem szorul útmutatásra; azonban az is igaz
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marad, hogy ha a minden kitelhető szorgalommal vetett, csino
san irtott, aratott, cséplett és jól kirostált piros és teljes tiszta 
búza közt olykor-olykor fekete konkoly és silány vadócz szem
léltetik, — nem csoda, hogy mi közöttünk is, kik az emberiség
nek gyarlóságából nehezen tudunk egészen kivánszorgani, 
lehetnek olyanok, kik nem úgy viselnék e szent helyen mago
kat, a mint azt a törvény, a szokás, én és a tekintetes statusok 
kivánnák. Ilyenek miatt tehát és a jó rendnek fentartása végett 
kénytelen vagyok addig is, mig a hivatalok annak rendje szerint 
ki nem pótoltatnak, ügyésznek Dobosy Lajos urat, szolgabiró- 
nak Horváth Lajos urat, esküdtnek Yidovics Imre urat kine
vezni és azon szomorú kötelességgel felruházni, hogy az ilyes 
magáról megfelejtkezőt azonnal a törvényeink által ily esetre 
rendelt fenyítő pörbe vonják.

A mi pedig munkálkodásunknak folyamatjait illeti, a nél
kül, hogy ezzel a tekintetes statusoknak jussa csak egy perez
nyit is korlátok közé szoríttassék, még e következendőket 
kivántam előterjeszteni és hogy megtartassanak, kérni:

1. Mindaddig, mig a candidatusoknak neveit ki nem mon
dom, felkiáltással ne háborgattassék a csendesség; csak úgy 
választhat kiki szabadon, ha megértheti, hogy kik közül vá
laszthat.

2. Semmi úgy meg nem rutítja ezen szép jusnak nemesi 
gyakorlását, mintha a candidatus urak felemeltetvén, mint egy 
szégyenkőre kiállíttatnak, huzattatnak, vonattatnak. Hogy ezen 
illetlenségtől mentek legyenek az illető urak, bizodalmasan 
kérem előre őket, hogy miként candidálásokat megértették, 
azonnal félrelépni ne terheltessenek, hogy ezzel is a tekintetes 
statusoknak szabad választását jelenlétük által ne akadályoz
tassák.

3. Ha a felkiáltásokból már megérthettem, kire hajlik a
többség s bizonyos jel által csendességet kérek annak kimagya- 
rázására, — reményiem, hogy megnyerem azt, hogy kis ideig 
csend légyen. .

4. Én addig a hivatalba senkit meg nem erősítek, mig a 
tekintetes statusok a világos többségről nincsenek meggyőzet- 
tetve; ha tehát azon eset fordulna elő, hogy világosan a többsé
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get újított próbák által se lehetne meghatározni, azon esetre 
ismét csendességet fogok kérni, és a tekintetes statusok a szom
széd szobába méltóztatnak majd voksolásra menni, melynek 
összeszedésére kinevezendem a deputatiót.

Ha ezek mind megtartatnak, úgy hamar és jól általesünk 
a mai napra szánt polgári ' munkálódásunkon, melyet hogy 
evvel is siettessek, végzem beszédemet, a tekintetes statusokat 
újra kérvén, hogy szem előtt tartani méltóztassanak azt, miként 
nemesek és nemesi szabadságokkal nemesi módon élni kí
vánnak."

E beszéd után Babarczy Imre alispán a K. és R. nevé
ben a főispánnak köszönetét mondván s a tisztviselők nevé
ben az addig viselt hivatalokról lemondván, hasonlóképen 
nagy beszédet mondott, mely a nemesség tetszésével találko
zott. O is dicsőíti az „Árpádról reánk maradt“ szabadválasz
tást, mely mindenkor szent marad előttünk, „mert a magyar 
szabadság egyik ragyogó tulajdonának biztos kezesse.“ Lelkes 
szavakkal élteti a főispánt, kinek kezéből a tisztviselők igaz 
birálatát várja; üdvözli a rendeket, kiknek kezébe van letéve 
a választás joga, — és végre üdvözli a sok ezreket, kik azért 
engedelmeskednek, hogy boldogok lehessenek és azért boldo
gok, mert engedelmeskednek.“

Nem vártok-e, — úgymond — nem reméltek-e csalhatat
lan reménységgel megnyugtató jövendőt, midőn az érdem ked
ves szülöttje tévé ki az érdemneveket és ezekből számotokra 
hív útmutatókat azok választanak, kik önszeretetből is a leg
érdemesebbekért buzganak. Az éltető nap első sugárjai dologra 
intenek benneteket; áldás fogja követni munkátokat, mert 
vannak, a kik léteitekről gondoskodni nemes kötelességből tar
toznak. Nincs személyetek, nincs vagyonotok veszedelemben, 
mert ébren vagyon a törvény; nem alszanak ennek felszen- 
teltjei.

Végül tiszttársaihoz fordul. . . . Igaz barátotok vagyok, — 
folytatja tovább — mert viszont szives barátságtoknak tulajdo
níthatom, hogy éltem ezen egyik szép órájában vétetek együtt 
Istenemhez, fejedelmemhez, hazámhoz és a tekintetes statusok 
és rendekhez helső békével fordíthatom szemeimet; mintha nyu
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godt lélekkel azt kérdezném: megtettünk-e a közjóért, megtet- 
tünk-e egyes felebarátunk boldogságáért mindent, a mit csekély 
tehetségünk tenni megengedett ? Háládatos tisztelőtök vagyok és 
maradok, mert ki ne tisztelje azokat háládatosság érzésével, kik 
bennünket arra segítettek, hogy másoknak is irántunk való há- 
ládatosságát megérdemelhettük ? Le mondotok ti úgy, mint én, 
eddig viselt hivatalaitokról azon törvények leikéhez képest, me
lyek a lemondást épen úgy követelik... Engemet hivatalos pá
lyám kezdetétől, harminczöt esztendő után, megsulyosodott test- 
gyengeségem mellett a törvény és candidatio igazával még 
ez úttal való élésre egyedül a háladatosság kedves kötelessége 
bírhatott: közülotek sokat, talán mindnyáját megújított megyei 
béli tisztségeket ismét folytatni, örömmel látom, mely hogy 
megtörténjék, néktek, vagyis inkább jeles minéműségteknek 
semmi közbe vetésre szüksége nincsen.

Végül átadja a főispánnak a vármegye pecsétjét, elérzéke- 
nyülten mondván: „tiszta kézzel nyújtom azt Méltóságodnak; 
itt vannak pénztáraink kulcsai, nem zárnak fel azok rendetlen
séget ; itt vagyon a leveles tárnak megnyitása is, ebbeli kincsünk 
megőrzésében hasonló figyelemmel munkálkodtunk. Távozok 
helyemről.“

Ezután a tisztviselők székeikről fölkeltek és eltávoztak. 
Megkezdődvén a választás a főispán hármas kijelölése szerint, 
majdnem mind a régi tisztviselő lett megválasztva, minden 
zavar és kihágás nélkül. Csakis Szentesre és Vásárhelyre jöttek 
új esküdtek Fehér József és Vidovics Imre személyében, 
Kamocsay Sándor és Kolumbán helyett. Ez utóbbi alpénztár- 
nok lett, az előbbi pedig korára való tekintetből nyugdíj áztatott. 
Kaszap József helyett számvevőnek Szómer József volt alpénz- 
tárnok lett megválasztva. Mérnök és orvosok a régiek maradtak.

A főispán ezek után a táblabírákat nevezte k i.x) *)

*) A köve tkezőke t: Török A ntal Csanádi püspököt, Joannovicli N esztor 
aradi gör. püspököt, g róf Teleki József Csanádi főispánt, báró V étsey Miklós, 
szatlimárm egyei adm inistrátort, gróf Feste tich  V incze cs. k. kam arást, 
báró P rény i Zsigm ond B eregm egyei volt fő isp án t; B artal G yörgy itélő- 
mestert, L ábosy János esperest, M eritzay P á l esperest, Susicli József bács- 
megyei alispánt, P la thy  M ihály barsm egyei alispánt, Pázm ándy  Dénes



62

Ezzel a tisztujítás véget ért, elfogadtatván az alispánnak 
azon indítványa, hogy tekintettel a hivatalos teendők folytonos 
szaporodására s azon körülményre, hogy Csongrád vármegyénél 
nem nagyobb vármegyékben is a második alispánt állás van 
szervezve, mi által az első alispán akadályoztatása esetén az 
alispáni teendők elintézése biztosítva van, kéressék fel a hely
tartótanács ismételve, hogy a második alispáni állást enge
délyezni szíveskedjék.

A tiszti lakásokra vonatkozólag e gyűlésen csak azt hatá
rozták, hogy Szentesen, Csongrádon és Vásárhelyen a szolgabi- 
rák és mezei biztosok számára; Kisteleken egy esküdt számára 
kell építeni lakást; a kellő tervek elkészítésére utasíttatott a 
vármegyei főmérnök. Ugyanezt utasították a rendek arra is, 
hogy a Horgoson építendő s ezer forintba kerülő csendbiztosi 
ház tervét is elkészítse, hogy a felső helyen a szükséges építési 
engedély kieszközölhető legyen. A vármegyeháznál ezen évben 
kápolnát építettek s az abban tartandó istenitisztelet teljesítésére 
külön megyei káplánt fogadtak fel.

kom árom m egyei alispánt, Som sich Pongráoz som ogym egyei alispánt, Deák 
A ntal zalam egyei alispánt, Csató D ániel tolnam egyei alispánt, D ubravitzky 
Sim on pestm egyei alispánt, R agáli Tam ás borsodm egyei orsz. követet, 
Szerentsy  Is tván  hely t. tan. titkárt, K apuváry  János tolnam egyei főszolga
bírót, F ö ldváry  G ábor pestm egyei főszolgabíró t,B ezerédy  Is tván  tolnam egyei 
főjegyzőt, V ásárhely i János csanádm egyei főjegyzőt, D ániel János csanád- 
m egyei főszolgabírót, N yéky  A ntal csanádm egyei alügyészt, Szilvásy László 
csanádi levéltárnokot, S im ay K ajetán  békésm egyei alszolgabirót, K állay 
Ignácz békésm egyei aljegyzőt, B ernolák József kam arai szám vevőt, Kovács 
József kam arai ügyészt, Illésy  János kun  kerü le ti kapitányt, Sánta A ntal 
pestm egyei biztost, L eeb M átyás szentesi plébánost, Bazala Pál a lpári p lé
bánost, Holló Is tván  tápéi plébánost, H eil Ferencz horgosi plébánost, 
K om árom y K ároly gyevi plébánost, P ich ler G yörgy szőregi plébánost, 
Szerelem Ferencz főőrm estert, B ubna R udolf kapitányt, M arkovich Ferencz 
kapitányt, G yuritskay  Lászlót, K ornis Pált, K ornis K árolyt, K ornis György 
bárdány i plébánost, Tallián G ergelyt, D udinszky  Józsefet, Póts Ágostont, 
Szom or József szám vevőt, K olum bán Ferencz alpénztárnokot, Szabó László 
m indszenti u rad . ügyészt, B abotsay Pál, gr. K árolyi L ajos inspektorát, 
O ltsavszky György, gr. K árolyi G yörgy inspektorát, V örös M átyást, Dobosy 
M ihály szentesi prédikátort, id. V edres Istvánt, ifj. V edres István t. H elyet
tes alispánnak  H orgosi K árász B enjam in neveztetett ki.
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A községi administratio köréből figyelemre méltó, hogy a  
községek számadásait az illető uradalom tisztjei kezelték, azok 
küldték fel a vármegyéhez felülvizsgálat végett. A parasztbirói 
és esküdti állásokra is csak azokat lehetett megválasztani, akik 
ellen a földesurnak nem volt kifogása. A községi jegyzők vá
lasztása körül rendesen nagyobb zaj történt, kivált olyankor, ha 
egy helyre ketten vagy hárman pályáztak. Az uradalmak azon
ban itt is gondoskodtak arról, hogy a jegyzők a nép önkényé
nek kitéve ne legyenek. Például 1825-ben Szegváron némely 
elégületlen lakosok szövetkezve a községi esküdtekkel, titkos 
összejöveteleket tartottak oly czélból, hogy Pillich János jegyző
jüktől megszabadulhassanak s helyébe egy rékási embert ültet
hessenek. Az ügy a vármegyei közgyűlés elé kerülvén, az illető- 
főszolgabiró utasíttatott, hogy az ez ellen tett panaszt az urada
lommal közölvén, a jelenlegi jegyző oknélküli elmozdítása ellen 
tegye meg a szükséges intézkedéseket, mert nem lehet meg
engedni, hogy a jegyzők a nép önkényétől függjenek.

Minthogy ily esetek gyakran ismétlődtek, a vármegye a 
községi jegyzők választására és elmozdítására vonatkozólag 
szabályzatot készített, mely megerősítés végett a helytartóta
nácshoz terjesztetett fel. A községek még mindig az uradalmi 
gyámság alatt állottak, mely állapot csak az örökváltság bekö
vetkezésével szűnt meg egészen.
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Gr. Károlyi Lajos fő isp án i helytartó 1 8 3 0 — 3 7 . fé n y e s  beiktatása é s  
h atása . —  A kolera 1 8 3 1 . — - Tisztujítás 1 8 3 5 . —  Tajnay J á n o s, 
1 8 3 7 — 3 9 . udvarpárti. —  Gr. Károlyi György 1 8 3 9 — 1 8 4 1 . Földváry 
Gábor 1 8 4 2 — 4 5 . —  B ene J ó z se f  1 8 4 5 — 4 8 - ig  fő isp . helytartók m ű k ö

d é se  é s  elveik .

B. Orczy Lőrinczet a királyi kegy 1830-dik év tavaszán 
Arad vármegye élére állította, s ekként a nemrég újonnan bebú
torozott szegvári székház ismét árván maradt.

De nem sokáig maradt üresen; mert a vármegyének egyik 
leghatalmasabb nagybirtokosa, s az országnak egyik legkép
zettebb férfia gr. Károlyi Lajos foglalta azt el, akinek környe
zetében augusztus elején az egész vármegye népe és a szomszéd 
vármegyék színejava megjelent Szegváron, hogy őt, mint Cson- 
grád vármegye főispáni helytartóját, üdvözölhesse.

Fogadtatása mindén eddigi fényt és pompát elhomályosí
tott. A vármegye büszke volt arra, hogy saját fiát fogadhatja 
főispánjáúl, és olyan ünnepélyt rendezett tiszteletére, mely rit
kítja párját a vármegyei élet történetében. Nagy küldöttség 
ment elébe Pestre, és mivel a gróf ősi fészkéből Szathmár vár
megyéből indult beiktatási ünnepélyére, tehát Szarvasra, Ecserre 
és a vekeri csárdához külön küldöttségek mentek eléje mezei 
birtokosok és pusztai katonák kíséretében.

Augusztus 3-án érkezett Szentesre, hol Szabó László 
esperes üdvözölte; innét bandérium kísérte Szegvárra, hol mo
zsarak durrogása, harangok zúgása és a nép éljenzése között 
vonult be. Babarczy Imre alispán fogadta hangzatos és felette 
dagályos és hízelgő beszéddel. Megemlékezett a Károlyiak jó-



65

tékonyságáról és biztosította a főispáni helytartót, „hogy áldás 
fogja kisérni minden lépéseit ott, ahol felejthetetlen Eleinek 
nagylelkűsége az útat lángoló szeretettel, és soha nem csökkenő 
tisztelettel oly sűrűén behintette.“ De bizonyára ő valódi érde
meit egyedül magától kívánja származtatni, — hódító nyájas
ságával, mély belátásával, jeles hazafiságával, leereszkedésével 
s általában minden a nagyot nagyra formáló tulajdonok példás 
követésével. Nemcsak Elei voltak tehát — mondá — Méltósá
godnak nagyok és hatalmasok, hanem maga is Méltóságod a 
virtus derék homlokával belépett a valóságos nagyok tisztelt 
sorába, kikhez akármely nemzet, akármely időben majdnem 
elragadtatva közelít. . . Ezért tisztelték, tisztelik és fogják tisz
telni a Rendek.

Ez üdvözlő szavakat Károlyi meghatva köszönte meg. 
Több és nyilvánabb jeleit tapasztalja a Rendek közörömének, 
mintsem hogy mélyen ne érezné, mily nagy szerencse, mily 
irigységre méltó sors légyen oly nemes közönségnek kormány
zójává lenni, mely őt nemcsak elöljárójának ismeri el, hanem 
mint régi sajátját és hontársát kebelébe fogadja. Úgy látja, hogy 
ez örömkiáltások nagy várakozásokra mutatnak. Ha tehetsége 
lépést fog tartani akaratával, akkor a legszebb jövőt remél
hetné ; azonban érzi erőtlenségét, s megvallja, hogy azt csak a 
rendek bölcsessége valósíthatja meg. Reméli, hogy kellő támo
gatásban fog részesülni.

Másnap következett az ünnepélyes beiktatás. A közgyűlést 
Babarczy alispán nyitotta meg, a vitéz és bölcs Kaplonok iva
dékának dicsőitésével. Sajátságos módon, határtalan háladatos- 
ságot fejez ki a király iránt azért, „hogy öt rövid évek alatt . . . 
három főkormányzóval: ajándékozta meg a vármegyét, kiknek 
mindenike oly nagyra született, hogy az egyikének elvesztésé
ből származott fájdalom keserűségét a másikával lett nyereség 
örömérzetével megédesíthette!“

A közgyűlés termébe „öröm között“ belépett gróf nagy 
figyelem között kezdett szólani.

A honszerelem magasztos érzelmének hatalmát tolmácsolá, 
meglehetősen hosszú körmondatokkal. Elsőben is abbeli óhaját 
fejezte ki, vajha a mennyei gondviselés oly állapotba helyez
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hetné, melyben koronás fejedelméhez tartozó hivségét, a magyar 
hazához és alkotmányához való ragaszkodását cselekedettel, sőt 
ha kivántatnék, vagyonainak és személyének feláldozásával is 
megbizonyíthatná! Ezt az óhaját megvalósította O Felsége, mi
dőn ezen vármegye kormányát reá bízta. Boldognak érezné

Gróf K árolyi L ajos sajátkezű névaláírása.

magát, ha buzgó szándékával ereje versenyt haladhatna. Ha 
visszatekint hivatali elődeire, csüggedés fogja e l; „úgy emel
kedtek ezek — úgymond — érdemeiknek hatalmas szárnyain 
a magas égbe, mint a nap sugárival szembekelő sas sebes röp-
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tében láthatárunkról eltűnik, s megnyerték a hazaszeretetnek 
hervadhatatlan koszorúját.“ Rózsabokrok virágoznak a tek. 
rendek emlékezetekben az ő nyomaikon, melyekbe lépni talán 
több erőlködésbe kerül, mintsem tőlem kitelhetik.“ Aggódik a 
jövőre nézve is, most lehetetlen a meredek hegynek tartózkodás 
nélkül indulnia, melyre erőlködni többeknek, felkapni csak 
némelyeknek engedtetett.“ Azomban ám legyen így! Az eltö
kélt szándéknak nincs akadálya. Annál bátrabban lép pályájára 
ő, kit ily „pompás készületekkel“ fogadtak. Örömmel összeköti 
szerencséjét e vármegye dicsőségével, hol nemzetsége ősről-ősre 
folyvást ápolgattatott. Bizalommal fordul a tisztikarhoz, mely
nek munkásságát tettei úgy árulják el, mint az oroszlánt 
nyomai. Nem tartja szükségesnek őket buzdítani; csak arra 
kéri, hogy őszinték legyenek hozzája. Újra meg ujrahálálkozik 
a királynak, hogy kegyelmét reá hárította, s újra felajánlotta 
életét az uralkodó-ház épségéért, és a haza alkotmányáért való 
küzdelemben.

Ezen beszédre, a vármegye rendei nevében, Bene József 
főjegyző válaszolt, előszámlálván az új főispáni helyettes dicső 
hivatali elődeit, dicsérvén ősi nemességét, mely 1200-ig felvihető. 
Az ősi család történetét egész a jelenkorig levezetvén, rátér az 
ünnepelt főispáni helyettes érdemeinek festésére. „Ily ősöktől s 
nemzőktől származván le Méltóságod, mondá, nem lehet nem 
reméllenünk azt, hogy Méltóságod is, valamint azoknak is ritka 
erkölcsei és érdemtettei követője, úgy szintén megyénk igazai
nak pártfogója és igazságos birója, egyszersmind országunk 
egyik oszlopa leend.“

„Öregbedik reményünk, sőt meggyőződéssé válik, ha meg
emlékezünk arra, hogy Méltóságod ifjúságának csak zsengéjé
ben a törvényes tudományokat oly különös szorgalommal 
tanulta, hogy azok Tudorává és a pesti kir. egyetem törvényes 
kara tagjává fogadtatván,, már akkor csalhatatlan jeleit adta a 
tudományokhoz vonzó természeti hajlandóságának; hogy nemes 
Pest vármegyénél, úgyszintén az udvari kanczellariánál a 
hazánkbeli közszövetkezésről, nemkülönben a törvényhatóságok 
alapos szerkesztésökről bővebb tapasztalatokat szerzett; azóta 
pedig, és azelőtt is ritka nyájasságával s barátságos leereszkc-
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désévei, és jobbágyai iránt viseltető atyáskodásával azoknak 
háladatosságukat tulajdonává tette, — úgy annyira, hogy 
Csongrád magának boldogságot és dicsőséget méltán Ígérhet 
ily ritka nyájasságú, és minden részrehajlást úgyis kizáró ily 
óhajtott kormány alatt; és bizonyos lehet arról, hogy a törvény 
a maga szentségében, a nemes a maga igaziban, a tisztviselő a 
törvényes tehetőségében megtartódik; hogy az adózó nép vala
mint eddig, úgy ezentúl is minden sarezoló nyomástól meg- 
kíméltetik ..

Nem kevésbé érdekesek az ünnepély alkalmára Íratott ver
sek, melyek régi latin metrumok szerint dicsőítik az ünnepelt 
grófot. Magyar nyelven Orbán Lajos, a szegedi kegyes iskolák- 
házának elöljárója, továbbá Sárói Szabó Albert, Hézső Sándor, 
Sárói Szabó Zsigmond és Tar János tanulók; latin nyelven 
pedig Kocsis Pál és Sávai Szabó Zsigmond tanulók ömlengtek, 
érdekesen és ügyesen. Két füzetben meg is jelentek.1) Pest vár
megye külön átiratban szerencsét kíván Csongrád vármegyének 
új főispánjához, aki Pest vármegyében kezdte hivataloskodását; 
egyúttal sajnálatát fejezi ki, hogy fényes küldöttséggel nem 
képviseltethette magát, mivel ugyanazon nap tartja saját köz
gyűlését.

A páratlanéi fényes örömünnepély befejezésével a főispán 
szokott módon kinevezte a táblabirákat,2) kiknek névsorában a 
közélet számos jelesét találjuk megtisztelve az akkor nagyra- 
becsült czímmel.

Tj N agym élt. N agykárolyi Gr. K árolyi L ajos császári k ir, kam arás 
U rnák, m időn 1830. esztendőben k isasszonyhavának  4-ik nap ján  tekénto- 
tes nem es C songrád várm egyei fő ispánság helytartó i székébe ik ta tták  tisz 
teletül ajánltatott. — és

C arm ina Illustrissim o Domino Domino Ludovico a Comitibus K ároly 
de N. K ároly S. C. R. A. M ajestatis Camerario, cum m unus Officii su 
prem i Comitis A dm inistra toris in  I. Comitatu C songradiensi solonniter 
auspicaretur, M ecenati suo optimo p e r alum nos gym nasii II. C. addict. 
H. M. V ásárhely ionsis oblata dic 4. augusti 1830.

-' i K inevezte :
Pest vármegyéből: g róf Zichy Ödönt, gróf W aldstein Józsefe t, Seres 

János kecskem éti p lébánost s alesperest, H alász János táblabiró t, Jatiko- 
vics Vinczét, Helmeczy M ihályt, H alász L ászló t és K iss Is tván  esküdtet.
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Táblabirákban — amint e jegyzékből látni — és tisztelet
beli hivatalnokokban nem volt hiány; de hogy ezek nem sokat 
lendítettek a vármegye közügyeinek előmozdításában, az köz
tudomású dolog volt. Ezt úgy látszik a vármegye urai is tudták, 
és azért hozták a legközelebbi szeptemberi gyűlésen azt a hatá
rozatot, hogy a fiatal tiszteletbeli tisztviselők, a kik a helyett, 
hogy gyakorlatszerzés végett a közügyekben részt vennének, 
még a küzgyűlésen sem jelennek meg, mondjanak le czímeikről, 
vagy legalább elmaradásuk okát közöljék az alispánnál. Ez két-

Arad vármegyéből: H ubert József plébánost, Salbek Jakab  táblabirót, 
Vörös Zsigmond, ifj. Osernovits Pétert, B író A lbertet, Ormos Józsefet, 
B rünek K árolyt, K iss G ergelyt, D ankó Jánost, G ábry Sándort, Egyed 
Im rét, Descő Adámot, U rbányi A ndrást, .Czárán Pétert, B udai Jonathánt, 
Fábián  Gábort, Kovács Józsefet, N áray  A ntalt, Szergel Jánost.

Békés vármegyéből: gróf Sztáray  A lbertet, g róf E szterházy  M ihályt, 
Lehotzky A ntal táblabirót, Sztachó Jánost, E rdé ly i József csabai plébánost, 
K övér A ntal táblabirót, E tsedy  Gábort, Rőttli Ignáczot, N ovák A ntal 
tőjegyzőt, Beliczav József főpénztárnokot, S tum m er János főszolgabirót, 
Tomka Pál szolgabirót, N ém eth A ntal szám vevőt, Paulovits Gábort, Novách 
Ferenczet, Om ászta Zsigmondot.

Torontál vármegyéből: M arczibányi János táblabirót, báró L ipthay 
F rigyest, Oexel K ároly szolgabirót, Szőllősy L ajos pénztárnokot, Csekonits 
János aljegyzőt, Oexel Jánost, Rózsa D em eter esküdtet.

Csanád vármegyéből: N yéky László táblabirót, N ávay K árolyt, M átéfy 
Pált, Szeghő Istvánt, E rdély i Lászlót, Jan k a  Ferencz szolgabirót, H ervay 
István  esküdtet, L ukáts János aljegyzőt, K övér János alügyészt, C seres
nyés Istvánt, L ukáts Istvánt, Hofbauer Sándort.

Bács vármegyéből: Szathm áry A ntal prépostplebánost, V ojnits Antal 
táblabirót, A ntunovits K álm ánt, H orváth  Pétert, Kovács József fő
szolgabirót.

Kunkerületből: E ndre  László palatínus ülnököt és B ánhídy Józsefet, 
V égül H orgosi K árász Is tván t és P á llya  Ö dönt tiszteletb. a ljegy

zőkké, M üller frerenczet tisztb. a lügyészszé nevezte ki, k ik  m indannyian 
a hivatalos esküt letették.

Pótlólag tfíblabirákká m ég a következőket nevezte k i : őrgróf Palla- 
vicini Alfonz főhadnagyot, K lauzál Im rét, E rdély i K árolyt, B ártfay Lászlót, 
G áspáry Ferencz püspöki titkárt, T iller Ferencz dorosm ai plébánost, 
Schidlik M ihály czibakházi alesp. plébánost, Földi P éter m ajsai plébánost, 
Tóth Ferencz vásárhely i első p réd ikátort, Temesvárja Is tván  aljegyzőt, 
Bene Károlyt, Szeghő József alügyészt, C seresnyés Sándor Csanád várm . 
táblabirót, K un János kecskem éti közbirtokost.
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ségen kívül helyes intézkedés volt; ele keveset használt, mert a 
következő évek eseményei másfelé vonták az ifjúság figyelmét.

A tiszteletbeli hivatalnokok továbbra is ép oly haszonta
l a n t  viselték a czímeket, mint a táblabirák, kiknek száma 
hihetetlenül nagyra szaporodott. Mert a főispánok időközben is 
szívesen adományozták e czímeket, tapasztalták, hogy az sok 
embernek jól esik.1) Minél több vármegyének táblabirája lehe
tett valaki, az annál nagyobb-tekintélynek örvendett még akkor 
is, mikor voltakópen semmit sem tett a vármegyéért, melynek 
táblabirája volt. Ezért csúfolták későbben a táblabirós várme
gyét — és a táblabirói politikát. A főispáni beiktatás és a vár
megyei tisztujítás legalkalmasabb időpontul szolgált a tábla
birák kinevezésére. Természetes, hogy az ilyen gyűlések min
dig népesek és zajosak voltak.

Yoltaképen ezeken a gyűlésekennyilvánultarégi vármegyék 
egyik legjellemzőbb sajátsága. A régi főispánok többé-kevésbé 
szívélyes elbúcsúztatása; az uj főispánnak az ünnepélyes fogad
tatása ; dicsőítő beszédek elmondása és végül a költséges lako
mák sohasem maradhattak el.

Ezeket a külsőségeket annyira kedvelték a vármegye 
rendei, hogy szinte örültek, ha főispáni vagy tisztviselői válto
zás következett. A csongrádi alispán — amint láttuk — kiváló 
örömét fejezte ki a felett, hogy öt év alatt három új kormányzót 
kapott a vármegye!

Gr. Károlyi Lajos főispánsága alatt nagy országos esemé
nyek és csapások vonták magokra a közfigyelmet.

Legnevezetesebb volt e tekintetben az 1831-ki nagy kolera, 
vagy amint akkor nevezték, „az ázsiai epemirigy“ — vagy epe
kór — mely daczára annak, hogy a nagyobb községekben értel
mes és buzgó orvosok voltak, sok embert ragadott el az élők 
sorából. *)

*) Gróf K árolyi időközben, 1832-ben és a következő években m ég a 
következőket nevezte k i tiszteletbeli tá b la b irá k ú l: Hódi A ntal szegedi 
p lébánost, B rüner Józsefet, Jákó  Is tván t és K eresztes U riel Lászlót, — 
továbbá Gosztonyi Sándort, Vörösmarty Mihályt, Szatn iáry  Józsefet, Kovács 
Istvánt, T em esváry A ntalt, Sárközy S ándort és Kovács Is tván  kecskem éti 
főügyészt.
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Az alispán 1831. január 8-án Szegeden tartott rendkívüli 
közgyűlésen azt jelentette, hogy Kisteleken és környékén, a 
hólyagos himlő járvány szerűen lépett fel. Egy hónap alatt 50 
egyén, többnyire gyermek, halt el. A himlőoltást elrendelték. 
Julius harmadikán már az a hír terjedt el, hogy Tisza-Ujlakon 
a keleti kolerához hasonló betegség ütött ki; hogy Bereg, 
Zemplén és Szabolcs vármegyékben már nagy rémület uralko
dik. Csongrád vármegye ennek következtében a nádortól 
nyert utasítás szerint, a Tisza balpartján Szolnokig terjedő kor
dont húzott; a Tiszán való átjárónál tisztviselők felügyelete 
a la tt ' őröket állított fel, hogy az útlevél nélküli utazókat át ne 
bocsássák. Azokat pedig, kik útlevéllel bírnak, bizonyos ideig 
vesztegzár alá helyezzék.

Ilyen őrök voltak: a böldi, mindszenti, algyői és tápéi 
réveknél; a vekeri csárdánál, a fábiáni kórógyi csárdánál, az 
újvárosi, a kutasi és sámsoni csárdánál. Ezenkívül óvrendsza- 
bályul a szolgabirákat utasították, hogy a népet a házak tisztán
tartására, mindennapi szellőztetésére és füstölésére, valamint 
clormész beszerzésére buzdítsák. A szolgabirák azonkívül tar
toztak állandóan székhelyükön tartózkodni és a levelek továbbí
tása végett minden községben elegendő számú lovas embert 
készen tartani. A felügyelet könnyebb gyakorolhatása czéljából 
Algyőre, a böldi révhez és Horgosra katonaság küldetett ki.

Az egyöntetű eljárás biztosítása tekintetéből egy állandó 
egészségügyi bizottság állíttatott össze, mely intézkedéseiről 
esetről esetre jelentéseket tett a vármegyei hatóságnak. A bajtól 
való őrizkedhetés czéljából utasítás készült, melyből kétszáz 
példányt a néppel közvetlenül érintkező megyei tisztviselők, 
lelkipásztorok, tanítók, jegyzők és községi elöljárók közt osz
tattak szét.

Ezen előkészületek megtétele után jött a hír, hogy a kolera 
már Heves vármegyében is kiütött. Tisza-Várkonyban már 
egyes halálesetek is előfordultak.

A Tiszán való átkelés és közlekedés elébb Csongrádra, 
majd Szegedre lett áthelyezve ; és a vármegyének meghagya
tott, hogy mihelyt egy betegségi eset fog előfordulni, azt 
azonnal jelentse be a helytartótanácsnak. B. Orczy Lőrincz, a
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kolera tartamára Csongrád, Csanád és Arad vármegyékben kir. 
biztosnak neveztetett ki.

A legelső koleraeset julius hó közepe táján Csongrádon 
fordult elő. Minthogy az volt a közvélemény, hogy a kolerát a 
beregi tutajosok hozták be, a helytartótanács betiltotta a hajó
zást. De bármilyen szigorú intézkedések voltak is, — a beteg
ség ijesztő módon terjedt. Julius 23-áig Csongrádon 260, Mind
szenten 24, Szegváron 9, Martélyon 6, Derekegyházán 7, Csányon 
2, Tápén 11 ember halt meg kolerában.

Néhány nappal későbben jelenté az alispán, hogy a kolera 
a legnépesebb városokban is fellépett, s főkép azért terjed, „mert 
a köznép részint megrögzött gondolkodása, részint babonás 
híresztelésektől elámítva, betegeit eltitkolja s a rendelt orvos
ságot bevenni vonakodik.“ A megyei tisztviselők és a felekeze
tek lelki pásztorai felkérettek, hogy a népet a hatósági rendele
tek hasznáról meggyőzni igyekezzenek.

A nádor a megrémült vármegye kívánságára júliusban 
két orvost és két sebészorvost, augusztusban pedig egy orvost 
és két sebészt küldött le s egyúttal 3000 frtot is utalványozott a 
vesztegzár alatt tartott emberek eltartására.

Augusztus végén a koleraveszély megszűnt, úgy hogy a 
községek a zárlat alól felmentettek; de azért egyik helyről a 
másikra csak útlevéllel lehetett menni. A nép megnyugtatása 
czéljából Szt. István napján alkalmi beszédeket tartottak a tem
plomokban. Meg akarták győzni a tömeget a közigazgatási in
tézkedések helyességéről, s ehhez képest különösen attól óyták 
a népet, hogy a kolerabetegek látogatásától őrizkedjék. Nagyon 
megnyugtatólag hatott a kedélyekre az, hogy a halottak rendes 
temetését megengedték. Felszabadult a hajózás is. Az iskolák 
megnyíltak, a kordonok megszűntek, szóval a közlekedés lassan- 
lassan szabaddá lett és az emberek nyugalma visszatért.

Hivatalos jelentés szerint Csongrád községeiben összesen 
7003 beteg volt; ezek közül 2600 meghalt, 4332 felgyógyult, 67 
pedig ápolás alatt maradt. A hatóság sokat köszönhetett Morvay 
János tisza-bábolnai plébánosnak, a ki sikerrel gyógyította a 
betegeket és hasznos utasításokat adott az egészségeseknek. 
Hálás volt a vármegye a nádor által küldött orvosok és a hely



beli orvosok iránt is, a kik elismerésre méltó buzgalmat fejtettek 
ki a veszély napjaiban. Amazoknak 6 frt, a sebészeknek pedig 
4 frt napidíjt fizetett, azon kívül napiköltség czímén a napidíj 
háromszorosát adta meg nekik. A megyebeli orvosok szintén 
külön napidíjban részesültek; az összes megyei tisztviselőknek 
pedig buzgó fáradozásaikért jegyzőkönyvi köszönet szavaz
tatott. L)

Természetes, hogy a tisztviselők a veszély idején alig fog
lalkozhattak egyébben, mint a kolera elleni védekezéssel; s így 
a hivatalos egyéb jelentések csak későbben érkezhettek be.

Az az egy jó következménye megvolt a kolerának, hogy 
a nép nagyobb tiszteletben kezdte tartani az orvosokat és haj
landónak mutatkozott kórházak építésére.2)

A gyógyszertárak is szépen szaporodtak.3)
Az országgyűlés fontos teendői miatt a rendes tisztújítás

r) M ikor a hely tartó tanács novem berben egyik  rendeletében azt á l
lította, hogy a já rvány  azért te rjed t el gyorsan, mivel a felsőbb rendeletek  
nem kellő pontossággal ha jta ttak  végre, — a várm egye ez ellen fe lírt; 
kijelentvén,. hogy a tisztviselőknek, különösen pedig az alispánnak  „a ve
szedelem elhárításában és enyhítésében önnön életük veszedolm eztetésével 
is nyilvánított buzgóságát nem  képes kellőképen m eghálálni. A tapasztalás 
kétségtelenné tette, hogy az ő in tézkedéseiknek  kellő foganatja is volt: 
azért méltán fájlalják  a R endek, hogy az érdem nek ilyen ju talm aztatását 
tapasztalni kónyteleníttetnek. E zen érzelm eiket a hely tartó tanácsnak is tu 
dom ására hozzák. L. a nov. gyűlés jkvót.

2) A koleraveszodelem  Csongrád várm egyének körülbelü l 30.000 ír t
jáb a  került. Ezen költségekhez Szeged városa 500; özv. Pallavicini őr- 
grófné 500, gr. K árolyi István  500, g r  K eglevics G ábor 657 irto t és 13krt 
adott a kórházra, K árász Miklós septem vir pedig 200 ír tta l járu lt.

A m egyei kórházra  5448 fr t folyt be; m ég  pedig- közadakozásból; 
m ert a várm egye úgy  volt meggyőződve, hogy a testi s lelki betegek be
fogadására szükséges kórház csak önkénytes adakozásokból állítható fel. 
L. jkv.

3) Szegeden, V ásárhelyen és Szentesen m ég az 1831-iki kolera előtt 
voltak gyógyszertárak . Sőt Stöckl János szentesi gyógyszerész 1826-ban 
Osongrádon is létesített egy fiók-gyógytárt.

V ásárhelyen 1839-ben m ár a m ásodik gyógyszertárt állította fel Si- 
m oncider Antal, Szentesen podig 1847-ben F a rk as  Zsigm ond állította fel a 
m ásodik patikát.
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csak 1835-ben volt megtartható. Az ezzel kapcsolatos beszédek 
a választási jog „dicstetésében bővelkedtek; a főispán meg
dicsérte a tisztikart, a tisztikar meghatóan búcsúzott el a vár
megyétől ; de csak azért, hogy egynéhány óra múlva ismét el
foglalja székét. Nagy pártoskodások és ólmos botok segítségével 
támogatott választások Csongrádban nem igen voltak.J) Több
nyire a régi tisztviselőket erősítették meg. Ezúttal a közpályán 
már 42 év óta működött alispán búcsúzása emelkedett ki a szo
kott szertartások hangulatából. Babarczy véglegesen visszalépett 
a közpályáról. „Úgy állok itt — mondá — mint ama hív vándor, 
a ki élete hosszas lefolytával reá mért kötelességek minden útjait 
önkimélés nélkül ismételve bejárván.. .  arra intetik: hogy a pi
henést a természet nemcsak megengedi, de szükségképpen meg 
is kívánja. Elhintette ily jámbor vándor a közjóért gazdag erek
lyéjének még utolsó drágakövétis. Napja lemenetelének egyedül 
végső erőtlen sugarait szemlélheti már . . .  de él belsejében az 
elmúltaknak rugója; nem csügged boldogító meggyőződése az 
iránt, hogy a kik őtet gyors — gyakran kétséges — útjában el
szántnak ismerték, hűsítő hanttal fedezik sírhalmát . . .“

Ezen érzékeny búcsú után a meghatott rendek egyhangúlag 
Horgosi Kárász Benjámint választották meg alispánul, a ki szin
tén szónoklattal fejezte ki köszönetét az iránta nyilvánult biza
lomért. A tisztújítást ő is „dicső emlékezetű Eldődeink szent 
hagyományának . . .  a régi magyar aranyidőkből reánk szállott 
oly drága ereklyének tartja, mely minden igaz magyar szóban 
a hazafiúi lángoló érzésnek örömszikráit gyújtja fel egész erejé
ben.“ 0  is inté a rendeket, hogy a választásnál egyedül a közjó 
által vezéreltessék magokat; és csak olyanokra szavazzanak, 
a kik a hivatalra legalkalmasabbak. Ezt meg is tették a régiek *)

*) M ikor 1836-ban Ő Felségének  egy rendelete  a rra  h ív ta  fel a ren 
deket, hogy a tisztú jítások  alkalm ával előfordulni szokott k ihágások és 
vérengzések m egakadályozásáról gondoskodjanak : a közgyűlés kijelentette, 
hogy C songrádban — a hol a tisz tú jítás m indig  kellő rendben m egy végbe 
-— ily  in tézkedésekre n incs szükség. E gyú tta l kéri 0  Felségét, hogy addig, 
m íg a tisztú jítás az o rszággyűlésen  nem  szabályoztatik , az eddigi eljárást 
fentartani kegyeskedjék . V árni, levélt, okt. jkv.
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megerősítése á ltal; a miért a tiszteletbeli táblabírák kinevezése B 
után a főispán meg is dicsérte őket. A másodalispáni állás szer
vezése ügyében már egyszer tett felterjesztést ismét megújítot
ták, egyelőre az alispán helyetteséül Müller Ignácz főszolgabírót 
nevezte ki a főispán.

A közigazgatási úton elintézést nyert ügyek közt kieme
lendők : Szentes városának 30,000 frtos kölcsönügye, melyben 
Boros Sámuel ottani jegyző nagy szerepet vitt. Az 1836. évi 
márczius 5-én Szegeden tartott rendkívüli gyűlésen jelentetett, 
hogy Szentes Reinex Károly nagypréposttól 1834-ben 4000 frtot,
1835-ben pedig 10,000 frtot vett fel kölcsön. Végre, hogy a vár
megye hivatalos pecsétje 1836-ban magyar köriratot nyert.

Ugyanezen évben befejezést nyert egy régi gyűlöletes ügy, 
mely Vásárhely és Szentes részéről még 1819-ben tett panasz 
következtében sokáig foglalkoztatta a rendeket, a mennyiben a 
vizsgálatra kiküldött Bittó Béla szerémi főispánnak, mint királyi 
biztosnak tisztába kellett hoznia, igaz-e, hogy a megyebeli tiszt
viselők ingyen hozattak húst, és a katonaság alá szedett lovak 
árát nem térítették meg ?

Minthogy semmit sem lehetett bebizonyítani, az ügy befe
jezettnek jelentetett ki.

Gr. Károlyi Alajos főispánsága alatt fejlődött ki lassan az 
a főúri párt, mely a fentebb már említett haladási párttól eltérő 
módon akart a haza baján segíteni. A vármegyei tisztviselők 
annyira a főispán hatása alákerültek, hogy eltérő politikai meg
győződésüknek nem mertek szabad kifejezést adni. Maga a fő

9 K ineveztettek a következők : V izkelety M ihály kir. tanácsos, Döb- 
rentey  Gábor és M átyus János tartom , biztosok, M arkos M ihály, M arton 
János, N ovákovics József, Sztankovics A ndrás őrnagy, R adisics Mózes őr
nagy, gróf O rtenburg  H erm an, K iss K ároly, K orda János, N yáry  Ferencz 
szegedi plébános, K iss Bálint szentesi préd ikátor, B ánhidy B ertalan, Biró 
Im re, N ávay Tamás, Sánta Sándor, N yéky  A lbert, Sim ay K ajetán, Tom- 
csányi József, H erm ann József, K rem inger Antal szegedi esperes, M eggyessy 
János váczi püspöki titkár, G aigér József, Duchovics Gábor, B rogyányi 
Jób, F aggyas Pál, Oexl József. T arnay  László, K oller Ferencz, M üller 
Mihály és V ályi A lajos plébánosok, N agy K ároly, L engyel Pál, A igner 
Im re, Szilber A ntal, B essenyei Gábor, N agy Ferencz, N agy Im re, N agy 
János és Vöber György.



76

ispán ritkán jelent meg a vármegye területén, s valahányszor 
megjelent, a vármegye tisztviselői oly alázatos tisztelettel járul
tak eléje, mint egy fejedelemhez. Minden szavára lestek, és aka
rata ellen a világért sem merészeltek volna cselekedni.

A szabadabban gondolkozó nemességnek azonban még 
Klauzál volt a vezére, őt választották meg követjüknek. De már 
észre lehetett venni, hogy azok, kik a főispántól függtek, a maradi 
hivatalos udvari párt felé hajoltak. Ezeknek,akik azonban igen 
kevesen lehettek, igen nagy volt az öröme, mikor a hatalmas 
gr. Károlyi Lajos u tán 1) Tajnay János kir. tanácsos, volt barsi 
alispán személyében ugyanazon pártnak tagja s éppen azért 
kevésbé népszerű férfiú foglalta el a főispáni széket. Népszerűt
lenségének oka nem egyéni képességhiányban, hanem azon po
litikai irányban rejlett, melyet mint alispán Barsban követett.

Tudjuk, hogy b. Wesselényi Miklósnak pörbe fogatása és 
Lovassy László s társainak katonaság által való elfogatása 
Csongrádban is élénk ellenzésre talált. Tajnay ezekben a kérdé
sekben Barsban a kormány mellett harczolt s éles ellentétbe 
jött Balogh János híres barsi követtel, akit szabadszólásáért a 
kormány szintén üldözőbe vett. Már az a tény, hogy ő a gyűlölt 
Pálffy Fidel főkanczellár védelmére kelt, elegendő ok volt arra, 
hogy az ellenzéki szellemű Csongrád rendei bizonyos tartózko
dással viseltessenek iránta. Kineveztetését úgy tekintették, mint 
jutalmát a kormány érdekében kifejtett küzdelmeinek. Mégis, 
mikor köztük, mint kinevezett főispáni helytartó először jelent 
meg, illő tisztelettel fogadták.

Beiktatása távolról sem volt oly fényes és szívélyes, mint 
elődeié, — de a külsőségek mindenben meg voltak tartva 
és az új főispán kíséretében jött számos barsmegyei vendé
geket szokott magyar vendégszeretettel vették körül. Mikor 
november 16-kán Szegváron megjelent, Kárász Benjámin 
alispán üdvözlő beszédében felhozta híres hivatali elődeit, 
kiket — úgymond — az egész haza szeretettel ölel keblére, kik 
nemcsak őseik nagy tettei hírével, hanem tulajdon erényeik 
fényével is tündöklöttek. Tajnay kijelenté, hogy jóllehet érzi, 
hogy „azon ragyogó fény, mely nagytekintetű elődeit környező, 
reá korántsem sugárolhatik“, mégis tudja, hogy hűségben és 
hazaszeretetben mindenkivel vetekedhetik.
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Székfoglalójában a Felség iránti nagy hálálkodás után jó 
benyomást tett szerénysége, melynél fogva „csekély érdemeire“ 
való hivatkozás mellett a törvény és igazság tiszteletét hangoz
tatta, és a tisztikar barátságát kérte. Kétségen kivül csodálko
zott Kaszap Mihály főjegyzőnek válaszán, melyben sajátságos 
irályú szónoklattal kérte: ne vegye rósz néven, hogy a rendek 
nagy elődjét, gr. Károlyit, nem tudják feledni. „Az elfutó perczek 
változatosságaival újulva haladó idő eljárása — úgymond — 
érzésünket hatalmasan ragadja meg; — sminket — a rég óhaj
tott öröm valahára teljesültének lágy karjain ringatottakat 
— egy több évi boldog időszak sebes eltűnte, — szelíd örömünk 
éldeletében — gyengéd szendergésünkből szívünkig ható ráz
kódással riaszt fel — annyira, hogy pótolhatatlan veszteségünk 
fájdalma érzetében, annak szívünkben örökké élendő nagy tá r
gyára (gr. Károlyira) csak gondolva is, némi enyhülést, már a

T ajnay János sajátkezű névaláírása.

visszasóhajtás üres örömében keresnünk is — boldogságunk 
legyen; — s engedjen-engedjen — kérjük — Nagyságod! ezen 
méltó búsongásunknak szabad folyamát, hogy kitisztulván 
szívünk a rajta eláradt keservektől — majdan — derengő örven
dezésnek — tárulhassák egyedül fel.“

Tajnay csak másfél évig volt Csongrád főispáni helytartója. 
Ezen idő alatt folyvást kellett éreznie, hogy az alföld nemcsak a 
természet külső alakjára, hanem népének, nemességének ész
járására nézve is nagyon külömbözik a felvidéktől.

Sohasem tudta magát itthon érezni s azért nagy jótéte
ménynek vette, mikor az őt kegyelő kormány itteni állásától 
felmentette és Árva vármegye főispánjává tette. Mint kormányzó 
jó viszonyban élt a vármegye tisztviselőivel és nemeseivel, akik 
szívesen elismerték „ügyességét, munkásságát, erélyességét,
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áldozatkészségét, igazságosságát és nyájasságát,“ melyet itt 
léte alatt tanúsított. A táblabiróknak egész seregét nevezte ki ő 
is ; de akik époly keveset tettek, mint a régiebbek.x)

Gróf Károlyi György sürgetésére, 1838. nov. 21-kén tiszt- 
újítást tartott, mely arról nevezetes, hogy mivel a gyűlésre meg- 
jelentek -sokasága a terembe nem fért el, a vármegyeház udva
rán épített sátorban ment végbe.

Tisztviselőkül többnyire a régiek választattak meg: alispán 
lett Kárász Benjámin; főjegyző Kaszap Mihály, aljegyző Kárász l

l) T ajnay  C songrád m egye tiszteletbeli táb lab irákká a következőket 
nevezte ki :

Bars -megyéből: Jeszenszky  K ároly kir. kam arást, Jeszenszky  Elek 
k ir. kam arást, Kosztolányi József láblabirót, M ajthényi A lajos főpénztárno- 
kot, S im onyi L iber főpénztárnokot, Zorkóczy László táblabirót, Simonyi 
E lek  szám vevőt, K áldv Ferencz főhadnagyot, Sim onyi A deodat szolgabirót, 
B oronkay László aljegyzőt.

Torontál megyéből: H ertelcndy Ignácz főispáni helytartót, G yertyánfy 
D ávid első-, K arácsonyi László m ásod-alispánt, H ertelendy M iksa táblabirót, 
H egedűs Pál táblabirót, C zikatricis József táblabirót, B u rkhard  István al- 
esperest s nákófalvai plébánost, Sztankovics Sándor főbírót, Oexel Mór 
aljegyzőt, D uka K ároly esküdtet, K arácsonyi L ukács táblabirót, Gyertyánfy 
János főpénztárnokot, N agy János főjegyzőt, K arácsonyi A ntal főjegyzőt, 
O exel M ihály aljegyzőt, Kovács János ra ján i plébánost.

Báes megyéből: K orsós József kalocsai kanonokot s m adarasi p lébá
nost, A ntunovics József táblabirót, K nezy Antal szolgabirót, Tomcsánvi 
A ndrás, V ojnits B arnabás, Botlik M árton szolgabirót, Y ojnits Lajos száza
dost, V ojnits Jak ab  főhadnagyot, G rosm id G ábor aljegyzőt, V olarits Lajos 
esküdtet, P ilaszanovits János, E fem its János esküdteket, K udits Mór táb la
birót, Y ojnits Ottó hadnagyot.

Csanád megyéből: Je rn ey  János, Szegő János, Posonyi Ferencz tábla- 
birákat.

Heves megyéből: D apsy R afael alispánt, O kolitsányi G usztáv szolga
birót, T ű r L ajos esküdtet, Tahy G áspár táblabirót, N ovakovits József tábla
birót, Csom ortányi K ároly esküdtet, Bogyó M ihály esküdtet.

Csongrád megyében s azon kívül: V idovich Im re szolgabirót, Speretits 
F e lix  ügyvédet, H ain ik  Ferencz püspöki pénztárnokot, Ferentzy László 
K ecskem ét-városi főbirót, Hajós József tanácsnokot, M ericzay János szecsődi 
plébánost, Szüts A ntal kisteleki, Röth A ntal m indszenti, R osenberszky 
József csépai plébánosokat, R ezik  József kalocsai m egyebeli papot, G erzsán 
M árton molioli plébánost, G ruber József kegyesrendü  főnököt, P illé r István 
főhadnagyot, V ajda Sám uel vásárhely i p réd ik á to rt; K árász István m egyei 
aljegyzőt tiszteletbeli főjegyzővé nevezte ki.
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István. Az 1839-ki ápril 29-kén tartott gyűlésen Tajnay búcsú
levele olvastatván fel, azt a vármegye egyszerűen tudomásul 
vette.

Annál nagyobb és őszintébb örömkiáltásban törtek ki a 
rendek, mikor megtudták, hogy Ő Felsége a vármegye élére 
gr. Károlyi Györgyöt, a vármegye nagy birtokosát és kitűnő 
fiát állította. Ennek működéséhez a legszebb remények fűződ
tek, mert köztudomású tény volt, hogy a nemes gróf, Lajos 
bátyjának udvari rokonszenvétől eltérőleg, a szabadelvű haladó 
párthoz tartozik. Teljes joggal várta mindenki, hogy a haladás 
útjára lépett, de ezen sokszor megzavart vármegye akadálytala
nul fogja hazafias törekvéseit megvalósíthatni.

Károlyi György gróf tevékeny részt vett nemcsak a politi
kában, hanem az ország közmívelődési és társadalmi mozgal
maiban is. Neve mindenütt ott ragyogott, a hol a magyar nem
zeti érdekek előmozdításáról volt a szó. A magyar tudományos 
akadémiára negyvenezer frtot adott, — ezzel akarván jelezni, 
mily nagy súlyt helyez a tudományok és a magyar nyelv fej
lesztésére.

Nem csoda, főispáni beiktatási ünnepélye is fényesebb, 
lelkesebb és őszintébb volt, mint az ő közvetlen elődjéé. Útja, 
melyen testvére Lajos gróf is kisérte. kezdve a vármegye hatá
rától, valóságos diadal volt. April utolsó napján Derekegyházán 
a család ősi kastélyában fogadta a vármegye tisztelgő küldött
ségét. Innét május elsején „mozsarak dörgő ropogása között“ 
és a nép sokasága harsogó éljenkiáltásai mellett vonult be 
Szegvárra, a vármegye ezen igénytelen falusi székhelyére, hol 
Kárász Benjámin alispán szép beszéddel üdvözölte.

Másnap, a templomi buzgó ájtatosság után, a vármegye 
rendei szokatlan nagy számban jelentek meg a nagyteremben, 
ahol a kiildöttségileg meghivott főispáni helyettest nagy öröm
zajjal fogadta. Ennek lecsillapodása után elmondá székfoglaló 
beszédét. Hálával fogadta 0  Felségének kegyelmét, melynél 
fogva alkalmat adott neki, hogy elhunyt őseinek nyomdokit 
követve, szolgálatot tehessen a hazának. Fogadja, hogy ezentúl 
minden erejét a király, a haza és Csongrád javára fogja for
dítani.



A derek egy házi parkrészlet.
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Kormányzási elveit azon általános tételekből fej ti ki, hogy 
Isten az embert szabadságra teremtette ugyan, de egyszersmind 
társaságra is. A társaságos élet törvényt, rendet és igazgatást 
követel; mert azok nélkül a szabadság szabadossággá fajulna 
el, s az államok nem létezhetnének. A személyi és vagyoni bá
torság fentartása czélja minden társaságnak, jólétnek és bol
dogságnak. A hazaszeretet nemcsak az anyanyelvnek, hanem 
a nemzeti sajátságos jellemnek, szokásnak, alkotmánynak és 
országos szerkezetnek, törvényeknek és az ezeken alapuló sza
badságok becsülésében és fentartásában áll. Ezek tartották meg 
eddig is hazánkat és nemzetiségünket. Ezeket teljes épségben 
kell átadnunk az utókornak. A külföldi felforgató példákat 
Károlyi György is felhozza érvül a magyar alkotmány jósága 
mellett. Kéri a rendeknek és a tisztviselőknek támogatását, a 
törvény megtartására és végrehajtására.

Ezen tetszéssel fogadott beszéd után a vármegye rendéi
nek nevében Kaszap Mihály főjegyző üdvözölte a főispáni hely
tartót, dagályos érzelmektől telt beszéddel, melyből megtudjuk, 
hogy Tajnay derék ember volt, hogy gr. Károlyi Lajosnak 
arczképe a közteremben kifüggesztetett, — és hogy a Károlyi 
nemzetiség még az Árpádoktól kezdve virágzott hazánkban. 
Végig futván a Károlyi-család nemzedékrendén s kiválóbb fór- 
fiainak történetén, elmondá, hogy mit tett eddig gr. Károlyi 
György a m. tud. akadémiának, mit tapasztalt a külföldön tett 
utazásaiban és végre mit tett, mint szathmári követ az 1830-ki 
országgyűlésen. Ezért örült a vármegye, hogy ily jeles férfiú 
állíttatott élére most gr. Károlyi György személyében, akitől e 
vármegye, melynek ő egyik főbirtokosa, igen sok jót vár. Kö
szönetét mond a királynak kineveztetéseért; azután a „vitéz 
Kaplonok“ szelleméhez szól, kik jelen voltak a hon foglalásá
nál, egyenkint megnevezi a volt főispánokat, „hazánknak egy
kor nagyfényű csillagait“, gr. Kolonics Ádámtól kezdve le a leg
újabb korig és szónoki pátosszal így végzi beszédét: „Ti dicső
ült nagy lelkek! tekintsetek — földi salaktól tisztult boldogság
tok égi fénylakából, — tekintsetek le ! nézzétek ! mikép emeli 
Csongrád boldog sága tetőp ontj án ör ömtengerb e merülten—méltó 
unokátokat, utódotokat, kormányzói székébe! Nézzétek, ezen
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szív-lélek indító látványt, — és tegyétek le a sorsot osztó mennyei 
Felség zsámolyánál lelkünk mélyéből fakadó azon fohászunkat, 
hogy: szeretetünk nagy tárgya, főispánhelyettesünk gr. Károlyi 
György úr ő méltóságának, megyénk díszére, virágzására, rokon
lelkű grófi testvérjeinek — a haza örömére — és grófi család
juknak, magzatjaiknak, a nemzet nagy reményeinek, életük, az 
élet leghosszabb határidejéig boldogul terjedjen ! I“ ‘)

Ezen beiktató közgyűlésen választották meg a már eleve 
kitűzött országgyűlésre menendő követeket, t. i. Klauzál Gábort 
és Kárász Istvánt, azokat is kellő utasításokkal látván el.

Egy év múlva gr. Károlyi György személyesen jött le a 
vármegye közgyűlésére, mely alkalommal ismét jeles beszédet 
mondott. Ez a beszéd külön nyomtatásban is megjelent,2) az 
országgyűlés eredményeiről és a csongrádi követek munkássá
gáról szól. O maga a főrendiházban mindvégig jelen volt, és a 
mérsékelt ellenzék soraiban harczolt gr. Széchenyi István oldala 
mellett A jó közigazgatásra nagy súlyt helyezett; a néppel 
becsületes bánásmódot követelt a tisztviselőktől.

1840-ben kieszközölte a kormánynál, hogy Szegváron egy 
új központi szolgabiróság szerveztessék, melynek hatásköre 
leginkább a rendőri ügyekre szorítkozott A szegvári szolgabiró- 
nak kellett a tömlöczökre és rabokra felügyelnie; az alispán 
rendeletére a rabokat kihallgatnia; a törvényszéken hozott 
büntető ítéleteket végrehajtania és a szegvári határban előfor
duló közigazgatási ügyeket elintéznie.

1841. julius havában József nádor Mezőhegyesről jövet 
átutazott a vármegyén ; mely alkalommal Szentesen az alispán 
vezetése alatt nagy küldöttség és Szeged város tanácsa is tisz
telgett előtte Szentestől Osongrádig Müller Ignácz főszolgabíró 
és esküdttársa, Csongrádtól pedig a megye határáig Rónay 
(Oexl) Mihály szolgabiró és esküdttársa kisérték.

Klauzál Gábor fizetéses táblabiró, körülményei folytán

1) A beiktató beszédek  nyom tatásban  is m egjelentek.
2) Beszéd, m elylyel a  n .-károlyi K árolyi G yörgy gróf úr, tekin tetes 

nemes Csongrád várm egyének  főispán-helyettese, azon nem es m egyének 
1840-dik évi nyárelő 22-kén S zegvárt ta rto tt közgyűlését m egnyitá. Szege
den, G rün János betűivel.

6 *
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lemondott ezen állásáról, mit a vármegyei közgyűlés sajnálat
tal vett tudomásul.

Ugyanezen évben Károlyi főispáni helytartó a második 
alispáni állás szervezését sürgette; ez azonban csak 1842-ben 
lett engedélyezve, vagyis akkor, mikor gr. Károlyi György már 
Békés vármegye főispánja volt.

Távozása őszinte fájdalmat okozott a vármegye közönsé
gében, mert az ő tevékenységének áldásos nyomai mindenütt 
tapasztalhatók valának. Érdekes véletlenség, hogy búcsúlevelé
nek felolvasásakor érkezett a vármegyéhez azon hír, hogy 
herczeg Grassalkovics Antal, a vármegyének névszerinti főis
pánja 1841. szept. 29-kén meghalt.

Ezt az alkalmat Csongrád vármegye arra használta fel, 
hogy Ő Felségét felkérje, miszerint a vármegye részére most 
már ne helyettest, hanem rendes főispánt kinevezni méltóztas- 
sék. A kormány azonban nem tudta, hogy mitevő legyen a 
Békés vármegyéből eltávozott Aczél Antal főispáni helytartóval, 
akinek helyét most gr. Károlyi György foglalta el. Először ezt 
akarta ide áthelyezni; de mikor Csongrád küldöttei, gr. Károlyi 
György békésmegyei beiktatásakor arról értesültek, hogy Aczél 
Békésben népszerűtlen ember volt, a vármegye mindent elköve
tett, hogy más legyen a főispánjuk. így történt, hogy Ü Felsége 
a már tényleg csongrádi főispáni helytartóvá kinevezett Aczél 
Antalt hirtelen Torna megyébe küldötte; Csongrád élére pedig 
Földváry Gábor kir. tanácsost, Pest vármegye volt híres alispán
ját nevezte ki.

Jóllehet Földváry sem kapta meg a kérelmezett rendes 
főispáni czímet, mégis nagy örömmel fogadta őt a vármegye 
nemessége, mert határozott jelleme, tevékenysége és az ország 
haladása iránti lelkesedése országszerte ismeretes volt. ')

l) Vas G ereben szép regény t ir t ró la „Egy alispán“ czím alatt. A 
nem zeti színház felépítése körül senkinek sem volt annyi érdeme, mint 
neki. L. „Nem zeti já ték sz ín “ Székely Józseftől, a nem zeti színház ötven 
éves jub ileum a alkalm ával. A rczképe és éle tra jza  m egjelent a „V asárnapi 
Ú jság “ —. évi folyam ában.

Itt felem lítjük, hogy az 1843. m árcz. 13-ki várm egyei gyűlésen né
m elyek daczára annak, hogy F ö ldváry  febr. 8. és márcz. 4-kén Írott leve
leiben sajnálatát fejezte ki a felett, hogy betegsége m iatt a tisztujításl
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Mikor Földváry 1843. május 9-én a vármegyébe érkezett, 
hogy állását ünnepélyesen elfoglalja, a közönség leírhatlan lel
kesedéssel fogadta. Személyében a haladó párt győzelmét látta 
az udvari párthoz tartozó Aczél Antallal szemben, akitől méltán 
lehetett tartani. A lelkesedést fokozta, hogy Földváry kinevez- 
tetése utáni egy évi súlyos betegségből felgyógyulván, orvosá
nak tanácsa ellenére is megjelent, hogy székét elfoglalhassa. 
Az ő székfoglaló beszéde lényegesen eltért a szokásos beszé
deknek „czifrán összeszerkesztett üres szóözönétől.“ O, mint a 
munka és cselekvés embere, valóságos programmot mondott, 
hogy mindenki tudja „mint gondolkodik, mint akar tenni és 
tétetni.“ Mellőzte az országszerte százszor elmondott dicsérete
ket az ősi alkotmányról, a vármegyék szerkezetéről és hatásáról.

Földváry belemarkolt a kérdés gyakorlati érdemébe. Ki
jelentette, hogy ő nemcsak névvel, de tettel is kormányzója 
akar lenni e vármegyének. Amikor csak kell, személyesen fog 
megjelenni a rendek között. Együtt akarja velők és a tisztvise
lői karral viselni a terheket; együtt akar részesülni az örömben 
s együtt a netalán lehető kedvetlenségben. Úgy érzi, hogy letett 
esküjét könnyen fogja megtarthatni, mert annak letétele nélkül 
is csak azt tenné, ami kötelessége.

Ilyen kötelesség gyanánt ismeri a kormányzói pártatlan
ságot, melyet minden körülmények között fen akar tartani, úgy 
a tanácskozási teremben, mint azon kívül. A gyanúsítás szelle
mét száműzni akarja; ellenben biztosítani kívánja minden 
körülmények között a szólás szabadságát. Az okot okkal, az 
argumentumot argumentummal kell legyőzni . .. „Két úr van a 
világon — úgymond — az ész és a törvény ; ezek parancsolnak 
mindennek, ezeknek van alárendelve minden.“ Az oppositió 
létezése szükséges; aki az oppositiót kárhoztatná, az a másik

nem  ejthette m e g ; m égis — a felhozott ok m ellőzésével — indítványt tettek 
az iránt, hogy a főispáni helyettes a közgyűlés egy beh ívására  kéressék  fel. 
E zt a nyugtalanok  szavazással akarták  e ld ö n ten i; a  h iggadtabb rész ellenezte 
a szavazást s az elnök ezek m ellett döntött, E zért az udvari párt vezére Ba- 
barczy A ntal durva módon tám adta m eg az elnököt, úgy, hogy az azonnal 
lem ondott alispánhelyettesi állásáról. E bből aztán  kellem etlen óvások, ellen
óvások következtek, m elyek az udvari p á rt ingerü ltségét m utatják .
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fél vélekedése iránti türelmetlenség vétkébe esnék, — csakhogy, 
úgymond, az az oppositio a rendes és törvényes vitatásokra érte
tődik, melyek az illendőség és törvény határai közt maradnak; 
mert ha igaz is, hogy nem mindig gyógyít, mi a beteg szájnak 
jól esik, úgy igaz az is, hogy annak felesleges ellenkezője is 
árt.“ A „fontolva haladás“ sem kárhoztatandó; mertvoltaképen 
senki sincs, aki haladni nem akarna, csakhogy egyik sebeseb
ben, másik pedig lassabban.

Sokan féltik az ősi alkotmányt, ha azon a törvény változ
tatni akar; de ez természetes, hogy haladva változtassunk a 
régin, „Kezdeni kell“, az bizonyos. Kezdjük tehát mi is; moz
dítsuk elő s pallérozzuk nyelvünket, mert nyelv nélkül nincs 
nemzet; kihalván a nyelv, kihal a nemzet, ha mégegyszer any- 
nyira szaporodott is !

Neveljük továbbá a népet! Ez egészen új hang, mely eddig 
ritkán volt hallható magas állású férfiútól. Földváry ezt is fel
hozta, hogy rámutathasson a hajra, mely a henyélésből és 
dologtalanságból származik. A munkanélküli henye ember 
mindig elégedetlen, nyugtalankodik és többnyire távolabb keresi
— sokszor csak képzelt bajának okát, holott az legközelébb áll 
hozzá, mert éppen magában van ; és a melytől nem ritkán 
munka és szorgalmasság által másnak segítsége nélkül is meg- 
menekedhetnék. Hangsúlyozza az egéseségügy felkarolását, mert 
nálunk „rossz bábák kezén, a himlőben s egyéb betegségekben
— mivel a magyar nem örömest gyógyítja magát — temérdek 
ember elvész.“

Végül még a közbátorság, árvíz, tömlöcz, pereskedés, 
levéltárok, pénztárok stb. ügyét is figyelme tárgyává tevén, a 
tisztviselői karhoz fordúl. Hangsúlyozva a közszolgálat nehéz
ségeit, figyelmeztet a viszonyok változására a múlthoz képest, 
mikor még törvényileg kényszeríteni kellett valakit a hivatalra. 
Most kiki önkényt vállalkozik. Mérje meg, mit birnak el vállai; 
aztán a törvény egyenes ösvényén részrehajlás nélkül járjon. 
„Nekünk — úgymond — senkit se szabad elutasítani; köteles
ségünk a legkisebb, legcsekélyebbnek látszó panaszt is félre 
nem tenni; meggondolván azt, hogy az a csekélységnek látszó 
dolog is annak, akié, csak annyi, mint a milliókkal bírónak a
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magáé, a nagyobb . . Kormányzói követelése a tisztikar iránt 
csakehárom szóból áll: „kötelességének eleget tenni.“ Én csak 
dolgot kivánok, mert csak az él, aki akármiben munkálkodik. 
Aki semmit se tesz, nem él az, csak vegetál. . . Hivatalban 
hivatalos függés, hivatalon kívül — barátság.

Nevezetes, hogy mikor Földváry ünnepélyes székfoglaló
jában kiemeli, hogy nem akar a vármegyei szerkezet közön
ségessé vált tárgyáról beszélni, a vármegye főjegyzője Kaszap 
Mihály éppen ezt választá üdvözlő válasza tárgyául. Egyedül 
a vármegye képes a fejlődést biztosítani. Hivatkozik a külföldi 
forradalmakra. De nem kívánja tagadni a vármegyei rendszer 
hiányait sem ; ilyen az érdekhajhászat, pártoskodás, meghason- 
lás, melyek veszélyeztetik nemzetiségünket. Azért a „szellem“ 
elleni bűnnek nevezi némelyeknek a dolgok javítása elleni küz
delmét. „A múlt idő a lejárt emberiség sírja; tiszteljük, de belé 
zárkózni, benne akarni élni — szerencsétlen gondolat.“ Már 
említi az illyr nemzetiségi mozgalmat. Kárhoztatja a szemé
lyeskedést, mely tüzet éleszt. Az új főispáni helyettest úgy 
üdvözli, mint aki az egyetértés, a haladás fentartója leszen.

Nem is csalódott benne a vármegye. Lelkiismeretesebb 
és buzgóbb főispánja sohasem volt Csongrádnak, mint Föld
váry Gábor. Páratlan rendben vezette a tisztújítást,*) előlege-

b A m egválaszto ttaknak  névsorát csak azért közlöm, hogy a követ
kező 1845-ki tisztú jítással szem ben a k iilöm bség szem betűnőbb legyen : 
E lső alispán K árász Benjam in, m ásod alispán Tem osváry István , főjegyző 
K aszap M ihály, aljegyző Vidovics Mihályi tá b la b irá k : M üller Ignácz 
(alispáni czimmel) és B eniczky Andor. P én z tá rn o k o k : Szom m er József és 
M üller József. S zo lg ab irák : T iszántúli já rá sb an  Bogyó Sándor és Török 
B álin t; esküdtek  B asa János Szentesre és Biró János V ásárhelyre. Tiszán- 
inneni já rá sb a n : R ónay M ihály és Bene Lajos, — esküd tek : Bogyó Mi
hály  C songrádra és Szeghő János Szegedre. Központi szolgabiró Mikecz 
Lajos, esküd t M üller Lajos. Számvevő Sánta E de ; ügyészek : M üller Fe- 
rencz és Bene I s tv á n ; főbiztos B ánhidy József ; útbiztos Beliczay P á l ; 
rak tá rb iz to sn ak  K eresztes László, c sendb iz to sok : Szegedre Tem esváry 
Mihály-, C songrádra B ánhidy László, Szentesre Kam ocsay László, V ásár
helybe F ekete  Im re. M érnök, orvosok és soly-emteny-észtési felügyelő 
h ivatalaikban  m egerősíttettek.
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sen készíttetvén el a választási szabályzatot, melyet érdekes
ségénél fogva ideiktatunk:

A)
. I voksolhatási jusról és Nemes Urak öszveirdsdról.

1. V oksuk lészen e M egye kebelében lakó m inden renden  lévő egy
házi és világi nem eseknek, ak ár b irtokosok ak ár nem , és pedig  azoknak

Fó'ispánlielyettes táb lab irákká kinevezte :
Békés vármegyéből: gróf B attyányi Lászlót, gróf W enkheim  Józsefet, 

gróf Bolza Józsefet, báró R udnyánszky  Ivánt, K is János főszolgabírót, 
Karassjay István főjegyzőt, T csedik  K ároly szolgabirót, Szikszay Dániel 
tá b la b iró t;

Oxánád vármegyéből: Jan k a  Zsigm ond, Dániel A ntal szolgabirákat, 
Glatz A ntal alpénztárnokot, N agy Sándor táblabirót, T arnay  János levél
tárnokot, N yéki János, Beliczay A ntal esküdteket, Boros Sándor al- 
ügyészt ;

Torontál vármegyéből: K eresz tú ri János szolg-abirót, Szőllősy E rnő 
aljegyzőt, Demkó Vinczo táblabirót, Rónay L ajos aljegyzőt, Buocz János 
e sk ü d te t;

Báes vármegyéből: N ikolits Izidort, B oderlicza A rzént, A ntunovics 
Pált, Vojnics Gábort, K arácsonyi L ipót levéltárnokot, P ilassanovics Jánost, 
Erem ics L ukács e sk ü d te t;

Jász- és Kun kerületekből: M üller M ihály félegyházi p répost p lébá
nost, Batho Ignácz kerü le ti főjegyzőt, H egedűs Zsigm ond kér. aljegyzőt, 
K enés M ihály főszám vevőt, Aczél Is tván  nádori táblabiró t, H orváth  Antal, 
Endre László nádori táb lab irákat, Ozoroszky Gábor, Tóth István, Bozóki 
Sándor tiszti ügyészeket, Szabó Sándor kér. pénztárnokot, Bahi István 
esküdtet, N agy Antal je g y z ő t;

Heves vármegyéből: Gosztonyi Miklós kam arai referendariust, Kon- 
kolyi E leket, K onkoly Lászlót, F ö ldváry  Sándort.

Pest vármegyéből: Gróf R áday Gedeont, P atay  József táblabirót, 
D ubravszky Simon első, Szentkirály i M ór m ásodik alispánt, Sim oncsics 
János táblabirót, N agy  István t, N yári Pál főjegyzőt, Kovács G yörgy k ir. 
tanácsost, R akovszky Ferenczet, L ukács A ntal táblabirót, D öbrentey Gábor 
kir. tart. főbiztost, Z liusky János táblabiró t, Csausz M árton egyetem i tanárt, 
Balla A ndrás első aljegyzőt, Sipos Im re jog tanárt, azután a m egyei ren 
dek óhajtására, Földváry  Gábor alszolgabirót, K is Lászlót, Kis Zsigm ondot, 
Sárközy István t, V eres Is tv án t;

Továbbá : Gróf K árolyi E duardo t, öttömösi M agyar Im rét, Jancsovics 
József csongrádi plébánost, D udás A ntal pé teri lelkészt, Boniczky A ndor 
esküdtet, B ánhidy Im rét, Bogyó Gusztávot, B eniczky Mór csepai p lébá
nost, Tóth Is tván  m indszenti u radalm i ügyvédet, Bogyó Sándor alügyészt, 
Szoghő Alajost.
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is, k iknek  nem ességük  itt annak rend je  szerin t k ih irdetve nincsen ugyan, 
m indazáltal k ikrő l köztudom ányra bizonyos, hogy vagy ezen vagy más 
m egyében nem esi b irtok juknál fogva nem ességük  valósága kétségbe nem 
fo g h a tó ; ezeken k ívül azon nem eseknek is, k ik  b á r  m aguk itt nem  laknak, 
de itt nem esi vagy polgári vagy ú rb é res  b irtok juk  van, — sőt olyanoknak 
is, k ik  a nem esi szabadság  gyakorlatában vágynak.

2. Az ország P rím ása  O H erczegségének, a K alocsai É rsek, Váczi 
és Csanádi püspök  O N agy M éltóságoknak, úgy  a Váczi és Csanádi káp 
talannak  egy-egy voksa, — valam int a P lébánosok, K áplánok s papi rend 
jü k re  tekintve m inden keresztény  vallású  L elkészeknek, habár születé
sökre nem  nem esek volnának  is, szavazati jo g  adatik.

3. Sz, K ir. Szeged V áros T örvény szerin t egy nem es szem élyt áb rá
zolván kü ldö ttje  által egy voksot adhat.

4. A szülei hatalom  alatt lévő fiáknak, ha 18-ik év korukat betöl
tö tték , — úgy

5. A nem es szem élyes özvegyei, sőt nem telen szem élyek nemes 
születésű  özvegyei is egyenként ak ár szem élyesen, ak ár m egbízottjuk 
álta l szabadon voksolhatnak.

6. A nem es á rv ák  helyett azoknak nem esi m iném űsóggel b írn i kellő 
gyám jok  vagy gondnokjok egy voksot a d h a t; nem es árvák  nem telen gon d- 
n o k juk  m ás nem es szem élyt b izhat meg'.

7. L etartóztato tt vagy  kezességen kin t levő nem es szem élyek szava
zatra  nem  bocsájthatók.

8. B ár ugyan a  tisztválasztási szavalásnak, úgy  m int a nem esi sza
badság  egyik  legsarkalatosb  ágának  gyako rlására  m inden nem es szem ély
nek  szem élyes m egjelenése m éltán m egkivántatnék, m ivel m ég is olly 
esetek  fo rdulhatnának  elő, m elyekben azon m egjelenés épen nem , avagy 
igen tetem es károsodással eszközöltethetnék, azért következő körülm ények
ben, u. m. igen m eg élem edett korban, utazást gátló betegségben, szülők
nek  vagy  hites tá rsaknak  halálakor, eltartóztató hivataloskodásban, jav a 
kat veszedelem m el fenyegető, és az otthon való léteit sü rgetősen m egkí
vánó szerencsétlenségben, feleségnek  szüléshez közelgető idejében, vagy 
annak  terhes betegségében m agának  avagy gyerm ekeinek házasságában, 
és vég tére  valam ely fontos követ.kezésfi olly nagy m unkában, m ellynek 
ideje m ár előbb m eg volt szabva, m int a tisztválasztás h a tárnap ja  közhírré 
tétetett, m inden nem es szem élyek, a nő szem élyekre fennebb 6-ik pont 
alatti szabály erejében hagyatva, ál'ta!ok rendelendő képviselők által sza
vazhatnak.

9. M inden v isszaéléseknek elm ellőzésére nézve azonban m egkiván- 
tatik , hogy az ollyan képviselő m aga is nem es szem ély légyen, és hogy 
kettőnél többnek m egbízását el ne vállalhassa, a m egyebeli birtokos U rak 
törvényes igazukat védő ügyészeik  ide nem  értetvén, k iknek  u ra ik  nevé
ben a voksolás, ha szinte annak szám a kettőnél többre m enne is, nem  
elleneztetik.
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10. A m egbízó levelek külön-külöii m inden kerü letben  a törvényes 
bizonyság mellé egy T áblabiró kirendelésével, s a N em esség hadnagyának  
alkalm azásával alakulandó kü ldö ttség  által a 8-ik pont eseteknek m egvizs
gálása  m elletti valósulások esetében a  fent forgó körü lm énynek  befogla
lásával bizonyítvány form ába keríttessenek, a m egyén k ívü l lakókra  nézve 
elegendő lévén az illető M egyék A lispánja vagy törvényes b izonyság 
által nőve aláírásával s pecsétjével m egerősítve, úgy  egyéb hite les he lyek
ről is kiadandó hasonló m egbízásról szóló bizonyítvány.

11. Az illy m eghatározásokkal készítendő összeírást a  k irendelt 
küldöttség a nem esi név jegyzékkel össze nézni és a pontokhoz illesz
teni fogja.

B)
4  tisztválasztási rendről.

12. Az ingerü ltség  eltávoztatása lóvén főfeladat, a tisztválasztás m in
den esetro titkos szavazattal eszközöltessék, ha csak a felk iáltás ellen 
m ondhatlan v ilágosságba nem  tün tethetné ki a többséget — ellenkező 
esetben.

13. Voks szedés végett O M éltósága Főispán helyettes ú r  a voks 
szóval m egjegyzott táb lát felm utatandja, m ire a név k iáltások azonnal 
m egszűnjenek.

14. A mi a voks adás m ódját illeti, m iután ez titkosan azon spanyol 
íal m ellett tö rténnék  a v isszaélés p é ld á u l: a  n y ert golyóbisnak egy s m ás 
alkalomm al m agánál m egtartásával szavazatának többszörithetóse moggát- 
lásául O M éltósága lenne m inden hivatalhoz különbféle színű s m ekkora- 
ságu szavazati je leknek  felkelési pénztá r költségére és m egyén kívüli 
készíttetése végett m egkérendő, m ely je leknek  jó l befogadására a láda 
torkolatja felül fölfüggesztetvén a k ijeleltek  nevei, a voks adáshoz k iren 
delendő, s a m ennyire lehet s je len  leendő külm egyeiekből állandó 
küldöttség  E lnökének annyi szám ú je lek  olvastassanak által, m ennyi nem es 
szem élyek az öszveirás szerin t voksolási joggal bírnak. V égbe m envén a 
voksolás a m egm aradt golyóbisok ú jra  felolvaslassanak, m ajd  a fiókban 
találan dókkal öszve szám íttatva az előre állt o lvastattak  m ennyiségével 
m indenkor m egegyeztessenek, a golyóbisokkal m egrakott ládácska pedig 
a voks szedés végbem entével m ég a kü ldö ttség  együttülésében egy m ásik 
nagyobb a  végre újon készítendő ládába tétetvén s lezáratván, O Méltó
sága eleibe a voksolási jegyeknek  általa történendő felolvasások végett 
letétessék.

15. E lőzőleg szinte szükségesnek  ta lá lta tik  az össze gyűlendő nem es 
uraknak  illető szolgabiró u rak  által a 13-ik pont tarta lm án felül a rra  
leendő figyelm eztetésük, hogy ne bottal, avagy a gyűléshez illetlen esz
közzel, s no is ittasan  je len jenek  meg, hasonlóul az udvaron  való pipá- 
zástól, s m ás illy m ind nem esi szem élyes m inőségekhez, m ind a hely  s 
tétel ünnepélyességéhez illetlenségektől m agokat tartóztassák.
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16. M indezeket megelőzve pedig  óhajtandó volna ő M éltóságának 
azon beleegyezésének m egnyerése, hogy valam int m ás m agányosnál való
ságos h ivatalban lévó'nek, és jövendőre a je len leg  közszolgálatban lévőkön 
kívül törvény tudom ányi pá lyát nem  végzetteknek  főkép b íráskodási h iva
ta lok ra kijeleltetése el m ellőz tessék ; m ás részrő l kaján  fondorkodás szülte 
vádaskodás elleni b iztosítása tekintetéből a közvélem ény k itudása végett 
is conferentia tarta tnék , m elyből nevezendő választm ány az im ént em lítette 
feladás esetében ő Méltóság'át ha  k ivántatnék, azonnali vizsgálat m ellett 
is okadatosan felvilágosítandná.

17- V égre nem  feleslegesnek véli e kü ldö ttség  abéli javalla tjá t is, 
hogy a pénztárokat kezelők jövendőre nézve m eghatározandó m ennyiségig 
biztosíték k im uta tására  köteleztetnének.*)

18. A m egye kapu jáná l a voksot bird nem esség bebocsátása végett 
egy kü ldö ttség  álljon, m elyben helyettes alispán M üller Ignácz u r  elnök
lete alatt szolgabiró U rak  s a nem esség hadnagyai neveztetnek."

Mint Pest vármegyének volt alispánja és mint volt katona
tiszt, nagyon megszokta a parancsolást; mihez képest a megyei 
tisztviselőknek hivatalos ügyekben meg kellett szokniok az 
engedelmességet. Szigorát könnyen elviselhetővé tette derült 
kedélye és kifogyhatatlan lelkesedése. Az udvari párthoz tar
tozó urak látszólag visszavonultak a. cselekvés szinpadáról. 
Babarczy Antalra, mint az uradalmi párt vezetőjére, gúnyverset 
is írtak, melyben pártját „vert seregnek“ nevezik; Földváryt 
pedig dicsőítik.1)

Be a koczka csakhamar más oldalra fordult. Csongrád

*) E  biztosíték a fő- és a lpénztárnokra nézve e szabályzat tá rgyalása
kor együttesen  6000 pengő ír tb an  állapíttato tt meg.

*) Babarczy- az illető versben  k esereg  a felett, hogy az ő napja 
leáldozott; többé m ár nem  parancsol a m egyében. A két utolsó versszak  
ekképen s z ó l:

„Mert Földváry-, C songrád megy'e főispánja,
N em es szivű, nagy hazafi, nincs h iányja,
Hol F ö ldváry  a főispán : ott nincs ármány-,
N em  talál hely t nagy  leikénél e koholm ány.

Most m ár látom, nincsen nékem  a megy-ében,
Csak Vidovics, Szabó László ta rt keblében ;
N incs szem élyem , becsületem  m ár C songrádba',
K érlek  ipám , végy m agadhoz Soroksárba !

L . Török Károly: C songrád mogyrei (népköltési) Gyűjtés. —
Pest. 1872.
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vármegye rendei 1845-ben ugyan felírtak 0  Felségéhez, 
hogy Földvárynak rendes főispáni ezimet adni kegyeskedjék ; 
kimutatták, hogy az úgynevezett administratori rendszer veszé
lyezteti a magyar alkotmányt; de a válasz amint látni fogjuk, 
nemcsak elutasító, hanem kárhoztató is volt. Néhány hét múlva 
váratlanul jött a rendelet, mely Földváryt Szathmár vármegye 
administratorává nevezte ki. Ezt a kegyet azonban Ö el nem 
fogadta; inkább végképpen visszavonult a közélettől. Búcsúle
velében őszintén elmondá lemondásának okát, — és a feletti 
fájdalmát, hogy ily váratlanéi kell elválnia Csongrád vármegye 
rendéitől, akiktől személyesen nem is tudna elszakadni; mert — 
úgymond — legalább háromszor érintvén a küszöböt, annyiszor 
fordulna vissza hozzájok.1)

Helyét Bene József., volt c-songrádmegyei főjegyző és or
szággyűlési követ foglalta el, a ki állandóan az udvari párthoz

szított s a kit gr. Károlyi Lajos éppen ezért neveztetett ki Cson
grád vármegye főispáni helytartójává. Bene most, kilencz évi 
távoliét után jött végre vissza szülő vármegyéjébe. Mindenki 
tudta, hogy gr. Károlyi Lajos segítette ez állásra, oly őzéiből, 
hogy a csongrádi szabadelvű ellenzéket megtörje általa.

Székfoglalójában Bene erősen hangsúlyozta, mily boldog
ság szolgálhatni a hazának azon vármegyében, „melyet — úgy
mond — ezerféle édes emlékezet, vérrokonság és a szeretet ösz- 
szeforrt érdekei tesznek szíve előtt kedvessé.“ Örül, hogy a ha
zától vett jótéteményeknek legalább egy részét saját szülő 
megyéjének boldogsága és előmenetele eszközlésével leróhatja. 
Ez érzelemtől áthatottan lépett a megye politikai termébe, hogy 
a vármegye kormányát átvegye.

') L. a búcsúlevelet az 1845. évi áprilisi megyei gyűlés iratai között.

Bene József névaláírása.
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Röviden kifejté politikai álláspontját, mely a nemzetiség és 
alkotmányos szabadság fejlesztését teszi legfőbb feladatává. 
A magyar nyelv, mint nemzetiségünknek védő palládiuma, év
ezredes küzdelem után végre-valahára elfoglalta méltó helyét, 
ezt tehát csak tovább kell fejlesztenünk. — Alkotmányunknak 
mind alakja, mind lényege a szabadság szellemétől van áthatva 
és a megyei rendszernek széles alapján nyugszik. A megyei rend
szer — úgymond — azon achillesi sark, melyen forgott eddig a 
magyar alkotmány levíhatatlanul; ha megmozdíttatik ez rend
szerünkből, véle s általa minden történelmi emlék, szabadság s 
maga a nemzetiség romba dől. . . Míg Európa nemzetei bizonyos 
eszmeláztól izgattatva státus-rendszereket halmoztak státus
rendszerekre, emberezreket áldozván érettük : atyáink a felséges 
uralkodóház védő szárnyai alatt boldogoknak érzék magokat, s 
biztosítva látták szabadságukat a megyei rendszer ernyőzetével. 
All ez most is, csakhogy a kor haladásához képest azt is javítani 
kell, csak lényegét ne változtassuk meg, ha azt akarjuk, hogy e 
szép hazában jövendőben is magyar énekelje búját és örömét.

Pártjának elveihez képest kárhoztatja azoknak eljárását, 
kik a megyei rendszert alapjaiban felforgatni akarják; ő egész 
erejét a régi alapnak fentartására kívánja fordítani, s felhívja a 
rokonérzelmű férfiakat, hogy őte részben támogassák. Meg van 
győződve, hogy a magyar akkor fog a nemzetek sorából kitörül- 
tetni, mikor a megyei rendszert akár túlzással, akár vétkes mu
lasztással önkényt feldúlja. Végül összetartásra és együttműkö
désre szólítja fel a rendeket, a tisztikarnak pedig ajánlja az igaz
ságos eljárást.l)

A beiktatás után az akkori conservativ párt országos em
bereit gr. Majláth és gr. Apponyi Györgytől kezdve mind cson
grádi táblabírákká nevezte ki. Azután jelentette, hogy () Felsége 
a vármegyének azon határozatát, melyet Földváry alatt az ad
ministratori rendszerre vonatkozólag hozott, „erő nélkülinek 
nyilvánította.“

Mindez elég világosan jelzé az irányt, a melyben Bene
*) E  beszéd gr. K árolyi L ajos indítványára, a ki akkor m ár ny itra i 

főispán volt, eg'ész terjedelm ében a jegyzőkönyvbe ik tatta to tt és 400 pél
dányban kinyom atott.



József a vármegyét vezetni fogja. A haladáspártiak érthető 
ellenszenvvel fogadták a hirtelen uralomra jutott új irányt, s a 
hol csak lehetett, szembe szálltak ennek embereivel. Az elkese
redést és a gyűlölködést mutatja az, hogy az 1846. ápril 27-iki 
tisztújító gyűlést katonai fedezet alatt lehetett csak megtartani. 
A szabadabb irányt követő tisztviselőket, köztük a népszerű 
Kárász Benjamin régi alispánt is, megbuktatták, illetőleg tör
vényszéki táblabíróvá tették : — és a közigazgatás fő állásaira 
csak azokat választották meg, a kik a Bene-Károlyi-féle ura
dalmi zászló alá sorakoztak.

így lett első alispánná Temesváry István, második alis
pánná Dobosy Lajos, főjegyzővé Vidovics Mihály, aljegyzővé 
pedig Müller Lajos.x)

Ezentúl a pártoskodás egész a szabadságharczig, sőt azon
túl is a magyar alkotmány visszaállításáig erősen folyt a két 
párt között, amint azt lentebb bővebben kifejtve látni fogjuk. *)

*) S zo lg ab írák : a Tiszáninneni já rá sb a n : O rlősy Ferencz és M üller 
Ján o s ; a Tiszántúli járásban  : Szabó L ajos és B asa Jó z se f; a központi já 
rásban : V idovics Im re és Dósits Péter, E sküd tek  : Vályi B enedek Kis- 
Telekre, Mihálfi Ferencz Szegedre, Basa János Szentesre, H erezeg Ferencz  
V ásárhelyre. Főügyész Kovács K ároly, alügyész T em esváry  György. Pénz- 
tárnokok : V edres János és Szilágyi G usztáv ; szám vevő V örös M átyás ; 
főbiztos H orvát Jó z s e f ; utibiztos Borsos K á ro ly ; rak tárb iz tos K am ocsay 
László. C sendbiztosok: Borotvás Lajos, M olnár Im re, F a rk as  L ajos é s  
Kolumbán Károly. O rvosok: Schünvizner János C songrádra, Bécsi József 
Szegvárra, Kolb Bertalan Szegedre, Beck János K istelekre. M érnök Scho
ner György. Törvényszéki táb lab írákká te tték  a h a lad ó p á rtiak a t: Kárász. 
Benjámint, K is Dánielt, Szeghő Józsefet, Róth A ntalt, Szűcs A ntalt, V ido
vics Mihályt, K aszap M ihályt, V edres Jánost, T óth  Istvánt. Szabó Lászlót, 
Szluha Gáspárt, K ókay Istvánt, Szóm er Józsefet és V eres Lajost.

Későbben aug. 10-én Szilágyi V irgil m ásodaljegyzőnek, B artha Sán
dor pedig aliigyésznek választato tt meg.



V I.

A bíráskodás —  közbátorság  —  g y en g e  lábon áll. —  K ecsk em ét panasza. 
R ablások é s  ezek  e llen  a rögtön íté lő  b íróság  fe lá llítá sa . —  Rablók szer 
v e z e t e ,—  Rózsa S á n d o r .—  A várm egye  in té z k e d é s e i.—  B ö rtö n ü g y .—

Táblabírák teen d ője .

A vármegyei közigazgatásnak egyik legsötétebb ágát ké
pezte az igazságszolgáltatás büntető hatalmának eredmény
telensége.

Majdnem kivétel nélkül minden vármegyei közgyűlésen 
felhangzott a panasz, hogy a közbátorság úgy a községekben, 
mint különösen a pusztákon gyenge lábon á ll; hogy hatalmas
kodások, rablások és vakmerő betörések napirenden vannak, és 
hogy minden eddig tett szigorú óvintézkedések hatálytalanok 
maradtak. A nép neveletlenségéből és szilaj természetéből ma
gyarázható ki csak az a körülmény, hogy a tulajdonjognak sé
relmével gyakran valóságos középkori erőszakosságok fordultak 
elő anélkül, hogy a büntetéstől való félelemnek legkisebb nyoma 
tapasztaltatok volna.

így például Kecskemét város tanácsa 1825-ben azért emelt 
panaszt a vármegye előtt, hogy Pusztaszer zálogos pusztáján 
levő árendás kertészeit Pallavicini Ede őrgróf emberei akadá
lyozzák a Kis-Tiszán való halászatban; daczára annak, hogy 
ezek attól 1822-ben biróilag lettek eltiltva. Elmondják, hogy a 
jelen 1825. évi febr. 25-én az uradalmi számtartó rendeletéből a 
mindszenti gazda, az ányási bíró és balászmester, két urasági 
hajdúval és mintegy 60 gyalog fegyveres emberrel az illető ker
tészeket megverték és halász-eszközeiktől megfosztották. Tiz 
kertészt vasvillák közé fogván, mint rabokat az ányási számtartó
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elé hajtottak; ott vasra verve a börtönbe vetették őket és más
nap reggelig éhen-szomjan ott tartották; majd kihallgatván, 
további börtönöztetéssel és besoroztatással mindaddig rémítget- 
ték, míg egy kötelezvényt alá nem írtak. Kecskemét város ta
nácsa tehát azt kéri, hogy addig is, míg törvényes jogainak ér
vényt szerezhet, a börtönzéssel kierőszakolt aláírás semmisnek 
jelentessék ki. Magok az elcsigázott kertészek is azt kérték, 
hogy sérelmeik orvosoltassaiiak.

A vármegye vizsgálatot rendelt az ügyben, de annak semmi 
kézzel fogható eredménye nem lett.

Ugyanezen évben Szentes város belső területén számtalan 
esetben zavartatott meg a közbiztonság. A vármegye megintette 
a város elöljáróit, hogy a közbiztonság helyreállításáról gondos
kodjék, de a maga részéről nem tett egyebet.

Postarablások nagy vakmerőséggel hajtattak végre 1826- 
ban Horgos és Szeged között; Kisteleken a községházát támad
ták meg a rablók, s többek között a helység pecsétnyomóját is 
elvitték. Ugyanott 1828-ban télen kilencz fegyveres gonosztevő 
rohanta meg a postaházat és a személyzetet kegyetlenül meg
kínozva, a pénzes leveleket elrabolta. Hasonló vakmerő rablások 
történtek a csongrádi és szentesi járásokban is.

A vármegye ily eseteknek meggátlása czéljából szaporí
totta a rendőri személyzetet Kistelken három éjjeli őrrel és két 
pusztai hadnagygyal, Csongrádon egy őrrel és két pusztai had- 
nagygyal. A helytartó tanácsot pedig fölkérte, engedné meg. 
hogy hat kerülő lovas hadnagyot ugyanannyi gyalog katonával 
cserélhessen föl 72 frtnyi fizetés mellett; továbbá, hogy nyolcz 
üldöző katonának, úgynevezett persecutornak külön-külön 96 
írttal és két mezei biztosnak 200 írttal való díjazását engedé
lyezze. Az engedély a helyzetre való tekintetből megadatott; 
mindazáltal azon külömbséggel, hogy az utóbbiaknak fizetését 
egyenkint 150 írtra szállította le ; de 1836-ban 185 írtra emelte.

Azonban a helyzet így sem javult és a helytartó tanács 
mind*sűrűbben sürgeti, hogy a vármegye igyekezzék megszün
tetni a határában oly gyakorivá lett tolvajságokat, rablásokat és 
gyilkosságokat.,,Úgy látszik, Vásárhely a maga hatáskörében 
czélszerű intézkedéseket tett, mert 1830-ban a vármegye Szentes
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városának is ajánlotta, hogy hasonló rendszabályokat léptessen 
életbe és állítson fel egy rendőrkapitányi hivatalt.

Végre is csak a rögtönitélő bíróság — statarium — felállí
tása által lehetett a bajon némileg segíteni. De ezt semCsongrád 
vármegye kérte, hanem a nádor rendelte el 1831-ben azon alka
lomból, hogy Békés vármegyében, az ott szintén gyakran elő
forduló rablások és utonállások meggátlására felállították a sta
táriumot. Nehogy — úgymond — az ottani gonosztevők a 
szomszéd vármegyék területére húzódván, büntetésüket kike
rülhessék.

Csongrád vármegye rendei e rendelet leérkezése után azt 
határozták, hogy ámbár a rögtönitélő szék behozatalát szüksé
ges neknem látják s azt nem is kérték; mindazáltal a rendeletben 
felhozott oknál fogva az engedélyt elfogadják s utasítják aszol- 
gabírákat, hogy 14 nap alatt e rendelet tartalmát a községekben 
s a kertészségeknél anyai nyelven kihirdessék s miután annak 
kivonata 150 példányban kinyomattatott, egy-egy példányt a 
községek házában s a pusztai csárdákon kifüggeszszék. Ezen 
törvényszék elnökéül Kárász Benjámin helyettes alispánt, tag
jaiul Bene József, Klauzál Gábor, Nagy Ferencz és Müller Ig- 
nácz táblabírákat, valamelyikük akadályoztatása esetére Dobosy 
Lajos táblabírót, jegyzőül Temesváry Istvánt választják meg. 
Ezen itélőszék minden évnegyedben a közbiztonság állapotáról 
szóló jelentést tartozott a nádorhoz felterjeszteni. Minthogy pe
dig Szeged város, mely e megyében fekszik, az üldözőbe veendő 
gonosztevőknek menedékhelyül szolgálhatna, e körülményről a 
nádort értesíteni határozták, minek következtében a nádor Sze
ged városát is felruházta rögtönitélő hatalommal.

Azonban daczára annak, hogy a statárium évenként ki- 
hirdettetett, a közbiztonsági állapotok nem javultak. Ennek 
okát nemcsak a csendbiztosok és mezei hadnagyok megbizhat- 
lanságában, nemcsak azon czélszerűtlen szabályrendeletben, 
mely szerint a rablókat, ha a vármegye határából kifutottak, 
tovább üldözni nem volt szabad, — hanem a pásztorokkal több
nyire jó lábon álló zsiványok összetartásában és különleges 
szervezetében is kell keresnünk.

A nagyobb rablási bűnesetek vizsgálatából kitűnt, hogy a
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gonosztevők egész vidékekre kiterjedő szervezettel bírnak, hogy 
vannak szervezett zsiványbandák, önálló vezérekkel, közlegé
nyekkel és orgazdákkal, akik a lopott jószágot továbbítják és 
értékesítik. A banda legénysége kivétel nélkül bátor, erőteljes 
és vakmerő emberekből állott, akik bizonyos személyi katasztró
fák következtében a társadalommal szakítottak és halálmegve
téssel vetették magokat oda a szegény legények sorsának. 
Ezekkel aztán nem bírtak a csendbiztosok, sem a persekutorok, 
sem a szolgabirák. Ezek kijátszottak minden törvényes intéz
kedést, a csárdásoktól és a czigányoktól mindig biztos értesí
tést nyertek üldözőik hollétéről s azokat vagy ügyesen kikerül
ték, vagy sokszor vakmerőén megtámadták és üldözőbe vették. 
A legnagyobb ritkaságok közé tartozott, hogy valamely zsivány 
élve került volna az igazságszolgáltatás kezébe. Minthogy a 
statáriális hirdetményből mindenik tudta, hogy — kézre kerülve
— az akasztófát ki nem kerülheti, — tehát inkább önvédelmi 
harczban kívánt meghalni. A pusztai betyárok erkölcstana sze
rint nem volt nagyobb szégyen és gyalázat, mintha valamely 
rabló elhagyta magát fogatni.

A zsiványoknak voltak külön jeleik, melyekről felismerték 
egymást, melyek megjelölték egy-egy rablóbandának útirányát,
— volt külön tolvajnyelvök, melyet egymás között szóval és 
írásban használtak.

A negyvenes években leghíresebb betyár Csongrád vár
megyében Rózsa Sándor volt, aki vakmerősége, eszessége és 
szervező tehetsége folytán úgy az ő általa összeállított banda 
legénysége, mint a köznép előtt is valóságos tolvaj-fejedelemmé 
nőtte ki magát. Legényeitől kettőt követelt: feltétlen engedel
mességet és haláltmegvető bátorságot. Minden nagyobb rablási 
vállalatot ő maga tervezett és vitt keresztül bámulatos ügyes
séggel, — és ha eleinte a persekutorok kezébe és a börtönbe 
került, — onnét a legfurfangosabb módon tudott megszökni.

Már 1840. deczember hóban jelenté a vásárhelyi kerületi 
csendbiztos, hogy Rózsa Sándor a makói börtönből megszökött 
és hogy a szegedi tanyákon, jelesül Szilber Antal szegedi ta
nácsnok és Kovács József által közösen bérelt tanyán lappang.

7*
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A mezei biztosok szémmel tartották a gyanús tanyát; de Rózsa 
Sándort jó sokáig nem bírták kézrekeríteni.

A vármegye mindent megtett e szomorú közbiztonsági 
állapotok megszüntetésére; már csak azért is, hogy a felsőbb 
hatóság intéseitől és korholásaitól szabaduljon. 1884-ben új

Rózsa Sándor.

közbiztonsági rendszabályt készített, mely a rablók, zsiványok 
és útonállók ellen szigorú intézkedéseket foglalt magában. Ivi- 
terjeszkedett még a külsőségekre is. Például az egyik pont ezt 
mondja: „Abetyárkodásra és elfásulásra ingerlő, nagykarimájú
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és 6 hüvelyket felülhaladó kalapoknak nemcsak hordása, de 
árulása is ezen vármegyében tiltva lévén, ezen tilalomnak köz
hírré tétele végett a nagymélt. helytartótanács is meg fog 
kéretni. . .

Meg is kérték; sőt az egész rendszabályt kinyomatván, 
megküldötték a szomszéd törvényhatóságoknak, a helybeli 
községi elöljáróknak, mezei biztosoknak alkalmazkodás, a lel
készeknek pedig a nép buzdítása végett.

Minthogy pedig gyakran megesett, hogy nemes emberek 
is belekeveredtek a rablók mesterségébe, intézkedés történt erre 
nézve is, hogy a gyanússá lett nemesek tanyái és házai — elő- 
leges engedetem kérés nélkül — megmotozhatok legyenek; de 
ki lett kötve, hogy a motozás csak tanyán eszközölhető — és 
rögtön bejelentendő. A gyanús nemesekről az ügyészség külön 
jegyzéket vezetett; a korcsmárosokat és csárdásokat pedig 
külön felügyelet alatt tartotta. De mivel a betyár élet á tanyai 
és pusztai köznép előtt bizonyos népszerűségnek örvendett, a 
rabló betyárokat kiirtani nem sikerült. Pedig nem lehet állítani, 
hogy a hatóság összetett kézzel nézte volna garázdálkodásaikat.

Ennek bizonyságául álljon itt azon intézkedés, melyet a 
vármegye 1847. végén tett a megingott közbiztonság helyre- 
állítása czéljából. Az illető jegyzőkönyvi kivonat így hangzik :

„Olvastatott a rendkívül megingott közbiztonság helyre- 
állítása czéljából javaslattételre kirendelt küldöttség javaslata. 
Ez elfogadtatván, 1-ször a csendőrök létszámának szaporítása 
rendeltetett el s a jár. szolgabirák utasíttattak, hogy Vásárhely 
várost 6 csendőrnek és 1 főnöknek, Szentes várost 4 csendőrnek 
és 1 főnöknek, Csongrád várost és Kistelek községet szintén 
4 csendőr s 1 főnök, Szegvár, Mindszent, Horgos, Algyő és Tápé 
községeket egyenkint 1 csendőrnek félfogadására szorítsák. A 
főnökök fizetése egyenkint évi 120 pfrt és lotart^ß, a csendőröké 
80 pfrt és lótartás. Minthogy az uradalmak is nagy mértékben 
vannak kitéve a rablók pusztításainak, a mindszent-algyői ura
dalom 4 csendőrnek és 1 főnöknek, a csongrád-vásárhelyi leg
alább 9 csendőrnek és 3 főnöknek, a horgosi és kisteleki uradal
mak 1—1 csendőrnek haladék nélkül szabad ajánláskép leendő 
felállítására alispúni hivatal által felszólítandók.
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2. Minthogy a csendőrök létszámának 23-ról 64-re való 
szaporodása által a közbiztonság érdekében óhajtandó siker 
sokkal inkább várható s ez a büntető igazság haladék nélküli 
kiszolgáltatásától tételeztetik föl, végzésileg kimondatik, hogy 
bárkinek lakhelye s tanyája minden előleges szolgabirói enge
dély nélkül a csendőrfőnökök és csendbiztosok által szükség 
esetén megmotozható ; továbbá följelentés folytán s alapos gya
núra a vizsgálat befejezéséig minden rovott, büntetett vagy 
többször vád alatt volt egyén azonnal elfogassák. Hogy azonban 
egyrészt a letartóztatásból eredhető sérelem haladék nélkül 
orvosoltathassék, másrészt mindea gonosztevő a bűntett elkö
vetése után mielőbb tettéért lakoljon, a jelen megrendült köz- 
biztonsági állapot megszűntéig Vásárhelyre és Szentesre egy- 
egy folytonosan működő törvényszék rendeltetik ki, még pedig 
az elsőbe Kiss Dániel táblabiró elnöklete alatt Szabó László, 
Kovács'István, Keresztes László táblabirák, Basa József szolga- 
biró, Szilágyi Virgil aljegyző, Herczeg Ferencz esküdt és a 
helybeli tiszti ügyészek; a másikba Müller Ignácz helyettes al
ispán elnöklete alatt Veres Lajos, Bene Lajos, Kókay István, 
Tóth István táblabirák, Szabó Lajos főszolgabíró, Müller Lajos 
aljegyző, Basa János esküdt és a helyben és Szegváron lakó 
tiszti ügyészek neveztetnek ki.

3. A büntettek megakadályozására alkotott s kinyomatni 
rendelt rendszabályok köztudomásra hozandók s a szolgabirák 
által kihirdetendők. Ezen rendszabályok a következők:

a) szolgabirák által a községek elöljáróinak közbejöttével 
minden gyanús és rovott ember azonnal összeirassék s a községi 
kapitányok által szemmel tartassák; a nemteleneknek elöljá
róik, a nemeseknek pedig a szolgabiró vagy esküdt tudta nélkül 
a községből kimenni nem szabad.

b) Az oly korcsmárosok, kiknek korcsmájában rovott em
berek több ízben együtt találtatnak, a korcsmároskodástól ei- 
mozdíttassanak ; e végből a korcsmárosok névjegyzéke az ura
dalom és illetőleg haszonbérlője által a szolgabirónak bemutat- 
tassék; és ha megintés folytán a megrovott korcsmáros el nem 
bocsáttatik, az illető uradalom vagy haszonbérlő annyiszor 
mennyiszer 24 pfrt fizetésével büntettessék.
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c) A korcsmákban éjjel a meghatározott időn túl talált 
egyének, ha az elutasításra távozni vonakodnak, személy- 
kiilömbség nélkül bekisértessenek.

d) Gyanús és rovott földetlen egyéneknek semmiféle lovat, 
földeseknek pedig hátas lovat még másnak neve alatt is elkob
zás büntetése alatt tartani nem szabad.

e) A megi’ovott gonosztevőknek az 1836. évi 4. t. ez. értel
mében leendő kibecsültetésére a szükséges lépések haladék 
nélkül megtétessenek és végrehajtásuk is eszközöltessék.

f) A pusztákra felfogadott pásztorok és bojtárok névjegy
zéke az illető gazdák által elöljáróiknak és ezek által a szolga- 
biráknak bemutattassék, melynek elmulasztása 24 pfrttal bün- 
tettessék; ha pedig ily bejelentés folytán elküldetni rendelt 
egyén szolgálatában továbbra is megtartatnék, ennek elkövetője 
minden megintésre 48 pfrt birsággal fenyittessék.

g) Yizi molnárnak, halásznak és bármely csolnakosnak 
ismeretlen, annál inkább gyanús embert a Tiszán átvinniök a 
nemesre nézve 24 pfrt bírság, a nemtelenekre nézve testi fenyí
ték terhe alatt tilalmaztatik.

h) A rovott, büntetett vagy gyanús emberektől a fennálló 
törvény korlátái közt lőfegyverek azonnal elszedessenek.

i) Minden kezességen künn lévő rab jövő törvényszékre 
okvetlenül elővezettessék.

Ezen rendszabályok a szomszéd megyékkel, különösen 
Szeged városával oly megjegyzéssel közöltetni rendeltetnek, 
hogy a Kistelek határához közel eső szegedi tanyákon a szük
ség esetén végrehajtandó nyomozást tisztviselői által ne engedje 
megakadályozni.

Hogy minő hatása volt a hatóság intézkedéseinek, azt 
legvilágosabban mutatja a szegvári börtön túlteltsége.

A vármegye rendet már 1838-ban gondoskodtak a börtön
helyiség kibővítéséről és a rabok számára egy dolgozó szoba 
berendezéséről.x) Még korábbi sürgetés folytán 1840-ben a

') E lőleges tájékozás végett b ekérték  Pest, A rad, Heves, N ógrád, 
Abauj, Gömür és Tolna várm egyék dolgozó házaik  torvét és berendezését. 
Vm. jknyv.
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rabok lelki oktatása czéljából Szegváron második kápláni állást 
szerveztek s a káplánnak fizetéséhez a vármegye 60 írttal járult. 
A bűnesetek és bűnfenyítő pörök szaporodásával a törvényszék 
teendői is annyira megszaporodtak, hogy 1843-ban a főispáni 
helyettes kénytelen volt rendkívüli törvényszék tartását l) s a  
fenyítő perek mielőbbi befejezhetése végett ezeknek az ügyészi 
hivatal tagjai közötti felosztását követelni.

A vármegye ennek alapján indíttatva érezte magát, hogy 
a rabügyek torlódásának kikerülése végett egy fizetéses aljegy
zőnek és alügyésznek, a tömlöczökhöz pedig hat hajdúnak 
alkalmazhatását kérje a helytartó tanácstól. Minthogy pedig 
attól is lehetett tartani, hogy a rabok között, a tömlöczök szűk
volta miatt, ragályos betegség fog kiütni, a szeptemberi gyűlés 
azt határozta, hogy a kisebb vétséggel terhelt rabok kezesség 
mellett szabadon bocsáttassanak.1 2)

Mindezen körülmény indító okul szolgált arra, hogy a 
börtönépület kibővíttessék; a rabműhely pedig, mely nehány év 
alatt, különösen „gyékényponyvák“ készítésében, szép ered
ményt mutatott, külön téli helyiséggel is elláttassék. A rabmű
hely jövedelmei évről évre annyira szaporodtak, hogy Dobosy 
Lajos másodalispán indítványára, a vármegye 1846. végén meg
engedte, hogy a műhely téli helyiségének felépíiésére kölcsön 
vétessék fel.

Ezen időben a táblabirák teendője is megszaporodott, mert

1) Az uradalm i cselédek feletti b íráskodás jogát a K árolyi grófok 
-  hivatkozva pallosjogukra — nem  engedték á t a várm egyének ; sőt ennek 

határozatá t az 1563. évi 40. t.cz. értelm ében m egsem m isítették. — A v á r
m egye azonban nem  nyugodott bele s k ijelentette, hogy ám bár a m egyei 
végzés felsőbb helyen  m egsem m isíttetett s így  a pallosjoggal bíró u rada l
m ak saját cselédeik fölött Ítélhetnek, m indazáltal, m ivel az em lített törvény- 
czikk által a m egyei hatóságok  az uradalm i cselédek m egítélésétől eltiltva 
nincsenek, sőt a helyt, tanácsnak  1799. évi nov. 5-én kelt rendeletben 
em lített tö rvényezikk szerin t az általok elfogottaknak m egítélésére kö te
lezve vannak ; azért a szolgabirák  a rendelet s abban foglalt törvények 
m eg tartására  u tasítta ttak . Vm. jk . 1842. juh

2) Az 1847-ki k im utatás szerin t a rabok szám a 363-ra em elkedett. 
E lin tézetlen  m arad t 289 ügy  ; ezek közül 157 rab  ügye rendes pör alatt 
állott. Az elitéit rabok  szám a 45 volt.
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hiszen ők voltak a törvényszékek szavazó bírái. A politikai vi
szonyok okozták, hogy Csongrádban 1845. végén azt a kérdést 
vetették fel: lehet-e megengedni, hogy a táblabirákat a kormány 
által kinevezett törvényszéki elnök, t. i. a főispán, hívja össze ?

A rendek úgy voltak meggyőződve, hogy a törvényszékek
nek a főispánok által való önkényes megalakítása által a szabad 
bírói választás, mint a nemzet egyik alkotmányos joga, csak írott 
malaszttá lesz. Ennél fogva kimondották, hogy más vármegyék 
példájára a Csongrád vármegyében lakó, vagy birtokos tábla- 
birák közül némelyek egy évre választassanak s ekkép az 1613 : 
24. t -ez. életbe léptettessék. A megválasztandó táblabirák számát 
15-ben állapították meg; s ahoz képest a választást azonnal 
meg is akarták ejteni; de mivel az uradalmak részéről válasz
tandó táblabirák száma felett összevesztek, a választás a követ
kező rendes közgyűlésre halasztatott. Tehát a bíráskodás is a 
politikai pártok tusájába lett bevonva, ami végtelen sok kelle
metlenségre adott alkalmat.



V II.

Úrbéri do lgok . —  A nép e ln y o m o tt h elyzete  é s  fe lszabadu lási törek
v é s e i .  —  S zen tes  örökváltsága . —  B oros Sám u el s z e r e p lé se . —  A város 
ö n á lló sá g a  érd ek éb en  folyt harczok 1 8 3 6 — 1 8 4 8 - ig ,  —  az uradalom  és  

a  várm egye e lle n . —  A többi k özségek  örök m egváltási törek vése i. *

Vessünk egy futó pillantást a földmívelő nép sorsára is.
Már e mű első és második részében láttuk, hogy a múlt 

századokban a jobbágynép sorsa igen siralmas volt. A földbir
toknak alig volt értéke; tulajdonképen a jobbágyok száma ké
pezte a földesúr vagyonát. Ezeknek a jobbágyoknak helyzete 
elnyomott és sajnálatra méltó volt egész Mária Teréziáig, ami
kor az úrbéri viszonyok rendezése folytán az eddig jogot nem 
ismerő néptömeg sorsa javulni kezdett.

Az úrbériség behozatala, mely szerint Csongrádban az úr
béri járandóság bizonyos szolgálmányok fejében háromféle 
osztály szerint adatott ki, korszakot alkotó esemény a mező- 
gazdasággal foglalkozó nép történetében. A föld ugyan a földesúr 
tulajdona m aradt; de használata az uradalomnak tett szolgála
tok fejében a nép szabad rendelkezésére bocsáttatott; úgy, hogy 
a takarékos és szorgalmas úrbéres ember szép vagyonra tehe
tett szert. Az ilyen vagyonosabb úrbéresekből fejlődött ki az 
úgynevezett paraszt gazdák osztálya, mely külön jószággal és 
tanyákkal birt. A népnek ezen osztálya annál inkább boldo
gulhatott, mivel az uradalmakkal három évenkint megújított 
szerződések épen nem voltak szigorúak.

Mindazáltal a csongrádmegyei községekben, különösen 
Vásárhely és Szentes városaiban sok elégedetlenséggel talál
kozunk; mert az úrbéri szerződések megújításánál mindig
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akadtak olyan izgatok, a kik a jóhiszemű népet felbujtották 
az uradalmak ellen. Csak hosszas meddő pörök, temérdek 
pénz- és idő elpazarlása után következett be a nép kiábrán
dulása ; mikor látta, hogy lelkiismeretlen izgatok zsákmá
nyául lett.

Hasonló helyzetbe jutottak az uradalmak is, melyek meg
unták a néppel való ellenségeskedést, — s a korszellem ha
tása alatt — magoktól jöttek azon gondolatra, hogy örök 
váltság utján rendezzék a jobbágyaikkal a mindinkább kelle
metlenné váló viszonyt.

Hogy mi volt az örök váltság? Azt nehány szóval meg 
kell magyaráznunk.

Az örök váltság a föld népének a földesúr uralma alóli 
felszabadítását jelenti.

Az újabb kornak ez volt az első nagy mozgalma, mely
ben a szabadság eszméje először nyert kézzel fogható kifeje
zést, mely útját egyengette az 1848-ki politikai, gazdasági és 
társadalmi nagy átalakulásoknak.

A földbirtokos nemesi osztály kezdte lassan belátni, hogy 
a jobbágyi viszony régi alakjában többé fel nem tartható, s 
az a birtok, mely az úrbéri rendezés idejében, a jobbágy 
használatára volt átengedve, tőle többé el nem vehető ugyan, 
— de ingyen még sem adható oda. Erre a gondolatra első 
lökésül szolgált az 1832/6. évi országgyűlésen a jobbágyok 
sorsának javítását czélzó törekvés.

Ezen az országgyűlésen mondatott ki a jobbágynak sza
bad költözködési joga; itt mondatott ki, hogy a jobbágynak 
és zsellérnek megengedtetik, hogy az általa mívelt telekre 
fordított költségeket, javításokat, befektetéseket és haszon
vételeket — a földesúri jog fentartása mellett — szabadon 
eladhatja; — itt határoztatott el, hogy a jobbágyok telkei az 
egész határra nézve összesíthetők, a legelő a földesúr legelő
jétől elkülöníthető, — de, nehogy az adásvevés folytán sok 
teleknek kevés kézbe jutásából kár ne következzék, kimonda
tott az is, hogy oly helyen, ahol az úrbéri birtok 40 egész 
jobbágytelket meg nem halad, csak egy egész telket, — ahol 
negyvenen túl 80 egész telek van, két telket, — ahol 120 telek
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van, három telket, végre ahol ezen telekmennyiség még na
gyobb, — ott négy telket vehet meg ugyanazon egy személy. 
Innét eredt a négytelkes gazda elnevezése és tekintélye a töb
biek felett; itt kezdődik a telkes jobbágy és úrbéri zsellér 
közötti külömbség, mely lassan-lassan társadalmi külömbségre 
is vezetett.

A holdak nagysága és osztályozása még Mária Terézia 
rendeletéiben volt meghatározva. Most a legelőre nézve is ez 
lett elfogadva. A jobbágytelek hold száma vármegyénként 
kiilönféleképen állapíttatott meg. Csongrád vármegyében úgy, 
mint a többi szomszéd alföldi vármegyékben három osztály lett 
felvéve és pedig úgy, hogy az első osztályban 34, a másodikban 
36, a harmadikban pedig 38 hold szántóföld esett egy-egy telekre. 
A rétből pedig osztálykülömbség nélkül 22 hold.

A jobbágytelkek állományának felcseréléséhez vagy el
osztásához azonban a földesúrnak beleegyezése kellett; és csakis 
a vármegyei hatósági közegek közbejöttével volt végrehajtható, 
a telek felére és negyedére felosztható és a földesúr beleegye
zésével eladható.

Ez a törvény a zsellértelket 150 □ ölben állapította meg, 
melyre a szegény ember házat építhetett. Részletesen meghatá
rozza azt is, hogy mit kell a telek haszonvétele és a jobbágyok 
haszna és tartozása alatt érteni, — és mindezekre nézve felsza
badítja a jobbágyközségeket arra, hogy földesuraikkal szabadon 
egyezkedhetnek, azaz magokat a földesúri szolgálmányoktól 
megválthatják; legelőjüket és szántójukat a földesurétól elkülö
níthetik. Rendkívül nagy örömet okozott a jobbágyság között a 
törvénynek azon intézkedése, mely szerint a legelő elkülönítés
nél figyelemmel kell lenni arra, hogy a járandóság oly tájon,ne 
hasíttassék ki, mely egyáltalában hasznavehetetlen, mely akár 
árvíz, akár homoktorlás vagy más ok miatt marhalegeltetésre 
nem alkalmas.

A jövő fejlődésére nézve különösen nagy fontosságú intéz
kedés volt az, mely elrendeli, hogy a legelő hasznával minden 
egyes jobbágy elkülönözve is élhet, és szorgalma növelésére 
földét különválva és szabadon használhatja. Csongrád vármegye 
jobbágysága ezt okosan kihasználta és azon volt, hogy minden
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egyes jogosított embernek járandósága, szántóföldje és legelője 
együtt egy tagban, vagy legalább egy-egy dűlőben hasíttassék ki.

Természetes, hogy a hol a jobbágyság bármily okból nem 
tudott megegyezni földesurával, ott a jobbágyok tovább is tar
toztak a földesurnak bért és terménybeli tizedet, kilenczedet, 
hetedet stb. fizetni,— és kézi szolgálmányo kát teljesíteni. Ezek 
pedig oly terhesek voltak, hogy Csongrádban majdnem minden 
község igyekezett tőlük szabadulni és földesurától megválta
kozni.

Szentes városa már 1835-ben küldöttséget menesztett 
Nyíregyházára annak megtudása végett, miképen szabadult fel 
e város a földesúri szolgálat alól? Tudva levő azon körülmény, 
hogy Nyíregyháza épúgy a Károlyi-család birtokát képezte, 
mint Szentes. Már a következő 1836! január hó 10-én, hosszas 
alkudozás után, létrejött az örökváltsági egyezség, melynek 
pontjai szerint, Szentes város közönsége, a maga felszabadítá
sáért, a földesúri jogok és jövedelmek, továbbá birtokok átadá
sáért fizet a gr. Károlyi-családnak 1.357,072 frtot és 47 krt con- 
ventiós ezüst pénzben; ezenfelül 1000 darab cs. és kir. simpla 
aranyokat; nemkülönben a patronusi épületek fentartására a 
kath. ecclesia részére 6630 frtot ezüst pénzben. A szerződés alá
írásakor 30,000 frt fizettetvén, a vételár kétharmad része azon év 
jun. 1-én, a hátralékos egy harmad része pedig következő óv jan. 
1-én lett volna fizetendő. Azonban a város e feltételeket sok 
közbejött oknál fogva nem teljesíthette.

A fő ok az előző évi rósz termésben és a barmokban szen
vedett károsodásban állott, melyek miatt a város kénytelen volt 
a fizetési határidőnek kiterjesztéséért folyamodni és egy pót
szerződést aláírni, mely szerint a vételár félévenkénti részletek
ben 20 esztendő alatt lett volna törlesztendő.

Ámde az uradalom ez alkalomból minden eshetőségre biz
tosítani kívánta magának az eladási árat, — s 1837. ápril 19-kén 
„ragasztók gyanánt több szerződést, s ezek közt egy ideiglenes 
haszonbéres szerződést“ kötött a várossal, mely szerint a királyi 
haszonvételek és úrbéres tartozásokon felül az egész vételárból 
a jogokra eső mennyiség urbérképen fizettessék. Vagyis, mint
hogy az eredeti és pót örökváltsági szerződés szerint, a birtokok,
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jussok és jövedelmek csak a vételár két harmadának lefizetése 
után lettek volna átvehetők.x) — Tényleg azonban elébb vétet
tek á t : használatuk csak ezen ideiglenes haszonbéres szerződés 
alapján engedtetett meg.

Az ideiglenes haszonbéri szerződést az elöljáróság és az 
egyes lakosok írták alá, kik a jobbágytelkeket és a belső ház
helyeket azontúl a várostól albérlők gyanánt bírták, — és mint 
ilyenek, arra kötelezték magokat, hogy a szerződés be nem tar
tása esetén mindennemű úrbéri adózásokat és szolgáltatásokat 
természetben tartoznak teljesíteni.

Bonyolította az ügyet az a körülmény is, hogy az urada
lomnak közvetlenül a város alatti szent-lászlói majorsága a 
távolabb Királyságon fekvő másfél annyi holdért; továbbá 
Bökény nevű pusztája szintén a Királyságon fekvő földekért 
elcseréltetett. Ezek ellenében a város birtokába ment földekből 
20,000 hold legelő, holdja 1100 □ ölével számítva, a gr. Károlyi 
családnak adatott át zálogos birtokúl 720000 frt fejében, mely 
földeket aztán a város ismét haszonbérbe vett ki, — és részle
tekben albérlet gyanánt adott ki egyeseknek.

A zálogösszegre vonatkozólag ki volt mondva, hogy ha 
azt a város „kölcsönzés útján is le nem tehetné, az örök eladási 
levél megsemmisíttessék.“

Világos, hogy ezek súlyos és bonyolódott feltételek voltak, 
melyek sok viszályra adtak alkalmat.

Az új viszony csak lassan tisztúlt; de a város boldog volt, 
hogy ezentúl „Szabad Szentes városának“ nevezhette magát, 
és hogy ügyeit az uradalmi tisztek befolyása nélkül legjobb be
látása szerint, saját népgyűlésein intézhette.

Ámde a nagy összegnek megszerzése, kezelése és végleges 
kifizetése sok bonyodalomra adott okot.

A pénz felvételével Boros Sámuel városi jegyző és Pácher 
János kereskedő teljhatalommal népgyűlésileg bízatott meg.

') A  pótszerződés 6-dik pontja így  h an g z ik : ,^SIoha u g y an  az örök 
eladás vételbeli főszerződések a község bátorságosítására, ez ú tta l h iteles 
helyen bevallatnak, — m indazáltal az egész adósság két harmad részének 
befizetéséig gyakorlatba nem vétetik s tulajdonos joggali á tadással nem  usu- 
roborá lta tik .“
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Utóbb még Kurth Ede bécsi kereskedő is pecsétes megbízást 
kapott.

A pénzt Strajtner és Társai czég szolgáltatta ki 1.500,000 
frt összegben. Ezzel az összeggel szépen rendezni lehetett volna 
az egész ügyletet, ha nem lettek volna olyan közbenjárók, akik 
ebből nagy hasznot akartak húzni. De a szentesi népnek egy
szerre sok barátja és önfeláldozásra kész szabadítója akadt. 
Ezek között kiváló szerepet játszott a fentebb említett Boros 
Sámuel, szentesi jegyző, aki a városnak örökváltsági ügyét az 
uradalmakkal folytatott hosszas küzdelemmé változtatta.

Szabadosságra hajló nyugtalan természete nem engedte 
nyugodni. Diák korában a tanárokkal, jegyző korában a vár
megyével és az uradalmakkal volt háborúban, — előbb, mint 
társainak, utóbb mint a „nép oltalmazója“. Hivatalos állásában 
gyakran jött ellentétbe a törvénynyel; és ha ezért kérdőre von
ták vagy megbüntették, mindig elég ügyes volt magát úgy tün
tetni fel, mint a nép barátját, a kit a felsőbb hatalom azért 
üldöz, „mert ki meri mondani az igazságot.“ Valódi demagóg, 
aki Szentesnek tömérdek pénzébe került. Mindazon tulajdonok
kal bővelkedett, melyek a köznépet lebilincselik. Szerette a víg 
társaságot. Folytonosan a nép között mozgott. Gyűléseken ő 
volt a főszónok, poharazás közben az első felköszöntő, asszonyok 
között az első gavallér. Rendesen magyar ruhát viselt; Zrínyi 
sapkájával, Attila dolmányával; sarkantyús csizmájával és taj
tékpipájával élesen kivált az úgynevezett úri osztályból. Mint 
jegyző, a törvények végrehajtásában és nyilvános felszólalásai
ban mindig a bíráló és támadó könnyű szerepét választotta.

Soha senkiről nem lehetett igazabban mondani, hogy meg
lelte korát, mint ő róla. Az úrbériség rendezése, a földesurak és 
jobbágyok között létrejött örökváltsági szerződések, az ezek 
alapján szükségessé vált becslések és földkimérések oly hangu
latot keltettek a nép ezreiben, mely kiválóan kedvezett az úgy
nevezett „népszabadítóknak“. Majdnem minden községnek 
megvolt a maga népvezére, aki hangzatos szavakkal kész volt 
magát feláldozni a nép érdekeiért.

Szentesnek vezére és népszónoka megakarta mutatni, hogy 
a város közigazgatását teljesen függetlenné fogja tenni az ura
dalmi tisztektől.
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Ez utóbbi kérdés különösen érdekelte a nagy közönséget; 
mert szoros összefüggésben állott az örökváltsági szerződés 
pontozataival. Boros teljes tudatával birt vállalkozása nagy je
lentőségének ; — azért egész odaadással évtizedeken át küzdött 
városának — szabadságáért. Kétségen kivül nagy népszerűség
nek örvendett; de nem tudván megőrizni tisztakezűségének és 
önzetlenségének varázserejét, végre is kénytelen volt vissza
vonulni.

A következő események világos képét fogják nyújtani 
Szentes küzdelmeinek.

Az időközben megalkotott úrbéri törvény, a mint tudjuk, 
a községek administrátiójdra is kiterjedt, amennyiben azt ren
deli, hogy a község bírája az eddigi szokáshoz képest a földesúr 
által kijelölt legalább 3 alkalmas lakos közül, — az esküdtek 
pedig és az úgynevezett kisbirák minden földesúri jelölés nélkül 
szabadon választassanak. Ha az illető földbirtokosok a bíró
ságra kijelölendők személyére nézve három nap alatt meg
egyezni nem tudnának, ilyen esetben az illető szolgabiró nevezi 
meg a jelölteket. Jegyzőt minden község, a földesurak jóváha
gyása mellett, szabadon választhat. Ha a földesúr megtagadja a 
jóváhagyást, akkor a vármegye kötelessége gondoskodni, hogy 
a községek jegyzők nélkül ne maradjanak. Külömben rendes 
körülmények között az eddigi szokás volt az irányadó.

Azonban daczára annak, hogy a községi administratióra 
vonatkozó ezen törvény elég világos volt, mégis sok súrlódásra 
adott alkalmat a községek elöljárói és az uradalmak tisztjei 
között. Ennek okát leginkább a népboldogító egyének elszapo
rodásában találjuk.

így például Vásárhely lakosai 1837-ben panaszt emeltek 
az uradalomnak a biróválasztásnál követett eljárása ellen, — 
és azt kérték a helytartótanácstól, hogy a földesuraság a bíró
nak való 3 személyt csupán a megválasztott 24 esküdt közül 
jelölje ki, mi által a régi elöljárókon kivül eső lakosok közül 
senki sem nyerhette volna el a bíróságot. Ezt a vármegye nem 
engedte meg s hivatkozván a törvény 9. §-ára, követelte, hogy 
a földesúrnak kijelölési joga épségben tartassák fenn. Vásárhely 
lakosainak kérelmét tehát visszautasítandónak jelentette ki. Ez 
ellen ugyan sokat szónokoltak, de végre is belenyugodtak.
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Ennél sokkal nagyobb eredménynyel folyt a harcz Szen
tesen. Itt ugyanis Boros Sámuel, ekkor már a város bírája, vette 
kezébe a nép zászlóját.

Azon czím alatt, hogy Szentes megváltotta magát, egy
szerűen figyelmen kivül hagyta a földesuraknak törvény által 
biztosított hatósági jogait. Ebből természetesen per lett, mely
ben a vármegyének kellett döntenie. Bizottság küldetett ki a 
helyszínére, mely arról győződött meg, hogy Szentesen az uri- 
székek hatóságát mellőzik, daczára annak, hogy a törvény 10-ik 
szakasza világosan mondja, hogy a jobbágyoknak első folya- 
modási úton ezentúl is a földesuraság nevében és költségein 
szolgáltassák ki az igazság. A földesúr és jobbágy közti perek
ben érdektelen táblabiráknak kellett Ítélkezniük. A jobbágynak 
úrbéri panaszát a földesúrnál kellett bejelentenie, és ha ez 15 
nap alatt nem orvosolta a sérelmet, akkor a fő-vagy alispánhoz, 
esetleg a szolgabiróhóz vihette ügyét, aki köteles volt erről a 
vármegyének jelentést tenni.

Szentes arra hivatkozott, hogy felette az örökváltsági szer
ződés szerint, minden úri törvényhatóság megszűnt. Ennek elle
nében az uradalom kijelentette, hogy a városnak említett füg
getlensége csak a szerződésben megállapított összeg 2/3 ~nak 
lefizetése után következhetik be ; minthogy pedig ez a feltétel 
nem teljesült, Szentes jogviszonya az uradalomhoz mind addig, 
mig a váltságösszeg két harmada le nem fizettetik, marad a régi.

Ezen ellentétes felfogás következtében Szentesen a peres 
ügyek másfél éven át nem nyertek törvényes elintézést.

A vármegye tehát, nehogy az igazságszolgáltatás hátra
maradásával az ügyes-bajos felek károsodjanak, további intéz
kedésig meghagyta Müller Ignácz főszolgabírónak, hogy Szen
tes városa által, a törvényes bizonyság jelenlétében, legfeljebb 
15 nap alatt, rendes uriszéket tartasson. Ha pedig ezen idő alatt 
Szentes városa a törvényes alakban és kifogás alá nem eshető 
személyek által az uriszéket meg nem tartaná és a fenforgó 
ügyeket el nem intézné, Nagy Ferencz táblabíró elnöklete alatt 
az uriszék megtartására bizottság küldessék ki. Szolgabíró pe
dig utasíttatott, hogy azon esetben, ha Szentes városa köteles-
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ségét nem teljesítené, erről a fentemlített küldöttséget haladék
talanul értesítse.

Meg kell jegyeznünk, hogy az uradalom és Szentes városa 
közt kötött feltételes szerződésben a városnak törvényes polgári 
állása a fennálló törvény szerint biztosítva volt; de természetesen 
csak a földesúri hatóság jogainak sérelme nélkül. Minthogy pe
dig Szentes város a földesúri jogok mellőzésével készített ma
gának külön igazgatási szabályzatot; mivel e szabályzatnak 
törvényszerű megerősítése nélkül, önkényesen választotta meg 
elöljáróit; és mivel Boros Sámuel bíró törvénytelen eljárását a 
város egész tanácsa is magáévá te tte : a vármegye a bírónak és 
a tanácsnak helytelen eljárását egyszerűen megsemmisítette.

Ebből kellemetlen zavargások tám adtak; a szabadnak hir
detett város semmiképpen sem akarta eltűrni, hogy a földesür 
bármi tekintetben beleavatkozzék a város bel kormánylati és bí
ráskodási ügyeibe. Ezért igen sok vármegyei bizottságot kellett 
kiküldeni, sok jelentést és panaszt felterjeszteni, míg a béke 
teljesen helyre állott.

Szentes város 1838. őszén (szept. 15-dikén) tartott gyűlé
séből egy terjedelmes memorandumban fejtette ki álláspontját a 
fenforgó kérdés érdemére nézve. Hivatkozott az első örökváltsági 
szerződés azon pontjára, melyben a grófi család mindennemű 
jussait Szentes városára ruházza és a lakosságot törvényható
sága alól felszabadítja; hivatkozott azon 1837. évi ápr. 19-iki 
pótszerződésre, melyben a fizetési határidő húsz évre terjesztetik 
ki anélkül, hogy a többi pontok változást szenvedtek volna; hi
vatkozik azon „haszonbéres szerződés“ neve alatt létező „ragasz
tókra“ és ideális pontra, mely az uradalomnak zálogjogot ad a 
szt.-lászlói pusztára, s melyben többek között az is foglaltatik, 
hogy „az uradalmi polgári törvényhatóság a főszerződés 2-ik 
pontja szerint a községre ruháztatik, mihelyt az örök bevallás 
megtörténik.

Ennek alapján, úgymond, a városi igazgatás mind a két 
részről kötelezőnek elfogadtatott. Életbe csak azért nem léphe
tett azonnal, mivel akkor semminemű ily rendszer, azaz szabály- 
rendelet készítve nem volt. A később készített szabályzat az 
igazságszolgáltatás jogát is Szentesnek tulajdonítja, mely jog
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akkor lett teljessé, mikor az uradalom ünnepélyesen átadta a 
birtokot és jogokat 1837. jun. 22-én.

Szentes annál jogosabban vélte a jogot gyakorolhatni, mi
vel az uriszék alakjában ítélő tanácsát illetékesnek ismerte el 
Kovács István uradalmi ügyész is az által, hogy száznál több be
fejezetlen port adott át a városi bíróságnak.

Mindez azonban nem ért semmit, mivel a szóban forgó 
igazgatási rendszert az uradalom soha alá nem írta és így sem
misnek jelentette ki.

A szentesi elöljáróság azonban említett felterjesztésében, 
a szerződések és jegyzőkönyvek pontjainak tömérdek idézésével 
és magyarázásával akarta bebizonyítani jogát; „és a nemes és 
nem nemes 20.000 főnél számosabb egyesült vevő városi közön
ség“ nevében kérte a vármegye rendéit, mint a végrehajtó hata
lom részeseit és mint az igazság őreit, vegyék pártfogás alá 
Szentesnek igazait és ne engedjék jogainak megcsonkítását.

Ugyanekkor a városi tanács a helytartósághoz is fordult 
azon kéréssel: ne engedje, hogy időközben a vármegyei küldött
ség által készített javaslat — mely szerint a városi törvénykezési 
és közigazgatási eljárás megváltoztatandó lenne, — addig foga
natba vétessék, míg azt a felsőbb helyen meg nem vizsgálják.

A míg ez a harcz folyt, a szentesi nemesek 1839. február 
havában panaszt emeltek az elöljárók rossz pénzkezelése ellen s 
gyanújokat fejezvén ki az iránt, hogy mivel községi adó nem 
vettetett ki, a pénzt a váltsági cassából vették, vizsgálat elren
delését kérték. És mikor e vizsgálat megejtéséhez Dobosy Lajos 
megyei főpénztárnok és Beliczay Pál esküdt küldettek ki, ekkor 
ez ellen, mint érdeklett nemesek ellen az elöljárók protestáltak 
és a helytartótanácsnál elpanaszolták, hogy a vármegye által 
kiküldött bizottság csak a nemesek által felhozott sérelmeket 
vizsgálta meg és a városi tanács mellőzésével csak egyes sze
mélyeket hallgatott ki. Elpanaszolták végül, hogy a nemesség a 
városi tanács lealacsonyításával a város végzéseinek vitatásába 
bocsátkozott. Mindezekre nézve a helytartótanács kimerítő jelen
tést kíván, s felsőbb rendelet érkezéséig a mostani városi igaz
gatás fentartását rendeli el. — A június hóban tartott vármegvei 
közgyűlés a város kifogásait helyteleníti. A város belső rendjére

8*
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és pénztári kezelésére nézve szükségesnek látja a kellő intézke
dések megtételét s e végből elhatározza:

1. A pénztárak rendetlen és pazarló kezelése folytán Szen
tes város elöljárósága az iránt meghallgatandó, miért nem tett 
eleget a vármegyei közgyűlés azon határozatának, mely szerint 
a múlt évi karácsonyig minden számadását megvizsgálva tarto
zott volna beadni? Minthogy pedig a vesztegetés majdnem hi
hetőséget felülmúlónak jelentetik, mindazon elöljárók vagyona 
a főszolgabíró által bírói tilalom alá veendő, kik a váltság óta 
befolyt jövedelem és teljesített kiadás kezelésében résztvettek.

2. Ugyanazon városi elöljárók kötelesek nemcsak az adó
beli, hanem a váltsági s a nemtelen árvák pénzeiről szóló szám
adásokat felelősség terhe mellett 3 hónap alatt a vármegyei 
számvevőnek megvizsgálás végett átadni s e számadások alispán 
elnöklete alatt ezennel kinevezett küldöttség által fognak meg
vizsgáltatni.

3. Mivel az is kitűnt, hogy a házipénztári költségek nem 
rovattak ki, hanem minden sorsú lakos által egyenlően fizettet
tek be, jövőre meghagyatik, hogy ezen kirovás az adózók bele
egyezésével történjék s az a vármegyének mindenkor bemutat- 
tassék.

4. Nehogy a város által fölveendő tetemes kölcsönök czél- 
jából a vármegye részéről kiállított meghatalmazó bizonyítvány
nyal visszaélés történjék, az Boros Sámuel városi bírótól, kinek 
nevére kiadatott, visszaköveteltetvén, még e közgyűlés folyamán 
mutattassék be s jövőre a város által fölveendő legkisebb köl
csönösszeg a vármegyének bejelentendő.

5. Minthogy a városi igazgatásban tapasztalt rendetlenség 
leginkább onnan ered, hogy a város nem akarja a felsőbb ható
ságoktól való függést elismerni, az annak elpalástolására fölvett 
esküformának bemutatása elváratik; azon közben is nemes 
Nagy Sámuel ellen, a küldöttség jelentése szerint, a tartozó en
gedelmesség egyenes megtagadása miatt, tiszti ügyészi per ha- 
tároztatik.

De hiába való volt minden határozat; a vármegye hiába 
dorgálta meg a zavart okozó bírót, hiába vonta vissza a másfél 
millió frtnyi kölcsön felvételére kiadott meghatalmazást, hiába
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sürgette a számadások bemutatását, hiába fenyegetőzött, hiába 
tett jelentést és panaszt a helytartótanácsnál: Szentes bírája 
egyszerűen kijátszotta és kicsúfolta a vármegye intézkedéseit.

Evek múltak el és a dolog lényegére nézve semmi sem tör
tént. Végre 1840-ben szabad Szentes városának be kellett látnia, 
hogy szabadságát a törvényes renddel összhangzásba kell hoznia, 
és hogy a vármegyei hatósággal, a nemességgel és az uradalom
mal törvényes alap nélkül eredményesen küzdenie nem lehet Be
ismerte, hogy közigazgatásába rendet, számadásaiba pontosságot 
és lelkiismeretességet kell behoznia. Ez ösztönözte az elöljáró
ságot'és különösen a harczot vezető Boros Sámuel bírót arra, 
hogy egy külön szabályrendelet készítése által biztosítsa állását 
és pedig „az urak mellőzésével.“

Ez ellen ismét felszólalt a szentesi nemesség, panaszt emelt 
a hatalmaskodó elöljárók ellen, kik — úgymond — nagyobb részt 
földdel sem bírnak, a mellett tudatlanok; ezért törvényellenes 
végzéseket hoznak, az úrbéri állományt változtatják, a váltsági 
adót czéltalan utazgatásokra s felesleges napibérekre fecsérlik; 
a népet szerfeletti fizetésekkel terhelik s a nemességre házi adót 
vetnek ki, a mellett a szerződés ellenére a biztosítéki földekből, 
a közlegelőből kihasítván s a marhatartást megszorítván, 20,000 
holdnak haszonbérbe adását határozták el.

A vármegye az eddigi eredménytelenség után nem tudott 
egyebet tenni, mint azt, hogy az illető főszolgabírónak meg
hagyta, miszerint a város rendetlen elöljáróságát maga elé idéz
vén, megdorgálja, a vármegye neheztelését tudassa vele és 
jövőre a rend megtartására utasítsa.

Mindez semmit sem használt. A szentesi elöljáróság külö
nös örömét találta abban, hogy a vármegyével való küzdelmei
ben a nép kegyét biztosítani tudta magának és ezzel a nemes
séget bosszanthatta. A felső rendeleteket vagy hiányosan, vagy 
épen nem hajtotta végre; a város igazgatásában pedig oly újí
tásokat tett, melyek a nemesség jogait sértették.

Ily körülmények között 1842. őszén biróválasztás követ
kezvén, az uradalom Boros Sámuelt, mint akinek eddigi bíró
sága alatt sok rendetlenség és visszaélés történt, nem jelölte. 
A nép azonban csakis a népgyűléseket kedvelő Borost óhajtotta
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volna megválasztani. Iszonyú zaj támadt a választó közgyűlé
sen. A főszolgabíró nem volt képes megmagyarázni azt, hogy a 
törvényt tisztelni kell, és hogy ennélfogva csakis azokból lehet 
választani, akiket az uradalom kijelöl. A felizgatott nép szen
vedélyes hangon követelte Borosnak jelöltetését. Az elnöklő 
főszolgabíró fejét vesztvén, nagyobb baj kikerülése végett a 
városi volt elöljáróságot ideiglenesen meghagyta hivatalában 
— s a népgyűlést eloszlatta.

Ez az esemény roppant szenzácziót idézett elő. A nemesség 
úgy tekintette azt, mint az anarchia győzelmét a jog és hatóság 
felett; a nép pedig ujongott a jól sikerült erőszak diadala fölött. 
Az uradalom ragaszkodott törvényes jogához; a jelölésen vál
toztatni nem akart. Boros pedig népaláirással ellátott nyilatko
zatban próbálta igazolni a rendetlenséget.

A vármegyei közgyűlés nagy zavarba jött, mikor ezek a 
jelentések és panaszok döntése alá bocsáttattak. A főszolgabíró 
ideiglenes intézkedését — bár nem helyeselte, egyelőre jóvá
hagyta, a többi panaszokat pedig a szentesi ügyek vizsgálásával 
már évek óta foglalkozó küldöttséghez tette át. Ezzel Szentes 
ismét időt nyert és örült, hogy a küldöttséggel ismét eljátszha- 
tik egy pár évig. Ahhoz pedig nem kellett egyéb, mint hosszas 
előterjesztések, tiltakozások, felebbezések a végtelenségig. A 
biróválasztás ugyan megtörtént; de azért a béke még sem állott 
helyre. A hiszékeny nép királyi biztost várt, aki sohasem érke
zett meg.

Végre a földesurak 0  Felségéhez fordultak az évek óta 
tartó anarchia megszüntetése végett.

Gr. Károlyi György testvéreinek nevében is kinyilatkoz
tatta, hogy azon engedélyt, melyet Szentes városának, kölcsön 
felvehetése czéljából adott, megsemmisíti; a nevezett elöljáró
ságot több kölcsön felvételétől pedig eltiltja.1) Ezen tilalmát 
pedig azzal indokolta, hogy tudomására esett, miszerint Szentes 
város elöljárói a megváltás könnyítése czéljából a földesurak 
engedelmével kölcsön vett összegen felül a város terhére „több

!) A  tiltakozás 1841. ju liu s  hóban költ. L. várm . jg'ykv. 1X41. szept. 
13-kán.
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nevezetes summákat is felszedtek“ és a várost az úriszék és 
a vármegye tiltakozása daczára több és több terhelő adóssá
gokba keverni szándékoznak: azért, nehogy az elöljárók ezen 
helytelen adósságokkali megterhelésében csak hallgatással is 
megegyezni láttassák, a szóban levő írásbeli engedélyt ezennel 
visszavonja és Szentes városa rovására a városi elöljárók fel
szedendő adósságoknak ellentmond, s attól az elöljáróságot 
nyilván el- és letiltja.

A vármegye erről a tilalomról bizonyítványt állított ki, 
s az illető szolgabirót utasította, hogy a szentesi elöljáróknak 
több adósságot csinálni ne engedjen.

Ennek ellenében Szentes elöljárói (1343. jan.) a helytartó- 
tanácshoz fordultak azon panaszukkal, hogy az uradalom ré
széről jogaikban és a váltsági szerződés által reájok ruházott 
bíráskodásban, továbbá régi idők óta szabadon gyakorlott 
biróválasztásban gátoltatnak. Kérik azért a helytartótanácsot, 
engedje meg, hogy a belső igazgatásukat addig is, mig a 
fenforgó váltsági kérdés elintéztetik, ideiglenesen szabályoz
hassák.

De mielőtt erre választ nyertek volna (1844. márcz), a 
szentesi nemesek új ellenpanaszt nyújtottak be, melyben a 
község úrbéri tartozását úrbéri úton kívánja tárgyaltatni; a 
várost az őt meg nem illető jogok bitorlásától Ő Felsége ne
vében eltiltatni, a község jövedelmeiről vezetett számadásokat 
megvizsgáltatni, a városi jövedelmek hűtlen kezelésével terhelt 
elöljárókat pörbe fogatni és a károk megtérítésére kényszerí
teni, — és végre új elöljárók választását eszközöltetni kérik.

A helytartótanács még több hasonló kérelemtől zaklat- 
tatva, ezeket 1844 elején a vármegyéhez küldi le és ennek 
a legfőbb utasítás alapján meghagyja, hogy az uradalom a 
szentes-városi tanács ideiglenes elrendezését tárgyazó pert 
záros határidő alatt végső bírói ítélet alá bocsássa s mind
addig, míg ezen úrbéri per legfelsőbb helyen megvizsgáltatik, 
a városi tanács az eddig is az ő körébe tartozott ügyeket 
elintézhesse. — A mostani biróválasztás meghagyatván, jövőre 
a választás módja iránt fenforgó kérdés a folyamatban levő 
úrbéri perben tárgyaltassék s határoztassék e l; addig is pedig
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a legközelebb tartandó birói választáskor minden kellemet
lenség kikerülése végett a földes uraság az 1836. évi IX. t.cz. 
1. és 9-ik §-aihoz magát szorosan tartsa és az eddigi szokás 
szerint a volt birót is figyelembe vevén, semmi törvényes kifo
gás alá nem eshető alkalmas egyéneket jelöljön k i ; a tanács 
választásába ellenben ne avatkozzék. A jegyzőkre nézve egyedül 
a törvény által reá ruházott helybenhagyási joggal éljen. Az 
árvák gyámjának a község befogásával eddig dívott szokás sze
rint mielőbb leendő választása iránt a szükséges intézkedések 
tétessenek.

A községnek azon panasza, mintha a földes uraság a la
kosokat félrevezetve a legelő elkülönítését eszközölte volna, 
miután a panaszlott elkülönítés legfelsőbb helyen is jóváha
gyott szerződéssel eszközöltetett, és az uradalmi nyilatkozat
hoz csatolt okmányokkal megczáfoltatott, alaptalannak találta- 
tik. A községnek azon kívánsága is, hogy a folyamatban levő 
úrbéri pör bevégzéséig a város ideiglenes belső igazgatási 
szabályzattal láttassák el, minthogy az nemcsak az 1840. é. máj. 
16-án kelt legfelsőbb rendelettel ellenkezik, hanem a vármegyei 
küldöttség által is szükségtelennek nyilváníttatik.

A váltsági összeg czimén beszedett pénzekről készített 
számadásoknak állítólag helytelen megvizsgálása és az elöljárók
nak elmarasztaltatása miatt tett panasz is alaptalan, miután egy 
részről e panasz valósága nincs bebizonyitva, másrészről pedig a 
városi tanács a váltsági összeg rendes kezelése iránt közakarat
tal alkotott szabályzatot önkényűleg elvetette és magát függet
len állapotba helyezte, a számadások elkészítésére pedig több 
határozattal sikertelenül szólíttatott fel s a pénztár kezelőit, 
mivel a neheztelt kiadásokat az egész városi község már elfo
gadta, minden további számadástól felmentette s a felelősségét 
magára vállalta, s azon esetre, ha az illető számadók vagyona 
a pénztári fogyatkozások pótlására elégtelen volna, azuriszék 
által a maga rendjén marasztaltatott el, a birói parancsolatot is 
hamis kitétele miatt tisztelettel félre tenni jogosítva volt. Egyéb
iránt a törvényszéki ellátás alatt lévő számadások vizsgálati 
eredményéről annak idején legfelsőbb helyre felterjesztendő 
tudósítás a kir. helyt, tanácshoz felküldeni rendeltetik.
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Végre hogy állítólag az uradalom a városi elöljárók és a 
község közt bizalmatlanság magvát hintegetvén, ingerültséget 
okozott, a panaszkodók által he nem bizonyíttatván, ellenben az 
uradalom által kimutattatván, hogy a neheztelt bizalmatlanság 
és ingerültség egyedül az elöljárók függetlenségre törekedésé- 
nek és a-város jövedelmei hűtlen kezelésének s tékozlásának 
következménye, e panasza is helytelennek nyilváníttatik.

Ez alkalommal bemutattaiik a vármegyének Szentes város 
elöljáróinak azon panaszos folyamodása is, melyben az illető 
uradalmi ügyész ellen panaszkodnak, s miután a legközelebb tar
tatni kívánt úrbéres uriszék azon okból, hogy az arra meghívott 
egyének törvényes kifogás alá estek, megtartható nem volt, az 
1832/6. é. 10. §-a. értelmében úri széki tagok kinevezését kérik. 
Erre nézve az határoztatott, hogy a városi tanács alakítása a 
rendeletben felhozott törvény szerint időközben megtörténvén, 
e meghagyásnak elég tétetett.

A mi azonban a városi jegyzőknek uradalmi helyben
hagyását illeti, miután e tárgyra nézve a múlt 1843. év de- 
czember 11-én tartott közgyűlés alkalmával hozott végzés
nél fogva már intézkedés tétetett, ez intézkedés továbbra is 
fentartatik. A számadásoknak megyei törvényszéken történt 
megvizsgálását illető törvényszéki Ítélet felsőbb meghagyás 
szerint a helytartó tanácshoz fel terjesztetik; egyébiránt a ren
delet mind az illető uradalommal, mind a városi tanácscsal meg
tartás végett Török Bálint alszolgabiró által közöltetni rendel
tetik s az uradalom ugyanazon szolgabiró által a folyamatban 
lévő úrbéres pörnek a f. é. május 30-ig leendő befejezésére 
s végső ellátására felszólíttatik, ellenkező esetben arról első 
alispánnak jelentést tegyen, ki ezennel oda utasíttatik, hogy az 
1832/6. évi 10. t.-cz. értelmében az ezennel kinevezetteket úri 
szék tartására egybehívni tartozik.

Látni való, hogy Szentes ügye a vármegyén szigorúbb 
elbánásban részesül és hogy a felsőbb hatóságok is unni kez
dik az évek hosszú során át felhangzó panaszokat. Végre a nép 
józanabb része is kezdi belátni, hogy olyan elöljárókkal, akik 
mindig csak a nép jogait emlegetik, de a mellett a nép pénzét 
hűtlenül kezelik, nem fognak boldogulni. Lassankintmegbarát-
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koznak a felelősség fogalmával, melynek természetes követ
kezése az, hogy a pazarló és adósságcsináló elöljárók vagyonuk
kal tartoznak felelni törvénytelen tetteikért. Az úrbéri per folyt 
s annak befejezéséig az uradalmi jogok a városi elöljárókra 
vonatkozólag épségben maradtak. Még 1846 őszén is sürgetik 
a pör befejezését és a gr. Károlyi-család földesúri jogainak kor
látozását.

Szentes örök váltsági ügyét, és az abból kifejlődött köz- 
igazgatási és társadalmi küzdelmét a fentebbiekben azért kíván
tuk kissé bővebben elbeszélni, hogy világos képet nyújthassunk 
a népnek ezenkori gondolkodásmódjáról, érzelmeiről, törekvései
ről és a szabadság eszméjének felfogásáról.

Ha nem is oly élesen és szívósan, de hasonló észjárással és 
törekvéssel folyt a küzdelem a vármegye többi községeiben is. 
Ezekről tehát rövidebben szólhatunk.

Az örök megváltakozás utján Szentest csakhamar követte 
Vásárhely. Itt is a gr. Károlyi-család lévén a földesúr, a város 
elöljárói 1836. évi februáriusban kérdést intéztek az uradalom 
intézőihez, hajlandók lennének-e a várossal az örök megváltás 
ügyében alkuba bocsátkozni? Kedvező választ nyervén, nép
gyűlést hívtak össze, nem a végett, hogy a feltételeket állapítsák 
meg, mert azok hasonlók voltak a szentesi szerződés pontjaihoz; 
hanem a végett, hogy az örök megváltáshoz szükséges pénz 
előteremtéséről tanácskozzanak. A nép annyira kívánta teljes 
felszabadulását, hogy a kívánt összeget nem sokallta, — és leg
nagyobb készséggel bízta meg Zsarkó Perencz bírót, Csók Mózes 
jegyzőt és Varga Pál gazdát, még pedig teljhatalommal, hogy a 
pénzt akárhonnan, csak szerezzék meg.

Ez megtörténvén, azonnal emelkedtek hangok, hogy az 
uradalommal megkötött szerződés rossz; hogy azt az elöljáró
ság titokban kötötte meg, s a nép előtt fel nem olvasta; hogy a 
város népe részére kihasított földön sok a szik, melyet a becs
lésből ki kellene hagyni. A népvezérek száma ott is szaporodni 
kezdett, úgy hogy az általok támasztott mozgalom lecsillapítá
sára a vármegye, sőt a helytartó tanács is kénytelen volt 
beleavatkozni. A népbujtogatás főembereit elfogták és börtönbe
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zárták. Nagy nehezen lecsillapultak a kedélyek, mert a legelő
elkülönítés alkalmával Vásárhely népe, hosszas czivódás és per
lekedés után 1847-ben oly barátságos egyezséget kötött a 
Károlyi-családdal, mely szerint minden úrbéres telek után, 
osztályozás nélkül, 32 hold legelő adatott; tehát 1666 telek után 
53,312 hold legelő jutott a jobbágyság részére. A törvény által 
elrendelt 22 hold legelő, illetőségen felül eső rész az örökváltság 
alapjáúl rendeltetett.

Ekként a város lakosainak tulajdonát képező határ össze
sen 133,000 holdra ment. Ennek felosztása után Vásárhely 
szemlátomást gyarapodott.

Csongrád városa 1837-ben a legelő elkülönítési, 1845. decz. 
27-én pedig örökváltsági szerződést kötött földes uraságával. Ez 
utóbbi ellen azonban a helytartó tanács azt a kifogást tette, hogy 
oly javadalmakra is vonatkozik, melyeknek egyes jobbágyra 
vagy községre leendő átruházása az 1836. évi VIII., 1840. évi VII. 
és több törvény által meg nem engedtetik. Ehhez képest a szer
ződésnek a törvénynyel egyező módon való kiigazítását kö
vetelte.

Ez megtörténvén, a város egy millió frt kölcsönt akart fel
venni, melynek törlesztésére 10,000 holdat hasított ki. Csongrád 
városában összesen 473 úrbéri telek volt; a szerződés szerint 
16,322 hold száraz legelőt, mely a 10,000 hypotekalis összeg le
vonásával csak 6322 hold maradt. Ezt 473 úrbéri telekkel el
osztva, minden osztályozás nélkül egy-egy telekre 1374 hold 
esett. Ezenkívül kapott a város 6226 hold réti legelőt, melyből 
egy-egy telekre 13 hold, összesen tehát 26 72 hold legelő esik. 
Felmaradt azonban még 1285 holdnyi olyan rét is, mely árvízkor 
rendesen a viz által elboríttatik.

Az örökváltsági szerződés szerint 358 úrbéri telek, 884 há
zas zsellér és 1068 házatlan zsellér utáni összes szolgálmányok 
megváltásáért 600,000 pengő frtot tartozott fizetni, három darab 
húszast számítva egy forintba. Ezt az összeget — mivel kölcsönt 
nem kapott — 1848. jan. első napjától számítva 36 év alatt kel
lett volna lefizetni, 5"/(i kam attal; az évi váltsági számadásokat 
az uradalomnak bemutatni. Megjegyzendő, hogy Csongrádon 
ezúttal zavargás nem fordult elő.



— 124

De a többi községekben sok zaj és sok elégedetlenség volt 
tapasztalható. így például Algyőn 1837. év nyarán a földes gazdák 
azon panaszszal léptek fel a vármegye előtt, hogy nekik kaszáló 
gyanánt vad sziket adtak. Kérik, hogy járandóságuk vad szikek 
kihagyásával adassék ki és az ő legelőjük az uradalométól el- 
különíttessék. Azt is kérték, hogy a nádas régi használatába 
visszahelyeztessenek; a füstpénzt, mely most egy ezüst forint, 
folyó pénzre leszállíttassék, s végre a robotozás alkalmával a 
jövet-menetnek beszámítása hatóságilag rendeztessék.

A vármegye barátságos egy esség megkötésére Klauzál 
Gábor elnöklete alatt bizottságot küldött ki.

Tápén a legelő-elkülönítés barátságos egyesség alapján 
akként történt meg, hogy Szeged város, figyelembe véve a 13 
úrbéres telekkel biró, számos zsellérekből álló, 3000 lelket szám
láló, példás szorgalmú tápéi jobbágyainak sorsát, a legelőt, 40 
hold kivételével, 979 holdat mind nekik adja; akemesi majorság 
földjéből 108857/i2oo holdat szintén a jobbágyságnak engedte át. 
Természetesen itt zavargás nem fordult elő.

Sokkal lázasabb hangulat volt Horgoson, hol a fellázított 
nép, azzal gyanúsítván elöljáróságát, hogy a földesurakkal ösz- 
szejátszik, megrohanta a községházát és a bírót fenyegetésekkel 
elkergette.

Mindszent községe sem tudott békésen kiegyezni földes
urával. A legelő-elkülönítés kérdésében pert indított, mely ked
vezőtlenül végződött a községre nézve. Ugyanott a házatlan zsel
lérek egyszerűen megtagadták úrbéri kötelességeik teljesítését, 
a miért törvényszékileg elítéltettek.

Szegváron is voltak bujtogatók, a kik miatt az egyesség 
még 1846-ban sem jöhetett létre. Szabó Mihály ügyvéd vitte 
pörüket.

Amint látjuk, mindenütt ugyanazon törekvések, ugyan
azon felfogások és ugyanazon indulatok működtek. A nép ke
reste az igazságot; de nem eszével, hanem csak érzelmeivel, 
melyek a bujtogatók szónoklatai szerint változtak. De nem 
csoda, hogy az egész nép jövőjére kiható ily korszakos esemény
nél a kedélyek a szokottnál jobban hevültek fel. Hiszen hosszú 
századok járma alól szabadult fel a nép s egészen új helyzetben 
találta magát, melyben nem volt könnyű tájékozódnia.
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Az előbbeni korszakokban is rámutattunk azon terhekre, 
melyeket a népnek viselnie kellett. E terhekből még sok maradt 
ezen korszak népére is. A robot helyébe jött az úgynevezett köz
munka, mely jobbára természetbeli szolgálatból állott.

Adózás tekintetében is nehéz viszonyok voltak. Fizetni 
kellett az úgynevezett hadi adót; ennek pótlásául a verbung- 
adót és a „honi“ vagyis a házi adót. Fizetni kellett az úgyneve
zett „contributiót“, melyben benne voltak az uradalmi és községi 
mindenféle járulékok. A nép fizette most is a koronázási hono
ráriumot, a nemesi testőrséget, sőt még az 1797. évi nemesi fel
kelés veszteségeit is e korszakban, 1832-ben kellett lefizetni.

Súlyosbította a helyzetet az, hogy a községi és megyei 
pénztárnokok gyakran el-elsikkasztottak bizonyos összegeket, 
melyeket rendesen a népnek kellett újra megfizetnie. Ha valaki 
vagy nem bírta vagy nem akarta lefizetni tartozását, elvették 
ökrét, tehenét, s annak elárverezéséből nyert összeggel egyenlí
tették ki a tartozást.

Az évi adó kivetését vármegyei küldöttekre bízták, akik 
vagyon- és lélekszám alapján állították össze a lajstromokat.

Az 1827-ben eszközölt népösszeírás szerint Csongrád vár
megyében 10,525 ház és 80,865 lélek volt. Ezen számok az egyes 
községek és városok között így oszlottak e l:

Vásárhelyen volt 3530 ház, 27796 lélek.
Szentesen >5 2272 51 15840 55

Csongrádon 51 1228 51 11283 55

Mindszenten >5 538 n 4911 51

Szegváron 51 458 51 3883 55

Horgoson n 274 5) 1999 5)

Kisteleken 379 51 2606 51

A Ígyön n 243 51 1424 n

Tápén 51 313 V
1839 51

ügy látszik, hogy ezen összeírás csak parciális czélból és 
csak a helyi hatóságok által eszközöltetett. Az országos össze
írás biztosabb adóalap nyerhetése czéljából a következő években 
hajtatott végre, olyformán, hogy Csongrádban a Komárom vár
megye által választott Ordódy Bálint és ifj. Végh Antal, Esz
tergomban pedig a Csongrád vármegye által választott Klauzál
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Gábor és Kiss Dániel teljesítették a reájok bízott munkát. Az 
összeírás eredményéről kétbavonként kellett jelentést tenniök. 
Azonban a csongrádmegyei összeírásra kiküldött komáromi 
urak betegség miatt nem teljesíthették kötelességöket. Helyükbe 
Kürthy Alajos és Pázmándy János küldettek ki.

Ezen összeírásnak kétségen kívül az volt a czélja, hogy az 
adókivetés alapjául szolgáljon. Kitűnik ez az összeírok azon 
panaszából, hogy például Szentesen és Szegváron sokan a lábas 
és szarvas jószáguk számát eltagadták, mások pedig nemesség 
ürügye alatt az adókirovás alól kibújtak. Az illetők ellen vizs
gálatot rendeltek el.

A zsidók is kevés jövedelmet vallottak be; némelyikÜK 
csak 5 frtot, a miből természetesen nem lehet megélni. A vár
megye tehát oda utasította a szolgabirákat, hogy ezeknek jöve
delmét oly összegben állapítsák meg, a milyen évi takarékos 
élelemre okvetlenül szükséges. Türelmi adó alapjául a vármegye
beli zsidók 4208 frt jövedelmet vallottak be, melynek alapján 
egy forintra 67/s kr., vagyis összesen 482 frt és 10 kr. adó esett.1)

Az adókirovások száma 1825-ben 24,693 volt. Minden ki
rovás után hadi adóba 1 frt 19 krral, 32,513 frt 16 k r.; honi adóba 
1 frt 9 krjával 28,397 frt 40 kr., verbung-adóba pedig minden 
adóforint után krt számítva 609 frt 38 kr. állapíttatott meg. 
Vagyis összesen 61,519 frt 90 kr. Ez az összeg fokozatosan emel
kedett. így pl. 1826-ban az összes adó 66,918 frt 543/s kr-, 1830- 
ban 68,739 frt 68 kr., 1835 ben 72,365 frt 21 kr., 1840-ben 
82,793 frt 70 kr., 1847-ben pedig 89,265 frt és 5 krrá növekedett.

Hogy a házi adóösszeg mire fordíttatott, azt az 1844/5-iki 
költségvetésnek következő tételei mutatják:

A vármegyei tisztviselőkre ment . 8236 frt 57 kr. -
A „ szolgák bérére . . . 2564 „ 32 „
A közszolgák ruhája és fegyverére 8500 „ — „
Napi díjakra..................................... 500 „ — „
Irodai szerekre................................ 800 „ — „

Összesen . 20600 frt 89 kr.

1) L. az 1831. évi jú l. 5-ón Szegváron tarto tt rendkívüli közgyűlés 
jegyzőkönyvét. •
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Athozat 20600 fit 89 kr.
A rabok tartására.
Vármegyei épületek javítására . 
Utak, hidak javítására és fentart. 
Katonai veszteségek pótlására . 
Beszedhetlen adó pótlására . .

500 „ — 
. 10000 „ -  

300 „ -  
. 2650 „ —
. 3500 - -

Hivatalbeli szekerezésekre . . 
Házipénztár vegyes szükségletére

Összesen 44151 írt 29 kr.
A negyvenes évek elején az a történelmileg nevezetes ese

mény történt, hogy Csongrád vármegye nemessége, mely eddig 
adómentes volt, és mely az akkori törvény szerint most sem tar
toznék még adót fizetni, önkényt vállalkozott az adó fizetésére. 
Az egyenlő jogok hangoztatása maga után vonta az egyenlő 
teherviselés elvének alkalmazását.

Csongrád vármegye 1842-ben a nemességre kivetett adó 
könnyebb beszedhetésére három adószedő biztosi állás rend
szeresítését kérte a kormánytól, mely azonban ezt a kérést azért 
utasította el, mert „ez szokatlan.“ Egyszerűen a vármegyei ren
des tisztviselőket kívánta az adóbeszedés körüli teendőkkel 
megbízni. A lelkes nemesség az által tette tárgytalanná e kér
dést, hogy arra is önkényt ajánlkozott, hogy adóját a községi 
elöljárók kezébe fogja lefizetni. Ez aztán 1844-től fogva ér
vénybe is lépett.

Csongrád vármegye lakosságának egyik szép jellemvoná
sát képezte mindig az, hogy nagy adóterhei daczára mindenkor 
szívesen megadóztatta magát, ha azt országos csapás, vagy ma
gasabb nemzeti érdek megkövetelte.

így például az 1838-iki pesti árvízkárosultak javára, nagy 
mennyiségű élelmiszereken kívül 521 frt 14 krt gyűjtött össze. 
Néhány évvel elébb, mikor a juhászok azért, amiért jegy gyei 
ellátott juhok tartásától eltiltattak, a városokban gyújtogatni 
kezdtek, — Csongrád népe közadakozás útján 500 frtot hozott 
össze annak megjutalmazására, a ki a gyujtogatót feljelenti.
1836-ban Szeged város tűzkárosultjainak felsegítésére szintén 
gyűjtés eszközöltetett. Alig volt országos közczél, melyre kisebb- 
nagyobb összeget ne áldoztak volna.
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Végül még azt a terhet is meg kell említenünk, mely a 
katonatartás alkalmatlanságát nagy mértékben fokozta.

Ugyanis az itt állomásozó katonaság, kaszárnyák hiányá
ban egyes lakosok házához volt bekvártélyozva. Akkoriban az 
volt a felsőbb katonai köröknek a nézete, hogy a magyar kato
nát ki kell vinni Olaszországba, Csehországba és Galicziába.

Ném et vasas katona.

Az említett országok fiait pedig ide kell hozni a magyarok meg
fékezésére !

Természetes, hogy az idegen katona, a kivel a mi népünk 
beszélni nem tudott, nagyon alkalmatlan vendég volt. Sok kel
lemetlenség, sok panaszra ádott alkalmat; de bizony a legna
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gyobb kihágás esetén ritkán lehetett orvoslást találni. A „vasas 
németek“ garázdaságait és féktelenségeit gyakran tárgyalták a 
vármegyén is, de eredménytelenül.

E korszak elején az úgynevezett Somariva-ezredbeli lovas 
katonaság volt Csongrádban elhelyezve; ezt követte az Angol 
király nevét viselő lovas ezred, melynek idehozatala ellen hiába

U lánus katona.

való volt minden felfolyamodás. Tiszti lakások, raktárak és ka
tonai börtönhelyiségek hiánya a megyei tisztviselőknek végtelen 
sok gondot okozott. S a legjobb akarat mellett sem lehetett a 
katonatisztek követeléseit kielégíteniük.

E tekintetben legtöbbet szenvedett Vásárhely, Szentes és
9
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Csongrád közönsége. 1827-ben ide lett elhelyezve a b. Krénmayer- 
ezredbeli lovas katonaság. A következő évben méltán nagy fel
háborodást idézett elő azon hír, hogy a környékbeli katonaság 
fegyvergyakorlatai Csongrád vármegyében fognak megtartatni. 
Rossz termés, kevés takarmány, nagy drágaság, mind azt java
solták, hogy ettől a bajtól igyekezzék szabadulni a nép. A me
gye részéről tett felterjesztés következtében a szóban levő ka
tonaság összevonása Aradra lett áthelyezve.

De az elvonult lovasság helyett jött m ás; rosszabb és fe
gyelmezetlenebb. Az 1829. év folyamán panasz emeltetett, hogy 
a Vásárhelyen fekvő katonaság két káplárja Horváth Lajos 
szolgabirót és Vukovics Imre esküdtet fényes nappal, nyílt 
utczán, minden ok nélkül megtámadták és legilletlenebb szidal
makkal illették. Általános volt a felháborodás; és jóllehet a két 
káplár katonai fogházba került, a vármegye még sem bírta ki
eszközölni, hogy a katonaság innét elvitessék.

Két év múlva az Ulanusok ezrede váltotta fel a fentebbie
ket, melynek egyik százada Vásárhelyre, a másik Szentesre, 
Csongrádra és Mindszentre lett elhelyezve. Minden két évben 
más és más katonaság jött ide; és a kormány még akkor sem 
könyörült a népen, mikor ez rossz termések vagy vizáradások 
miatt saját jószágát sem bírta eltartani.

Sok folyamodásra 1834-ben csak annyi kedvezés történt, 
hogy a katonai szükségletek árát a kincstár megtérítette; a fát, 
szalmát és szénát piaczi áron számította fel, visszamenőleg 
1831-ig.

1835-ben Vásárhelyen ismét nagy összeütközés volt a 
megyei tisztviselők és a katonák között; 1840-ben pedig Csong- 
rádon a nép és a katonaság között verekedés volt; de a panaszos 
felterjesztéseknek semmi jó eredménye nem lett. Hiába való volt 
a vármegyének azon kérése is, hogy a lovasság helyett köny- 
nyebben ellátható gyalogság hozassák a megyébe. Az itt tartóz
kodó vasas dzsidás katonáktól csak az 1848-iki mozgalmak ide
jén szabadulhatott meg a vármegye népe.
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tán sok  é s  zsid ók  —  ezek n ek  em ancipatiója .

Az egyházi téren nagy hatással voltak az országgyűlésnek 
azon határozatai, melyek a vallás-szabadság biztosítására és a 
kath. klérus hatalmának korlátozására vonatkoztak.

Ugyanis az 1791:26. t.-cz. a vallásszabadság általános 
biztosítása mellett részletesen is rendezte a katholikusok és 
protestánsok közötti viszonyt; jelesül a vegyes házasságokból 
származott gyermekek vallására vonatkozólag kimondatott, 
hogy ha a férj római katholikus, akkor összes gyermekei a r. 
kath. vallásban neveltessenek; ha pedig az apa protestáns, 
leánygyermekei az anya vallását kövessék. Az áttérésre nézve 
némi korlátozásul azt rendeli a törvény, hogy az áttérést nem 
kell gátolni; de, nehogy az tudatlanságból történjék, az illető 
kath. fél előlegesen hat heti oktatásnak vettessék alá.

A protestánsok ezúttal azért panaszkodtak, hogy a kath. 
papság a vegyes házasságra vonatkozó törvényt egy 1792-ki hely
tartótanácsi rendeletre való hivatkozással kijátszsza, amennyi
ben á  vegyes házasságok alkalmával, az evang. vallású férjtől 
kötelezvényt — úgynevezett reversálist — követel, hogy a 
figyermekeit is a kath. vallásban fogja neveltetni. Az áttérések 
ügyében pedig az volt a panasz, kogy az áttérni óhajtókat a 
kath. lelkészek a törvényes hatheti oktatás ürügye alatt külön
féle fogásokkal éveken át zaklatják oly czélból, hogy szándék-

9*
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jóktól eltérítsék. Ha példáúl a tanítás végett jelentkező egyén 
a tanítás negyedik vagy ötödik hetében még nem volt hajlandó 
áttérési szándékáról lemondani, akkor az illető r. kath. lelkész 
egyszerűen leszidta és elkergette. És mivel ekként az illető nem 
kapott bizonyítványt a hatheti oktatásról, kénytelen volt más 
papnál újra kezdeni, aki hasonló módon bánt vele, s ez így 
gyakoroltatván a végtelenig, a törvény teljes kijátszásával 
voltaképpen egy kath. ember sem térhetett át a protestáns 
vallásra.

Ez volt az oka, hogy Csongrádban éppen úgy, mint a 
szomszéd vármegyékben áttérési esetek nemigen fordultak elő ; 
de annál több volt a panasz egyes zaklatások miatt.

Az 1832/6-ki országgyűlésen egy kath. vallású követ, 
Beöthy Ödön szólalt fel a fenti visszaélések ellen ; egy szabad
elvű törvényjavaslat is készült a fenti visszaélések megszünte
tésére, — de az még nem lehetett törvénynyó. Sok heves viták 
után csak a következő országgyűléseken, jelesül 1844-ben lett 
az áttérés szabadsága törvényileg biztosítva.

A szabadelvű ellenzék férflainak tevékenységét és a köz
vélemény ingerültségét nagy mértékben fokozták azon főpapi 
körlevelek is, melyek a reversálisok nélkül kötött vegyes házas
ságoktól a papi áldás megtagadását rendelték el. Ezen eljárás 
ellen a vármegyék hevesen tiltakoztak. Egyszerre 12 vármegye 
átirata érkezett Csongrád vármegyéhez, melyben arra hívják 
fel, hogy a vegyes házasságokra az egyházi áldás kiszolgálta
tási ügyében O Felségéhez intézett felirataikat pártolni 
szíveskedjék.

Csongrád vármegye rendei egészen magokévá tették a 
szomszéd vármegyék felirataiban foglalt indokokat, s utasítják 
az alispánt, hogy azok ellen, akik a vegyes házasságok kötésé
nél az 1790/1. évi 26. t.-cz. rendelkezéseit megszegik, a törvény 
értelmében járjon el. E czélból alispán elnöklete a törvény 
értelmében bíráskodni hivatott törvényszéket katholikus és 
evang. vallásbeli tagokból állítják össze. Addig is pedig, mig 
Ő Felsége ez ügyben határoz, a szolgabirákat oda utasítják, 
világosítsák fel a népet arról, hogy a vegyes házasság az. 
egyházi áldás megtagadása esetében is teljesen érvényes.
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Szegeden Kelecsényi Lambert minorita szerzetes volt az 
első, a ki a vegyes házasságtól megtagadta az egyházi áldást;

Tápéi rom. katk. templom.

ezért a vármegye perbe fogta. A szerzetes ő felségének védszár- 
nyai alá menekült, a ki a vármegyétől az összes periratok fel
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küldését kérte. A vármegye engedelmeskedett; de egyúttal a 
fenforgó sérelmet az országgyűlési utasítások közé felvétetni 
rendelte.

A reversalisokkal való visszaéléseknél Csongrád rendet 
szembe szállottak a helytartótanács rendeletéivel. így például, 
mikor 1843-ban Zsiga József ref. vallású szentesi lakost, továbbá 
Guti József ref. vallású vásárhelyi lakost, fiaiknak r. kath. val
lásban való nevelésére azáltalok adott reversalis alapján a hely
tartótanács kényszeríteni akarta: a vármegyei közgyűlés hatá
rozottan kijelentette, hogy a rendeknek lelkiismeretbeli szabad
ságával s abban gyökerező meggyőződésökkel ellenkezik, hogy 
az illetőket kötelezzék a törvénytelen reversalisok megtar
tására.

A kath. papság eljárásából eredő ellenséges indulatnak le
het tekinteni, hogy a vármegye protestált az ellen, hogy a pri- 
mási méltóságra emelt veszprémi püspök mind a két állásnak 
jövedelmeit élvezhesse. Ez is törvénytelen eljárás lévén, köve
telte, hogy a veszprémi püspöki állás minél hamarább töltessék 
be és a jövedelem annak rendelkezésére bocsáttassák.

Egyébiránt a kath. egyházi élet virágzónak mondható. A 
lelkészek buzgón teljesítették kötelességeiket, sőt a püspökök 
segítségével a vármegyét is szorították, hogy az egyháznak se
gítségére legyen.

A váczi püspök gr. Nádasdy Ferencz erélyesen sürgette a 
szegvári vármegyei börtön melletti kápolnának felépítését és az 
isteni tisztelethez szükséges eszközök beszerzését. Elrendelte, 
hogy a mindszenti kerületi plébános által megszentelt egyházi 
felszerelvények használatba vétessenek és a szegvári plébános, 
vagy annak káplánja, hetenkint kétszer tartson szent misét a 
kápolnában. A mennyiben pedig ez által a szegvári plébános 
teendője megszaporodott, felhívta a vármegyét, hogy egy har
madik lelkészi, illetőleg második segédlelkészi állás felállításá
hoz anyagi segélylyel is járuljon. A vármegye a második 
káplán fizetéséhez 60 forinttal járult, melyet aztán 50 forinttal 
pótolt.

Ugyancsak a váczi püspök kieszközölte, hogy a vásárhelyi 
róm. kath. lelkész és tanító járandóságaihoz tartozó telkek adó
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mentessége az úrbér behozatala után is megmaradjon. Balogh 
István csongrádi alesperest és tiszteletbeli kanonokot pedig uta
sította, hogy az anyaegyházaktól távolabb eső helységek és 
puszták lakosainak vallásbeli oktatásáról gondoskodjék, mire 
nézve a világi hatóság támogatását is kikérte.

Ennek a gondoskodásnak következménye volt, hogy pél
dául Anyáson a plébános és tanitó számára lakházak építésére 
alkalmas telkek jelöltettek ki, — továbbá, hogy Csanyon 1837- 
ben a filialisok elöljáróinak sürgetésére a papiak kijavítását és 
a templom kibővítését kérelmezték a helytartótanácsnál.

A negyvenes évek elején Szentesen is szűknek bizonyúlt 
a régi, most már rozzant r. kath. templom. Az egyházmegyei ha
tóság a bekövetkezhető szerencsétlenség elhárítása czéljából be 
is záratta, egyúttal pedig felhívta a patronus gr. Károlyi-csalá
dot, hogy új templom építéséről gondoskodjék. A grófi család 
azonban nem igen sietett a templom felépítésével, mert már 
akkor Szentes városára — mely a földesúri terhek alóli megvál
tását kérte — kívánta hárítani a patronátusi jogot is. A váczi 
püspök a helytartótanács útján is szorította a Károlyiakat a 
templom felépítésére, mert — úgymond — a közönségre átruhá
zandó patronátusi jog csak úgy érvényesülhet, ha a templom jó
karban adatik át. Végre a patronus család elhatározta a templom 
újraépítését; főtisztje 1843. őszén bejelentette a vármegyének, 
hogy az építési előkészületek már folyamatban vannak.

Az alapkő letétele után az építés akadálytalanúl haladt, 
úgy hogy 1847. júl. 26-án a Szt. Anna tiszteletére Leeb Mátyás 
plébános által felszentelt templomban az első isteni tisztelet 
megtartatott. *)

A kalocsai érsekséghez tartozó horgosi plébános Koplányi 
János sokat panaszkodott amiatt, hogy a parochiájához tartozó 
szt.-péteri, buzgányhalmi és budzsáki kertészek nem akarják 
megfizetni a párbért. A vármegye közbenjárására 1826-ban 
azonban ezek is megígérték, hogy a dohány eladása után azon-

:) A  K árolyi kegyú ri család 58,107 fr t és 46 k rra l, a szentesi kath. 
hívek pedig  83,169 frt 20 k rra l já ru ltak  a tem plom  felépítéséhez. L. Egyh. 
levéltár.



1 8 6

Szentesi róm. katli. tem plom  és papiak.
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nal le fogják róni kötelezettségeiket. A Kárász-család rendben 
tartotta horgosi templomát.

A Csanádi püspöknek Szegeden kivül csak egy gyülekezete 
volt Csongrádban, t. i. Kistelek. — Szeged városa, mint patronus 
gondoskodott, hogy a kistelki plébános zavartalanúl teljesít
hesse kötelességét, jóllehet a párbér miatt lelkész és község kö
zött támadt egyenetlenséget a vármegyének kellett megszün
tetnie. Sajnos, az a barátságtalan viszony, mely Csongrád vár
megye és Szeged városa között a közügynek nem csekély kárára 
kifejlődött, sok meddő vitára adott alkalmat. Ennek egyik bi
zonyságául szolgál az is, hogy 1834-ben, mikor új Csanádi püs
pökké a jeles Lonovics József neveztetett ki, és mikor ennek 
felhívására Csongrád vármegye 1835 nyarán egyházi vizsgálat 
alkalmával a püspök mellé küldöttséget rendelt ki, Szeged vá
rosa ebben territoriális és patronátusi jogainak sérelmét látta; 
ez ellen tiltakozott és a küldöttség visszavonását követelte. A 
vármegye csodálkozva fogadta Szegednek ezen — s a püspökkel 
is közölt — tiltakozását; és a Vásárhelyen tartott rendkívüli 
közgyűlésén kijelentette, hogy a küldöttség kirendeléséről szóló 
határozatot nem vonja vissza, mert annak kirendelése által csak 
a törvényes szokást követte. Szeged tiltakozása csakis a törvé
nyes szokás nemismerésóből eredhetett, megfeledkezvén arról, 
hogy Kistelek politikai tekintetben a vármegye hatósága alá 
tartozik. Hivatkozik a nehány évvel azelőtt történt esetre, midőn 
a szegedi rókusi plébános ügyében a püspöki küldött mellé, fel
sőbb rendelet folytán a vármegye részéről törvényes bizony
ság neveztetett ki. Ezzel a viszály legalább e téren egyelőre 
megszűnt.

Az aradi görög nem-egyesült püspöknek Joannovics Nesz
tornak — akinek püspöki beiktatásán a vármegye főispánja is 
részt vett — nem sok dolga volt a szentesi és vásárhelyi hívei
vel, akiknek száma nem szaporodott, sőt ellenkezőleg fogyott 
annyira, hogy az illető lelkészeknek alig volt egyházi functiója. 
Szentesen 1825-ben a gör.-keleti lelkésznek sok baja volt hívei
vel a párbér miatt. Talán ez a körülmény okozta, hogy valami 
Kalantúr Zachariás nevű ember, akitörök alattvaló volt, papnak
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adta ki magát és a híveket magához csábította. Ennek az új pap
nak kétes magaviseleté a vármegyei hatóságnak is feltűnt. A 
szolgabíró igazolás végett az aradi püspökhöz utasította azon 
kijelentéssel, hogy külömben odakísérteti. Időközben az aradi 
püspök is értesült a szentesi hívek meghasonlásáról és arról, 
hogy sokan a törvényes papjoktól megtagadják a fizetést ésKa- 
lantúrhoz csatlakoznak. Ezért a helytartótanácshoz folyamodott, 
melynek rendelete folytán a vármegye megtette a kellő intézke
déseket úgy Kalantúr eltávolítására, mint az egyházi adót meg
tagadó hívek megbüntetésére. Ily körülmények között a török 
pap titokban egyszerre eltűnt Szentesről és az egyházi béke 
egyelőre helyreállott. De nem tartott soká, mert a szentesi gör.- 
keleti lelkész Euchimius Simon, 1836-ban azon panaszszal for- 
dúlt a vármegyéhez, hogy Gyuricza Miklós és több társai, ren
des fizetését a szolgabíró rendelete daczára sem akarják kiadni. 
Az elrendelt vizsgálatból kisült, hogy a szentesi gör.-keleti egy
ház hívei annyira el vannak keseredve lelkészük ellen, hogy 
csak annak elmozdításával lehet őket lecsendesíteni. Az ügy a 
helytartótanács elé került.

A vásárhelyi gör. nem-egyesült egyház kebelében olyan 
ügy, melynek elintézését a vármegyétől várta volna, nem fordúlt 
elő. ügy  látszik, hogy az ottani lelkészek fel tudták tartani te
kintélyüket s a haladás iránt is kellő fogékonysággal bírtak. 
Legalább ezt bizonyítja azon körülmény, hogy a negyvenes évek
ben anyakönyveiket már magyarúl szerkesztették.

A szentesi és vásárhelyi protestánsok, valamint a várme
gyei csekély számú zsidók a kor haladó szellemében nyertek 
erős támaszt. A vegyes házasságokból származott ref. gyerme
kek vallási oktatása, a reversálisok miatt kétségen kívül sok bajt 
idézett elő némely református családokban; de az országos tör
vény segítségükre jött, és nagyobb botrány nélkül lehetett bol- 
dogúlniok. Ebben nagy érdeme volt Kiss Bálint esperesnek, aki 
tekintélyével, tudományával és tapintatos eljárásával sok sérel
met szüntetett meg. Szentesnek ezen derék papja a gyülekezet
ben is fen tudta tartani a rendet. Egyetlen egy kellemetlensége
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volt híveivel, t. i. mikor lelkésztársa Gyarmati Ferencz meghalt, 
ennek Tóbi István nevű káplánja, mível a gyülekezet nem őt, 
hanem Dobossy Istvánt választotta meg papnak, fellázította a 
népet Kiss Bálint ellen. Ez vizsgálatot kért maga ellen az egy-

K iss B álint ref. lelkész.

házmegyétől, mely neki teljes elégtételt adott. A nép ezen kívül 
soha sem sértette meg papját, akire mindig büszke volt.

Az ágostai hitv. evangélikusok gyülekezetei ez időben
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kezdtek erősödni, daezára annak, hogy papjaik az urbér rende
zésekor nem nyertek kellő dotatiót.

Á szentesiek még 1839-ben folyamodtak fel, hogy papjuk 
számára az urbárium szerint kimért közlegelőből egy sessió ki- 
basíttassék; de kérelmük, daezára annak, hogy a vármegye pár- 
tolólag terjesztette fel a helytartótanácsnak, nem teljesittetett.

A vásárhelyiek 1836-ban templomépítést határoztak el s 
erre közadakozásra és gyűjtésre engedélyt kértek és — kaptak.

A zsidó vallás, amint tudjuk, ezen korszak elején mégnem 
volt teljesen szabad; amennyiben csak bizonyos türelmi adó 
lefizetése mellett lehetett a zsidóknak hitközséget alakítaniok. 
A jelen század elején még kevés zsidó lehetett Csongrád vár
megye területén, ezek is minden egyházi szervezet nélkül voltak 
szétszórva a községekben.

Csak 1825. végén folyamodtak a szegedi zsidók a várme
gyéhez a végett, hogy a vármegyebeli községekben lakó zsidók 
a szegedi izraelita hitközség alá rendeltessenek és a türelmi adó, 
a főrabbi közbejöttével, vagyon-aránylagosan vettessék ki és 
szedessék be. A közgyűlés e kérelmet pártolólag terjesztette fel 
a helytartótanácshoz, mely azonban azt válaszolta, hogy a tü
relmi adó beszedése a múlt évben kibocsátott rendelet alapján 
történjék; az ellen azonban nincs kifogása, hogy a vármegye
beli izraeliták a szegediekkel bizonyos szervezetbe hozatnak 
össze és azokkal együtt fogják befizetni adójukat. Ezt azonban 
a Szegeden kívül más községekben lakó izraeliták nem akarták. 
Siettek is kérvényt adni be az alispánhoz, melyben az eddigi 
fizetési mód fentartását kérik.

Ily körülmények között a tervbe vett szervezet nem jöhe
tett létre. A vármegye községen kint külön vetette ki és szedte 
be a türelmi adót egész 1848-ig. Minden adóforint után eleinte 
34/s krt számítottak türelmi adóilleték gyanánt, mely 1826-ban 
101 frt 334/g krt tett ki.

A negyvenes években megindult mozgalom, mely az or
szágban levő vallásfelekezetek közti egyenjogúság felé tört, ezt 
a kérdést is felszínre hozta. Csongrád vármegye eleinte csak a 
türelmi adó eltörlését, utóbb azonban az izraeliták emanczipá- 
czióját kezdte hangoztatni. Az 1841. évi júniusi gyűlésen az al
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ispán jelentést tett a hátralékos türelmi adóról, és a vármegye 
ezt alkalmúl ragadta meg arra, hogy mivel ezen adó úgy sem 
alapszik törvényen, és mivel az a rendes adóval úgy is megrótt 
izraelitákra kétszeresen súlyos; és végül mivel annak behajtása 
az úgyis elfoglalt tisztviselőket nagyon is igénybe veszi, — föl
kérte a helytartótanácsot, hogy ezen adó kezelése és behajtása 
alól a megyei tisztviselőiket mentse fel. Igaz, hogy ez még ekkor 
nem történt meg; de a korszellem, különösen az 1839/40-ki or
szággyűlés után, mikor az emanczipaczió kérdése megbukott, 
élénken kezdte követelni, hogy a türelmi adó végleges beszün
tetésével a magyarhoni izraeliták az ország más vallású lako
saival egyenlő jogokban részesíttessenek.

Erre vonatkozólag Csongrád vármegye a pesti izr. hitköz
ség kérelmére 1847-ben még nagy óvatossággal a következő ha
tározatot hozta: „Magyarországi és kapcsolt részekbeli izraeli
ták nevében a pesti izr. község megbízott elöljárói és igazgató 
választmánya által az emanczipaczió tekintetében beadott és f. 
évi okt. hó 13 án tartott közgyűléséből az 1931. sz. a. kiadott 
folyamodásra elismeri ugyan az izraeliták nyomasztó állapotját: 
de miután köztapasztalás szerint a polgári jogok gyakorlatára 
még megérlelve nem lennének, az emantipatiót nem ajánlhatja 
ugyan, — mindazonáltal, hogy nyomasztó sorsukon segíttethes- 
sék, követ urak oda lennének utasítandók, hogy amennyiben 
nemzetiség és erkölcsiség tekintetében a nemzeti érdekekkel 
nem ellenkezik, nyomasztó állapotjukon fokonként könnyít- 
tessék.“



IX.

K özoktatás, ta n fe lü g y e le t. —  Római kath. iskolák. —  A várm egye g o n 
d o sk o d á sa  1 8 3 6 -b a n . —  A m egyei b izottság je le n té se  1 8 4 5 -b e n . —  A 

s z e g e d i, vásárhelyi é s  szen tes i középiskolák.

A népnevelés ügye, mely eddig kizárólag a felekezetek ke
zében volt, lassankint országos közügygyé vált. A politikai és 
közgazdasági reformok iránt lelkesedő férfiak 1791-től fogva a 
nemzet elmaradottságának egyik főokát a nép tömegének tudat
lanságában keresték, s ennél fogva erélyesen sürgették a nép
nevelés és oktatás ügyének felkaroltatását.

Csongrád vármegye tanügyi kormányzat tekintetében a 
nagyváradi tankerületbeli főigazgató alá tartozott, a ki minden 
alkalmat megragadott arra, hogy az egyes községeknél tapasz
talt hiányokat az illető hatóságok utján pótolhassa. A protestáns 
iskolák saját autonom hatóságuk felügyelete és gondozása alatt 
állván, a királyi tanfelügyelőtől függetlenül fejlődtek ; még pedig 
a református iskolák most is a tiszántúli egyházkerület, az 
ágostai evangélikusok pedig a bányai egyházkerület tanrend
szere alapján.

Akatholikus népiskolák azonban közvetlenül a nagyváradi 
kir. főigazgató alatt állván, ettől kapták a tanügyi rendeleteket 
és felhívásokat. Így például 1825-ben Tokody István kir. főigaz
gató elrendelte, hogy a szentesi r. kath. leánytanitó fizetése — 
az 1795. évi november 27-én kiadott kir. rendelet értelmében — 
a figyermekek tanítójával egyenlően 180 forintra emeltessék. 
A szentesi r. kath. hitközség eleinte a régi állapot fentartásának 
megengedését kérelmezte a vármegyénél; de midőn látta, hogy 
a vármegye a kir. főigazgató indokait helyesli, kénytelen volt
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módot keresni a rendelet végrehajtására. Meg is találta a tízezer 
frtnyi Vida-féle alapban, melynek évi kamatai a szentesi r. k. 
iskolákra voltak fordítandók.

A vármegye többször ismételte, hogy a fiú- és leánynevelés 
egyenlő fontossággal bir, ennél fogva a fiú- és leánytanitók is 
egyenlően jutalmazandók. Kívánta, hogy a Vida-féle alapítvány 
kamatai a két fiú- és az új leánytanító között egyenlően osztas
sanak meg, s amennyiben ez nem volna elegendő, a többit, t. i. 
100 irtot fizesse a város, azonfelül a hiányzó rész vonassák le 
a kántor fizetéséből, a ki ezért fel volna mentendő azon kötele
zettség alól, hogy a saját költségén tartson leánytanitót.1) Ezt a 
javaslatot az egyház örömmel fogadta; csakis az iránt folyamo
dott a vármegyéhez, hogy a leánytanitói új állást csak a jövő évi 
Szt.-György napkor tölthesse be, mivel a tanítói lak előállítása 
időt igényel.

A vármegye ebben szívesen engedett; de időközben bele 
avatkozott a váczi püspök, aki a kántor folyamodása következ
tében tiltakozott az ellen, hogy a kántornak 1800-ban szerződé
sileg biztosított fizetése megcsonkíttassék. Minthogy pedig az e 
tiltakozás folytán megejtett vizsgálatból kitűnt, hogy a szóban 
levő szerződés a kántort leányok tanítására nem kötelezi, tehát 
a kántor fizetése megmaradt teljes épségében.

Ugyanekkor Vásárhelyen is épített a r. kath. egyház új 
leányiskolát; Anyáson is akartak egy iskolát és templomot 
építeni; de mivel Pallavicini őrgróf csak azon feltétel alatt akart 
erre alkalmas telket adni, ha esetleg az ottani bérlet megszűn
tével az iskolára szükség nem lenne, azt kárpótlás nélkül vissza-

Ű A szentesi r. katli. k é t íiútanító fizetése egyenként ez volt : kész
pénz 180 írt, 150 kéve nád, 2 öl kem ény tűzifa, 50 font m arhahús, 25 font 
faggyú, úgy hogy a húst, faggyút és fát a  város pénztára, a többit pedig 
a r. kath. h itközség  adta. M inthogy a tízezer frtos V ida-féle alapítvány a 
pénzdevalváczió következtében 4786 ír tra  szállt le, tehát annak kam atjából 
a  tanítók csak 83 ír t  és 45 k rt kap tak  egyenként. A zonkívül a földesura- 
ság az idősebb tanítónak 25 ir to t adott és m indakettőnek  szem élyenként 
fél sessió földbérletet, m elynek béré t azonban az uradalom  el szokta en
gedni. — Leánytanitó tu lajdonképpen nem  v o lt; a leányokat a kán to rral 
kötött szerződés szerin t a kán torsegéd  tanította, aki ezért lakást, élelm et 
és mosást kapott főnökétől.
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kapja, az iskola nem jött létre. Annál nagyobb lelkesedéssel 
karolták fel a nevelés ügyét a vármegye nagyobb községei, 
melyek a népiskolákon kívül már óvodák felállításának szüksé
gét is hangoztatták, 1839-ben.

Maga a vármegye azon czélból, „hogy a köznépben a tör
vény, a fejedelem és a haza iránti tisztelet erősebb gyökeret 
verjen s a törvények végrehajtása nagyobb haszonnal járjon“, 
már 1836-ban szükségesnek látta, hogy a népnevelésre nagyobb 
gond és figyelem fordíttassék. Szükségesnek mondá, hogy min
den felekezetbeli fiú- és leányiskolák nevelési módja megvizs
gáltassák s a tapasztalandó hiányok pótoltassanak; főképpen 
pedig a földmívelés tanítása kellő figyelemben részesíttessék. 
E végből a vármegyei közgyűlés az alispán elnöklete alatt egy 
bizottságot küldött ki.

Ez volt Csongrád vármegyének első határozott és tudatos 
lépése a népnevelés ügyének előmozdítása érdekében. A negy
venes években nagy buzgalommal haladt ez üdvös utón előre. 
Kellő tapintattal buzdította a reformátusokat i s ; sőt mikor 
1841-ben a dunamelléki ref. egyházkerület felhívta a vármegyét 
egy Pesten létesítendő protestáns magyar felsőbb iskola létesí
téséhez szükséges adományok gyűjtésére, ez félretéve minden 
felekezetességi szellemet, utasította a szolgabirákat, hogy a la
kosságot adományok nyújtására buzdítsák!

A következő 1842-ik évben az iskolai nevelés- és tanítás 
vizsgálatával megbízott küldöttség előterjesztése alapján egy 
felette érdekes vita fejlődött ki a felett, hogy az észlelt hiányok 
és hibák elenyésztetése tulajdonképen kinek a kötelessége? A 
vármegye rendei végre kijelentették, hogy ámbár az iskolaügy 
rendezése, javítása és emelése első sorban a törvényhozás 
körébe tartozik, mégis — a míg ez bekövetkezhetnék — a vár
megyék egyik legszebb hivatását képezi, hogy területükön a 
népnevelést minden törvényes módon előmozdítsák. Éhez képest 
a szolgabirákat a novemberi gyűlésről utasította, hogy az isko
lák fen tartóit és elöljáróit a tanszerek beszerzésére, a szüléket 
pedig gyermekeik jövendőjéről való gondoskodásra serkentsék, 
buzdítsák és kényszerítsék — felhíván egyúttal a lelkészek 
közreműködését is.
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S valóban e határozatnak örvendetes következményei vol
tak. A szolgabirák az ügy komolyságához képest, egymással 
vetélkedve tartottak értekezleteket a lelkészekkel és együttesen 
tették meg a szükséges lépéseket. Csak akkor, mikor a világi 
hatóság is látta a fenf'orgó viszonyokban rejlő nehézségeket, 
lehetett az azoknak legyőzésére alkalmas eszközökről gondos
kodni. A közérdeklődést csak fokozta a helytartótanácsnak 
1844-ben azon jelentése, mely szerint O Felsége az egész or
szágra szóló s újonnan szervezendő elemi és ipartanodák felál
lítására határozta el magát. A következő évben az új tanrend
szer életbeléptetésének szabályzata is leérkezett a vármegyéhez 
azon felhívással, hogy ez az iskolák elöljáróival közöltessék ; 
azután pedig ezeknek véleménye alapján adjon felvilágosítást 
arra nézve, hol volna szükséges ilyen iskolát felállítani? minő 
akadályok mutatkoznak annak felállítása ellen ? Mindenesetre 
megkívánja azonban a helytartótanács, hogy a kegyurak, 
községek és törvényhatóságok mindent megtegyenek a fenforgó 
akadályok elhárítására.

Ez a rendelet épen jókor érkezett Csongrád vármegyébe, 
ahol különben is már előzetesen nagy mozgalom folyt a tanügy 
előmozdítása érdekében, a hol egy külön megyei bizottság dol
gozott és gyűjtötte össze a kellő adatokat; természetesen csak 
a katholikus és görög nem egyesült iskoláknál. A protestánsok 
hasonló buzgalmat fejtettek ki saját autonom hatáskörükben.

Érdekesnek és tanulságosnak tartjuk a vármegyei tanügyi 
állapotok megvizsgálására kiküldött bizottság jelentését egész 
terjedelmében közölni, amint következik :

„1845. jan. 22-én Horgoson megjelenvén, a bizottság az 
iskolát a következő állapotban találta: Van a helységben rósz 
karban álló iskola, hol 1411 fiú és 92 leánygyermek egy tanító 
által együtt taníttatnak ; azonban tekintve a nép számát, még 
csaknem annyi iskolába járó gyermek van. Ekkor a küldöttségi 
elnök Temesváry István első alispán megmagyarázván a községi 
elöljáróságnak a tanügy rendezését czélzó felsőbb rendeletet 
előadja, hogy Horgoson tekintettel a népesség és iskolába jár
ható gyermekek számát, két fiú- és két leányiskola felállítása 
szükségeltetnék; azonban a tanítók fizetésére a néhai Horváth

10
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József plébános által tett alapítványon kivül, mely évi 62 frt 30 
krt pengőben jövedelmez, egyéb tőke nincs. Felhívja tehát az 
elöljáróságot, hogy adjon be javaslatot arra nézve, mi módon, 
hol s mily költséggel lehetne a még szükséges iskolákat fölépí
teni s miből lehetne a tanítói költséget fedezni; egyúttal 
keresse meg e tekintetben az uradalmat. Addig is — mig ez ki
vihető lenne, a mostani iskolában a leányok a fiúktól elkülöní- 
tendők s a leányok tanítására külön helyről s külön tanítóról 
gondoskodjanak. Egyéb iskolai hiányok kiderítésére a helybeli 
lelkész kéretett fel.

Jan. 23-án a küldöttség Algyőn megjelenvén, fájdalommal 
tapasztalta, hogy a hol az iskolába járó gyermekek száma 111 
fi- és 97 leánygyermeket képez s jelenleg is 60 fi- és 23 leány- 
gyermek tényleg oktatásban részesül, teljesen pusztuló félben 
van az iskolaépület s a nép annak újbóli fölépítésére nézve leg
kisebb szorgalmat és igyekezetei nem tanúsít. Alispán a rende
let megmagyarázása után kijelenti, hogy Algyőn 2 fiú- és 1 
leányiskola s ugyanannyi tanító szükségeltetnék. — Minthogy 
a helység semmiféle tőkével nem rendelkezik s a tanító fizetése 
közadóból fedeztetik, az elöljáróság utasíttatott, hogy a szüksé
ges iskolának mely helyen leendő feállítása iránt az illető ura
dalommal értekezvén, tervezetet készítsen s mutasson be arról 
is, mikép építtetnék az iskola s miből fedeztetnék a szükséges 
tanítók fizetései ? Egyéb körülmények és hiányok felderítésére 
a helybeli lelkész kéretett fel.

Ugyanaz nap a küldöttség Tápén megjelenvén, az iskolát 
jobb karban találta ugyan, mint Horgoson; azonban ott is a 
kezdők és haladók, fiúk és leányok egy helyiségben s egy tanító 
vezetése alatt vannak, miért is ez iskola sem felelhet meg a ki
tűzött czélnak. Minthogy azonban Tápé helység köztudomás 
szerint a vízáradások folytán sok kárt szenved, legelője csekély 
s 13 teleknyi földjéhez képest új iskola építésére nem szorítható, 
e 2500 lelket számláló községre s jelenleg iskoláztatandó 77 fiú- 
és 89 leánygyermekre nézve a küldöttség abban állapodik meg, 
hogy a mostani iskola kétfelé rekesztetvén, az olvasók a fogla
lóktól külön választassanak s csupán a leánygyermekek szá
mára állíttatnék egy elemi iskola s az így 3 részre osztott nö -
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vendékek számára 3 tanító fogadtassák fel. — Az erre vonatkozó 
tervezet s költségvetés elkészítésére s bemutatására az elöljáró
ság utasíttatott.

Jan. 26-án s következő napokon a bizottság vizsgálatát 
folytatván, „érzékeny nehezteléssel vette“, hogy Kisteleken, 
melyen keresztül sűrű közlekedés van s mely Szeged szab. kir. 
város szomszédságában kedvező anyagi jólétnek is örvend, az 
iskolára semmi figyelem nem fordittatik s az a legelhanyagol
tabb állapotban van. Minthogy jelenleg ez iskolát 111 fiú- és 
93 leánygyermek látogatja, itt is két fiú- s egy leányiskola lenne 
felállítandó; amennyiben pedig a helybeli kántor szerződésénél 
fogva a leánygyermekeket tanítani köteles, egy rendes tanító 
pedig a község által tartatik, csak egy segédtanító félfogadására 
van szükség.

Minthogy a helybeli jegyző nyilatkozata szerint az ura
dalom az iskola felépítését megajánlotta, az elöljáróság uta
síttatott, hogy e végből az uradalomhoz folyamodjék, vala
mint, hogy a szükséges tervet és költségeket mielőbb mutassa 
be. Egyéb hiányok földerítésére a helybeli lelkész kéretett fel. 
Ugyanez alkalommal Temesváry István alispán előterjeszti, 
hogy Müller József alpénztárnok a kisteleki leányiskola felépí
tésére 200 váltófrtot ajánlott fel oly formán, hogyha az iskola 
az uradalom által építtetik fel, az esetre szintén az iskolának 
ajánlja ugyan az összeget, de az az általa kitűzendő más czélra 
lesz fordítandó : a helybeli lelkész pedig az esetre, ha bármelyik 
iskola egyedül a község által építtetik, szintén 200 váltófrtot 
ajánl fel s azt, mihelyt az iskolaépület alapja le lesz téve, azon
nal lefizeti, mely nemes ajánlatok köszönettel fogadtattak s 
jegyzőkönyvbe vétettek.

Báks kertészségben nincs ugyan iskolaépület, de a vizs
gálat alkalmával jelen volt 14 fiú- és 4 leánygyermeket a kántor, 
ki egyúttal jegyző, saját lakásán tanította; pedig van 51 fiú- és 
47 iskolába járható leánygyermek, tehát itt is legalább egy 
iskola lenne felállítandó. De mivel a kertészség fennállása 
a földes urasággal kötött szerződés szerint 1 év múlva letelik s 
így bizonytalan, ily esetben a kertészeket iskola felállítására
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nem lehet szorítani, mindazáltal a küldöttség kötelességének 
tartotta az elöljáróságot nyilatkozattételre felszólítani.

Dongérháton sem iskola, sem tanítvány nem találtatott 
ugyan, de mivel Dongérháton 70, Szent-G.yörgyön pedig 20 
gyermek van, egy iskola felállítása szükségesnek találtatott.

Siróhegy kertészségnek sincs iskolája; azonban a helybeli 
jegyző saját lakásán 12 gyermeket oktat, kinek mint jegyzőnek 
és tanítónak évenkinti fizetése GO frt, 30 véka búza és 1 láncz 
föld; van pedig ezen 300 lélekkel biró kertészségben46 iskolába 
járható gyermek. Itt is szükségesnek találtatván egy iskola 
felállítása, ennek mikénti felépíthetése tekintetében a kertész- 
ségi elöljáróság nyilatkozattételre utasíttatott.

Csany kertészségben az iskola szűknek, alacsonynak s a 
gyermekek egészségének ártalmasnak s mivel a fiú- és leány- 
gyermekek együtt taníttatnak, czélszerűtlennek is találtatott. 
E nagyobb népességű és rendes paroehiával ellátott kertészség
ben legalább egy fiú- és egy leányiskola külön lenne felállí
tandó; de amennyiben a lakosok nyilatkozata szerint Csanyon 
való további maradásuk a földes urasággal kötendő szerződés 
hiánya miatt nincs biztosítva, addig a lakosságot iskola felállí
tására nem lehet szorítani. — A küldöttség a szerződés megkö
téséig intézkedését függőben tartja, addig is a gyermekek össze
írása, a tanító fizetése s az iskola körüli hiányok földerítése a 
helybeli lelkészre bizatik.

Csongráclon 4 iskola találtatott, még pedig az új-városban 
két fiúiskola I. és II. osztálylyal és egy leányiskola I. osztály- 
lyal; az ó-városban egy iskola, melybe fiúk és leányok együtt 
járnak s mely e miatt czélszerűtlennek találtatott. Tekintve 
Csongrád népességét, a kiadott legújabb rendelet értelmében 
Csongrádon, hol jelenleg összesen 724 gyermek kap oktatást, 
de a ho) iskolába járható mindkét nembeli gyermekek száma 
2574, 4 fiú- és 2 leányiskola külön-külön ugyanannyi osztálylyal 
lenne a város közepén felállítandó. Amennyiben pedig a belvá
rosi iskola mind egészség, mind belterület tekintetében egy 
osztály befogadására alkalmas, ehez hasonló lenne a város 
másik részén is felállítandó; s miután jelenleg 4 egyenlő fize
téssel ellátott tanító van, a leányok számára építendő két isko-
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Iában még két tanító lenne alkalmazandó. Az elöljáróság arra 
is figyelmeztettetett, hogy ha a gyermekek az annyira szüksé
ges faültetésben és oltásban oktatást nyernének, annak az élet
ben igen nagy hasznát vennék. Minthogy az újvárosi fiú- és 
leánytanítók öregségük miatt hivatásuknak kellőképen nem 
tudnak megfelelni, az elöljáróságnak figyelmébe ajánltatott, 
hogy ily elöregedett tanítók nyugdíjazásáról gondoskodjék s 
erről, valamint a még szükséges új iskolák mikénti felállíthatá- 
sáról tervet s jelentést mutassanak.

Felfjyő és Vidratorok kertészségekben nincs ugyan iskola- 
épület, azonban 20 fiú és 10 leány a jegyző lakásán, ki egyúttal 
tanító, kántor és harangozó, nyer oktatást s ennek fizetése min
dennemű szolgálataiért 307* véka búza, minden gazdától 2 
csomó dohány és minden iskolába járó gyermektől 15 kr., azon
kívül egy hold föld használata; van pedig iskolába járható 
gyermek Felyyön 44 fiú és 36 leány, Vidratorokon 9 fiú és 7 
leány. Tekintve tehát a gyermekek számát, egy iskola felállí
tása szükségesnek találtatik, de mig a Vidratorokon keresztül 
biztos közlekedés nem lélesíttetik, annak felállítására Felgyő 
nem szorítható Mindazáltal _e kertészség is utasíttatik, hogy 
annak idején egy iskola felállítása s egy tanító alkalmazása 
ügyében tervet készítsen s e részben a földes uraságtól segítsé
get kérjen.

Elles, JBdnomhegy és Fehértó kertészségekben a lakosság 
csekély számához képest iskolák felállítása nem követelhető.

Szentesen találtatott 4 iskola ugyanannyi tanítóval, még 
pedig a belvárosban 2 fiú- és 1 leányiskola, a város felső részén 
(felső párton) egy iskola, melybe fiúk és leányok együtt járnak. 
A belvárosi I. oszt. fiiskolába jár 119 fiú, a második osztályba 
90 fiú; a belvárosi leányiskolába jár 104 leány, a felsőpárti isko
lába 40 fiú- és 28 leánygyermek együtt, összesen 381, mely a 
lakosság számához képest feltűnő csekély szám oka a küldött
ség véleménye szerint a szülőknek nem eléggé rosszalható ha
nyagságában keresendő, a mennyiben a helybeli lelkész kimu
tatása szerint 6-tól 13 évig iskolába járható gyermek Szentesen 
1424 találtatik ; azért a küldöttség javasolja a megyének, hogy 
a szülőket a gyermekek iskoláztatására minél jobban szorítsa.
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A mi az iskolák állapotát illeti, azok mind alacsonyak s a gyer
mekek számához képest szűkek s e miatt czélszerűtlenek; azért 
új iskolák lennének felállítandók, még pedig a város felsőrészén 
levő vegyes iskola, valamint a tanítói lakás jó karban lévén, 
még egy szoba hozzáépítésével a Il-ik elemi osztály létesül
hetne x) s ideiglenesen ez iskolaépület meghagyható lenne. 
Éhez hasonló alsó elemi iskola lenne felállítandó a város alsó, 
Szegvár felé eső részén is .* 2) Azonkívül a belvárosban a fentírt 
1424 iskolába járható gyermekek számához képest s a rendelet 
értelmében 2 alsó s 2 felső oszt. fiú- és 2 alsó oszt. leányiskola, 
úgy összesen 4 fiú- és 2 leányiskola ugyanannyi tanítóval ellátva 
felállítandó. Tervkészítésre itt is utasíttatik az elöljáróság. Meg
jegyzi a küldöttség, hogy a Vida Imre-féle alapítvány kamatai
ból 3 tanítónak fejenkint s évenkint 55 frt 50 kr„ báró Harru- 
cker Ferencz alapítványából pedig szintén 3 tanítónak 8 frt 20 
kr. váltópénzben fizettetik.

Ugyancsak Szentesen a görög nemegyesülteknek van egy 
iskolájuk, melynek fentartása, valamint a tanító 200 frt fizetése 
s 2 öl tűzi fája alapítványi kamatokból fedeztetik; azonkívül a 
tanító mint kántor külön évi 100 frtot kap. Jelenleg van az isko
lában 2 tanuló, lehetne pedig 7. A szentesi oláhok részéről isko
lába járható gyermek van 33 fiú és 22 leány, de azok a helybeli 
lelkész előadása szerint az alapítvány kedvezésében nem része
sülvén, szülőik szűk körülményeiknél fogva gyermekeiket isko
lába nem járatják. Ez utóbbi viszás körülményt a küldöttség a 
megye figyelmébe ajánlja s egyúttal jelenti, hogy a gör. nem- 
egyesültek meglévő alapítványokból jelenleg új iskolát szándé
koznak építeni.

Febr. 4-én s több napon a küldöttség Vásárhelyen folytatta 
vizsgálatát, hol 2 fiú- és 2 leányiskola két-két osztálylyal van. 
Ámbár az iskolaépületek s a tanítók lakhelyei jó karban v an 
nak, mégis a tanítás czélszerűtlennek találtatott, mert az osztá
lyok nincsenek egymástól elkülönítve s az I. és II. oszt. tanulók

r) E zen felsőpárti r. kath. iskola még- m ost is csak egy tanterem ből 
áll, vegyes négy  osztályú fiú- és leánygyerm ekok vegyest já rnak . BN.

2) Ez m ár m egvan, szép m odern iskola, fiú- s leánygyerm ekek  együtt, 
jä rn a jr  !• és II. osztályba, egy tanterem be. BN.
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egy teremben egy tanító által oktattatnak. Tekintettel a 10,000-re 
rugó katholikusok nagy számára, az iskolába járó 320 fiú és 
190 leány igen csekély számúnak találtatott s ennek okát a kül
döttség úgy mint Szentesen, a szülők gondatlanságában találja. 
A küldöttség még egy iskolának, még pedig a városnak Lakhat 
nevű részében való felállítását tartja szükségesnek és pedig 3 
osztálylyal, ugyanannyi tanítóval, mire nézve az elöljáróságot 
tervkészítésre utasítja.

A vásárhelyi görög nemegyesült iskolában 3 fiú- és 3 leány- 
gyermek találtatott. Az iskola, amennyiben 20 gyermek befoga
dására sem elegendő, czélszerűtlen, azonkívül roskadozó és 
nedves, s mivel a gör. n. e. lakosság mintegy 1000 lelket számlál 
s iskolába járható gyermek 50 van, az elöljáróság az iskola 
mikénti helyreállítására s a csekély számú iskolás gyermekekre 
nézve nyilatkozatra hivatott fel.

Az elöljáróság nyomban kijelenti, hogy sem az iskola jó
karban tartására, sem a tanító eltartására alapítványuk nincs s 
az uradalom sem segíti őket, ők maguk pedig iskolájuk fentar- 
tására elégtelenek. Előadják, hogy habár tanítójuk fizetése igen 
csekély s abból élelmét sem tudja megszerezni, mindamellett a 
várostól járó tűzrevalója is vagy épen nem, vagy nagyon ren
detlenül szolgáltatik k i ; hogy a gyermekek nem járnak az isko
lába, annak okául a szülők gondatlansága hozatott fel — azért 
a szülők gyermekeik iskoláztatására szigorúan lennének szorí- 
tandók.

Kártélyon, hol 237 lélek lakik, van iskolába járó 12 fiú és 
8 leány. A tanító — ki egyúttal jegyző — kap minden földes
gazdától, kik 13 vannak, 1—1 véka búzát és lökévé tűzre valót; 
8 házas lakostól fejenkint 30 krt. és 10 kéve tűzrevalót; azontúl 
minden iskolába járó gyermektől félévenkint 30 k r t ; végül van 
egy láncz földje, melytől haszonbér fejében fizet 25 font 
dohányt.

Sámsonban, hol a lakosság száma 860, a helybeli lelkész 
előterjesztése szerint van a kertészség költségén épült egy is
kola, mely tanításra alkalmas s elegendő nagyságú; jár iskolába 
mindkét nembeli gyermek 30, járhatna pedig 92. A tanító éven- 
kinti fizetése a házas zsellérektől 1—1 véka búza, 1—1 véka
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árpa, 15 kr. és 25 drb tőzeg; a házatlan zsellérektől -  a tőzeg 
kivételével — ugyanannyi s elegendő tűzre való. Minthogy az 
iskola fentartására semmiféle alapítvány nines, az elöljáróság 
mind Mártélyon, mind Sámsonban utasíttatik, hogy az urada
lomhoz segélyért forduljon, továbbá hogy gyermekeiket szorgal
masan iskolába járassák s a tanítót pontosan fizessék.

A küldöttség febr. 5-én Szegváron folytatván vizsgálatát, 
ott 1 fiú- és 1 leányiskolát talált; jár jelenleg 134 fiú és 84 leány ; 
tekintettel a 6000 lélekből álló népességre, a gyermekek száma 
csekélynek találtatott. A fiúiskola meglehetős jó karban van, de 
amennyiben úgy az I. mint a II. osztály egy tanító által egy tan
teremben taníttatik, e két osztály külön választása és egy segéd
tanító alkalmazása szükségeltetik. Ellenben a leányiskola annyi 
gyermek befogadására nemcsak szűk, hanem a mellett még ala
csony és nedves, tehát a gyermekek egészségére nézve ártalmas 
is. Azért a küldöttség a szegvári iskolát akkép véli rendezhető- 
nek, hogy a jókarban levő fiúiskola a betűző s együtt tanítandó 
fiú- és leánygyermekek számára meghagyatnék, azontúl egy 
külön Il-ik oszt. fiú- és egy leányiskola egy segédtanító alkal
mazásával építtetnék. A szükséges terv bemutatására elöljáróság 
utasíttatik.

A 8000 lakosságú Mindszent községben az iskola egészen 
használhatatlan állapotban találtatott s a jelenleg iskolába járó 
mindkét nembeli 200 tanuló gyermek nagy része a különben is 
rozzant, alacsony, szűk és nedves iskolákban kénytelen volt a 
földön ülni. Minthogy a helybeli lelkész előadása szerint az is
kolába járható gyermekek száma 600-ra rúg, a küldöttség L két- 
osztályú fiú- és 1 leányiskola felállítását s a mostani 420 váltó
forinttal fizetett tanítón kívül még két segédtanító félfogadását 
szükségesnek találja s ennek mikénti létesithetésére nézve az 
elöljáróságot tervkészítésre utasítja.

Anyás kertészség iskolája szintén rósz karban találtatott: 
azonkívül az iskolába járó 52 mindkét nembeli gyermek részint 
Anyás kertészségnek nagy kiterjedése, részint az iskola rósz 
állapota miatt télen vagy esős időben a nagy távolság miatt is a 
tanulást kénytelen nélkülözni; van pedig ezen 900 lakosságú 
kertészségben iskolába járható mindkét nembeli gyermek 200.
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lit is felsőbb rendelet szerint legalább 1 fiú- és 1 leányiskola 
lenne felállítandó; de amennyiben az egész kertészség maradha- 
tása az uradalommal kötendő szerződés hiánya következtében 
bizonytalan, jelenleg iskolaépítésre nem szorítható. Azért meg
maradás esetén az elöljáróság a szükséges terv bemutatására 
ntasíttatik.

„Külső és belső Derekegyhdzán létező, az első 50, a másik 
33 tanulót számláló iskolák létüket az uradalomnak köszönik s 
különösen külső Kerekegyházán úgy a jó karban levő iskola, 
valamint a gyermekek tisztasága s a tanító ügyessége méltán 
magára vonva a küldöttség figyelmét, azon közóhajtást kelté föl, 
vajha e nemes tett követőkre találna.“

Hantház, alsó Pusztaszer, Dócz, Homok és Sövényháza 
kertészségekben iskolák nem lévén, a tanuló gyermekek a hely
beli jegyzőktől a jegyzői lakáson nyerik az oktatást.

Hantház kertészség áll 914 lakosból, iskolába járó mindkét 
nembeli gyermek 34, lehetne pedig 100. A tanító fizetése éven- 
kint egy gyermektől 3 frt 15 kr. a szülők által fizettetik, a köz
ség a tanítónak nem ad fizetést.

Alsó-Pusztaszer lakossága 169, jár iskolába jelenleg mind
két nembeli gyermek 15, járhatna pedig 30; minden gyermek 
után fizetnek a szülők 2 frtot.

Dócz számlál 456 lakost, jár iskolába mindkét nembeli gyer
mek 42, járhatna pedig 80. Fizetés a tanításért külön nem jár, 
amennyiben a tanító jegyző, kántor és harangozó is ; e kertész- 
ségnek is az uradalommal járó szerződése ez évben lejárván, 
maradhatása bizonytalan.

Homoknak van 828 lakosa, az iskolába járók száma 14, van 
pedig 60; fizetés minden gyermektől 30 kr. Amennyiben ezen 
kertészség nagyon szét van szórva s e helyzetben a távolabb lakó 
szülők gyermekei nem járhatnak iskolába, e kertészség első sor
ban berendezendő lenne.

Sövényháza- 400 lakossal bir, jár iskolába 15 gyermek, van 
pedig 30; a szülők a tanításért minden gyermek után 1 forintot 
fizetnek. A küldöttség megjegyzendőnek tartja, hogy amennyi
ben Sövényházának úgy földjei, mint épületei az árvíztől felette 
ostromoltatnak, e szomorú helyzet miatt a lakosság iskola épí
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tésére nőm szorítható. Egyébiránt a lakosság és az iskolába jár
ható gyermekek számát tekintve, úgy ezen kertészségben, vala
mint Teésen, hol 54 iskolába járható gyermek jár, jelenleg pe
dig 23 jár iskolába, 1 fiú- és 1 leányiskola felállítása szükségel
tetnék.

A küldöttség vizsgálatát így befejezvén s előre bocsátván, 
hogy Horgos és Szentes kivételével az iskolák fentartására s a 
lanitók fizetésére semmi alapítvány nincs s ígye költségek köz- 
adókból fedeztetnek, továbbá bemutatván az egyes elöljárósá
goknak a még szükséges iskolák felállítására nézve benyújtott 
nyilatkozatait s a tanítói fizetésekről szóló iratokat, a küldöttség 
a következőket terjeszti elő.

Amennyiben az új tanrendszer általában csak a szellemi 
művelődést tűzi ki czélul, holott figyelembe kell venni e hazá
nak, különösen e megyének helyzetét, éghajlatát, a föld termé
kenységét, marha- és fatenyésztést, szóval a gazdasági ipar elő
mozdítása a szellemi fejlesztés mellett nem csekély figyelmet 
érdemel, e czél elérésére szükségesnek tartja a küldöttség, hogy 
ott, hol 2 elemi iskola állíttatik föl, a második osztály növen
dékei a hittudományban, írás-olvasásban, mezei rendőrségben, 
ahol pedig még úrbéresek laknak, az urbér rövid kivonata s 
számtan tanítása mellett a földmívelésben, marha- és fatenyész
tésben s fanemesitésben is oktatást nyerjenek. E czélból minden 
iskola mellett egy kertnek is kellene lenni s hogy a gyermekek 
a fanemesítéshez nagyobb kedvet kapjanak, az általuk nemesí
tett s idővel eladott fák árának fele a gyermekeké lenne, másik 
fele valami hasznos czélra f'ordíttatnék. Aföldmívelésmegtanul- 
hatása czéljából minden község tehetségéhez képest 10 vagy 20 
holdnyi földterületet hasítana ki, azt körülárkoltatná sa  tanítók 
és elöljárók felelőssége s felügyelete mellett czclszerüen mun
káltatná s azon a II. és III. oszt. gyermekeket gyakorlatilag ok- 
tattatná. Az így elérendő haszonból lehetne szegénysorsú gyer
mekeket segélyezni s a kitűnő szorgalmúakat jutalmazni.

Amennyiben tapasztalás szerint az iskolába járható gyer
mekek */* része pásztorkodás miatt nem jár iskolába, a járási 
szolgabírák utasítandók, hogy a 6 évtől 13-ik évig terjedő gyer
mekek iskoláztatására szigorúan ügyeljenek. Minthogy pedig
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gyék ifjúsága idesereglett, úgj hogy ezeknek száma rendesen 
sok kertészségnél azok szétszórt állapota teszi lehetetlenné az 
iskolázást, az uradalmak felszólítandók, hogy — amennyiben 
haszonbérlőik s alattvalóik szellemi fejlődése rájok nézve is nem 
csekély haszonnal jár — a szétszórt kertészségeket mielőbb 
rendezni s azokat az iskolák felállításában s a tanítók ellátásá
ban segíteni igyekezzenek; a hol pedig ez nem sikerül, ott ezen 
költség az állam által lenne fedezendő.

Végül szükségesnek tartja a bizottság, hogy mezővárosok
ban, hol 3 elemi osztály van, vasár- és ünnepnapokon a mester
inasok olvasásra, írásra és számolásra, sőt későbben, ha a körül
mények megengedik, rajzolásra is oktattassanak.

E munkálatát a küldöttség azon megjegyzéssel mutatja be, 
hogy amennyiben ez a népnevelési ügynek csak a megkezdése, 
ennek további munkálása egy állandó választmányra bizassék.

A vármegyei közgyűlés 1846. ápril havában nem csekély 
kedvetlenséggel hallotta a küldöttség jelentését; az egész mun
kálatot az egyes szolgabírákhoz érkezett pótjelentésekkel együtt 
azzal adta ki az alispánnak, hogy az uradalmakat segélyadásra 
szólítsa fel és hogy az iskolák jókarba hozatalát szorgalmazza. 
Ahol pedig iskolák nincsenek, ott azoknak felállítására az illető 
községeket és kertészségeket ne csak buzdítsa, hanem szorítsa is.

E közben a közép- és felsőbb iskolák ügyében is haladás 
volt tapasztalható.

A szegedi piarista főgymnasium szűknek bizonyult. A vá
ros azon törekedett, hogy a főgymnasium mellett jogi akadé
miája is legyen. E czélból 1827-ben kérelmet intézett 0  Felsé
géhez ; egyúttal a vármegyét is megkérte, hogy ezen fáradozá
sában segítségére legyen. Mikor ez a kérdés a vármegye köz
gyűlésén tárgyalás alá került, a rendek nagy lelkesedéssel 
karolták fel Szeged kérelmét s az országgyűlésre menendő kö
veteiket utasították, hogy adandó alkalommal az ügyet az or
szággyűlésen is pártolják és lehetőleg előmozdítsák.

A harminczas és negyvenes évek országgyűlései azonban 
kevés eredményt tudtak felmutatni a hazai közoktatás terén. A 
szegedi jogakadémia tehát nem jöhetett létre. De annál nagyobb 
virágzásnak indult főgymnasiuma. Hosszú éveken át ez lévén az 
egész Alföldnek egyetlen nagyobb iskolája, a szomszéd várme-
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meghaladta a helybeliek számjit. így például 1827 ben a gym- 
nasiumban volt 235 szegedi illetőségű tanuló, vidéki 204. Az 
úgynevezett lyceumi osztályokban pedig ugyanakkor volt 27 
helybeli és 268 vidéki.

Ez a szám a harmínczas években némileg csökkent; de a 
negyvenes években ismét emelkedett. 1835-ben a gymnasiumban 
volt helybeli tanuló 179, vidéki pedig 221. A lyceumi osztályok
ban helybeli 34, vidéki 222. Tiz évvel később a gymnasiumban 
helybeli 230, vidéki 287; a lyceumi osztályokban helybeli 41, 
vidéki 172. S így volt ez egész a szabadságharcz kitöréséig. Sze
ged az egész Alföldnek alma materje volt.

A reformátusok vásárhelyi gymnasiuma új épületet nyert, 
melyben a többnyire Debreczenből nyert tanárok nagy buzgal
mat fejtettek ki. Csak az volt a baj, hogy ezek a tanárok igen 
gyakran változtak; részint mert csekély javadalommal voltak 
ellátva, részint men a presbyterium kevés érzéket tanúsított a 
felsőbb oktatás iránt.

A derék Szabó Mihály eltávozása után x) majdnem minden 
évben más-más rektor állott az intézet élére 1823—25. között 
Ssikssay Benjámin, ez után ismét két évig Nagy Imre, majd 
Tarcsali Sámuel következett.

Ezeknek idejében elhatározta az egyház, hogy a gymna
sium osztályait és tanítóit szaporítja, mert az a czélja, hogy a 
Vásárhelyen végzett tanulók Debreczenben a harmadik éves 
deákok közé felvehetők legyenek. E részben a tractus támoga
tását is megnyeri és a tanárok számát háromra emeli. Fizetésü
ket és kötelességeiket meghatározza.* 2) Szóval az intézet jövőjét 
biztosítja.

0 Szabó K. ism ert tö rténetírónak és kolozsvári egyetemi je les tan á r
nak  aty ja  volt ez ; egészségi okokból K örös-Tarosára m ent lelkésznek.

2) Szikszaynak  fizetőse ez vo lt: 1. Szabadlakás. 2. 400 ír t  készpénz, 
és vendégek e llá tásáért 30 o. é. írt. 3. A halo ttak  u tán  já ró  eddig szokásos 
javadalom , a búcsúztatásért és harm oniás tem etésért já ró  d íjakka l együtt. 
4. F élte lek  föld szabad használata. 5. H elybeli tanítványoktól 3, a vidékiek
től 6 í r t  tandíj ; továbbá az egyik  alsóbb classisbeli elem i gyerm ekektől 
fejenként egy véka  búza, egy véka árpa. 6. 500 kéve fűteni való nád, hét 
öl kem ény tűzifa és szénaváltságul a várostól 9, frt. L . Futó  M ihály : A 
vásárhely i ev. ref. főgym n. története 72. 1.
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A távozni akaró Szikszayt megmarasztják, a ki aztán 
mintegy 25 évi igazgatóságával az intézet jó hírnevét biztosítja. 
További felvirágzása Imre Sándor nevéhez van kötve egész
1848-ig.1)

Meg kell még említenünk, hogy a vásárhelyi „nagy oskola“ 
aharminczas években a gymnasium elnevezését, a nyilvánossági 
jogot pedig 1845-ben nyerte meg a helytartótanácstól.

Szentesen a gymnasialis osztályok ezen korszakban nem 
voltak teljesek. A fenmaradt adatokból az tűnik ki, hogy egyes 
rektorok saját hajlamaik és tehetségeik szerint oktatták tanítvá
nyaikat azon osztálybeli tantárgyakra, amelyekre bizonyos 
számú szülék gyermekei vállalkoztak. Az úgynevezett gramma- 
tisták (1. és II. oszt.) mindig voltak ; syntaxisták már ritkán for
dultak elő, mert a felsőbb oktatás után törekvő fiúk magasabb 
intézetekbe siettek. Rhetorok és poéták (vagyis V. és YI. oszt.) 
a legritkább esetben fordultak elő.

Azt lehet mondani, hogy az egyháztanács egész 1845-ig 
nem igen törődött a középiskolai tanítással, ezt inkább egyes 
rektorok önkénytes vállalkozására bízta. A ki lelke ösztönéből 
önkényt vállalkozott az ilyen magasabb oktatásra, az maga köré 
gyűjtötte a szintén vállalkozó gyermekeket és a tanév végével 
vizsgát tétetett velők. 1845-től egész 1849-ig Hajdú Lajos volt a 
szentesi „professor", a kit a német kormány az 1848-iki sza- 
badságharczban való részvételéért életfogytiglan tartó bör
tönre ítélt.

') Ky.ok mellett, m űködtek rövidebb ideig-: Soós János, M argitay 
István, K arika Pál, H őke Lajos, D arányi Pál, Póka Sándor, Szoboszlai Pál, 
Szathmáry György és Yincze Sándor. U. a.



X.

Gazdasági v iszon yok . —  A fe lszab ad u lt nép ip ark od ása , —  v éd ek ezése  a 
m arhavész e lle n . —  S e ly em ten y ész tés . —  Szőllők , —  az .1847 -k i Ínség. 
—  Az ipar é s  k eresk ed e lem . —  K özlekedési utak, —  Széch en y i a Tiszán  

gőzhajózást lé tesít, —  h itelviszonyok . —  Első takarékpénztárak.

Az úrbéri viszonyok rendezése óriási változást és haladást 
idézett elő a nép gazdasági felfogásában. A tulajdon birtokot 
egészen más szemmel nézte, mint nézte a bérletet; a munkakedv 
minden téren fokozódott a szabad rendelkezés, a szabad mozgás 
varázsereje alatt. A nép tunyasága, kedvetlensége, mely a földes
úri korlátlan hatalom alatt mindenütt tapasztalható volt, lassan
ként szűnni kezdett. A paraszt ember nem elégedett meg azzal, 
hogy a mindennapi kenyerét megkeresse; most már hasznát is 
akarta látni munkájának. A haszon utáni törekvés hozta létre 
az iparkodást; az iparkodás pedig megteremtette a jólétet.

A vármegyének, mint hatóságnak, szerepe e téren is meg
változott. Többé nem kellett kényszerítenie büntetés terhe alatt 
a népet, hogy fátültessen, hogy kertet miveljen; nem kellett 
hosszú rendeletekkel buzdítania, hogy a lóállományt nemesíteni 
és tökéletesíteni kell; nem kellett megszabni, hogy mennyi 
gabonát vessen el tavaszszal és mennyit őszszel. Ezt már minden
kinek saját érdeke parancsolta. Ez pedig hatalmasabb sarkantyú 
volt, mint hajdan a földesúr hajdújának korbácsa.

A vármegye inkább tanácsló és védő szerepet vitt a gaz
dasági érdekek ápolásánál. Az uradalmak jelentősége és tiszt
jeik tekintélye azon módon fogyott, amily mértékben kevesbedett 
azoknak hatósági joga. A szolgálmányok, az úgynevezett robot 
megszüntetése; az örökváltsági szerződések megkötése és végre
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a közös teherviselés eszméjének érvényre emelése roppant át
alakító hatást gyakorolt a régi gondolkozásmódra.

A Károlyi grófok és a Pallavicini őrgrófok ellen itt-ott mu
tatkozó gyűlölet, mely az uradalmi tisztek által idéztetett elő, 
lassanként szeretetté változott. A tisztek hatalmaskodásának 
megszűntével a régi ellenfelek csak a mezőgazdaság terén talál
koztak, hol a nép sok követni való példát látott, különösen az 
állattenyésztés terén.

A lótenyésztés kedvencz foglalkozásává lett a népnek, s a 
marhatenyésztés is sokra haladt. Ha a szomszéd vármegyékben 
marhavész mutatkozott, a nép önkényt kereste a védekezés esz
közeit, 1829-ben Szentes határában nehány marha megbetege
dett, s a vármegye rögtön elrendelte, hogy Szentes határában 
a marhának ki- és behajtása eltiltassék, és a szomszéd vár
megyékből szarvas-jószág be ne bocsáttassák. Ezen eljárásnak 
meg is volt a kellő hatása, mert a mutatkozó betegség egy hónap 
alatt megszűnt; de mivel a szomszéd Csanád vármegyében több 
pusztán kiütött a rettegett marhavész, óvatosságból a zárlat 
ezen vármegye részéről szigorúan elrendeltetett. Szentes város 
azt a különös rendelkezést tette, hogy külső határszélein őrszol 
gálatra mesterembereket küldött ki, akik ez ellen a vármegyénél 
felszólaltak. A vármegye az őrállástól fel is mentette őket, s a 
szolgálatot a földdel biró lakosokra bízta.

Ez a szolgálat annál terhesebbé lett, mert a marhavész 
Békés és Pest vármegyékben is kiütött — s így a Csongrád vár
megyei községeket sem lehetett egészen megóvni a vésztől. Az 
egész 1830-ki év a marhavész elleni védekezéssel tölt el. Ez a 
baj 1835-ben ismétlődött, ami a népet a marbatenyésztésben 
megakasztotta. Annál nagyobb kedvvel folytatta a lótenyésztést, 
melyet a felső hatóságok jutalmazása is előmozdított.

Általában az úrbériség megszűntével az állattenyésztés 
módjában is nagy változás állott be., A legelői elkülönítések be
fejezése után a nép önkénytelenül arra törekedett, hogy a legelő
földek is felosztassanak egyes birtokosok között. Ezzel a nagy 
gulyák és ménesek mindinkább kevesbedtek; és a tanyák sza
porodtak. A tanyai rendszer mellett minden gazda saját tetszése 
szerint olyan állatfajokat szerzett be, aminőket akart. Minőség
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tekintetében haladás, de mennyiség tekintetében fogyás volt 
tapasztalható. Legalább Szentesnek 1838-kijószágösszeirásaezt 
mutatja. E szerint volt Szentes nagy határában jármos ökör 
1344 darab, apróbb szarvasmarha 2770 darab, hámos ló 2697, 
ménesbeli ló csak 977, sertés 3621, juh pedig 40,997 darab-

Figyelemre méltó volt a méhészet fejlődése is. Alig volt 
tanya, melyen legalább egy-két kaptárt ne lehetett volna látni.

Nem annyira a vármegye, mint a helytartótanács erőltette 
a selyemtenyésztést, melyről már a múlt századbeli intézkedé
sek eredményéből is lehetett volna meggyőződnie, hogy ez itt 
nem sikerül. A vármegye székhelyén 1825-ben egy külön kertészt 
fogadtak fel, ki az eperfák nevelésére és a selyembogarak te 
nyésztésére oktatta volna a népet. Külön állandó vármegyei kül
döttség működött e téren, mely jelentéseit a közgyűléseken ren
desen beterjesztette; javaslatait többnyire el is fogadták. A 
szegvári epreskert felállítása mellett a bizottság 1828-ban sür
gette, hogy a Szentesen és Vásárhelyen régebben fennállott 
epreskertek újból helyreállittassanak. Következő évben Csong- 
rád városát is erre kényszerítették a helytartótanács sürgetése 
folytán.

Több évi bajlódás után azonban 1832-ben a selyemtenyész- 
tési bizottság jelentése alapján a vármegye azt írta a helytartó- 
tanácsnak, hogy „habár e vármegye éghajlata és földje mind az 
eperfa, mind a selyembogár tenyésztésére kedvező, mindazáltal 
a föld népe, mely eddig a selyemtenyésztés után senkit sem 
tapasztalt boldogulni, az eperfát is csupán a várandó gyümölcsért 
szenvedvén, minden biztatás daczára a gyenge ültetvények ápo
lására legkisebb gondot sem fordít. S míg ez a gondatlanság 
meg nem szűnik, addig a selyemtenyésztés előmozdításából szó 
sem lehet.“ Mind az által, amennyiben a jelentés szerint a ki
osztott 14,000-t meghaladó facsemetékből csak mintegy V5 rész 
maradt meg, a vármegye közhírré tétette, hogy a ki ellen az 
eperfa-ültetvényeknek pajkosságból, vagy gonoszságból történt 
kitörése bebizonyosodik, az érzékeny testi büntetéssel fog suj- 
ta tn i; aki pedig a vármegyei epreskertből nyert fáját gondatlan
ságból kihagyja veszni, az 10 frt büntetés mellett új fa ülteté
sére fog szoríttatni.
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Ez a szigorú rendelet és az a körülmény, hogy az eperfák 
tenyésztése körül magokat kitüntetett lakosok között 1840-ben 
100 darab aranyat osztottak szét, némi kedvező változást idézett 
elő, mely abban nyilvánult, bogy 1846-ban az uradalmak segít
sége mellett, az eperfák száma Csongrád vármegye területén 
116,830 darabra emelkedett. És pedig az 1846. év okt. végén 
találtatott: Szegváron . . . .  95709 eperfa

Mindszenten . . . . 1615 n

Vásárhelyen . . . . 6725 n

S zen tesen ................... 3699 r>

Teésen ....................... 15
Szegeden ................... 2100 ff

H o rg o so n .................. 1380
Tápén . . . . . . 58 „
A l- G y ő n ................... 1143 »

H om okon ................... 74 f f

Csongrádon . . . . 1900 f f

K isteleken.................. 1275 »
Csányon .................. 181 f f

Pusztaszeren . . . . 30 ff

A n y á s o n ................... 25 «
Összesen 116830 drb.

Beadatott összesen 80 font selyemgubó 40 frt értékben.
Nagyobb lendületet vett a gyümölcsfatenyésztés. Minden 

község tövében lehetett látni gyönyörű szőlőket, tele szebbnél 
szebb gyümölcsfákkal. E tekintetben különösen Csongrád, 
Szentes és Vásárhely mutatott nagyobbszerű haladást.

Igaz, hogy a gyakori csapások némiképen lobasztották a 
buzgalmat; de végre is minden termény ki volt téve hasonló 
csapásoknak. Fagy, jég és aszály arra figyelmeztették a lakos
ságot, hogy közmagtárak felállításáról gondoskodjék. A gabona- 
neműek mellett az uradalmak szép sikerrel tenyésztették a 
dohányt, mely Csongrádon jó áron kelt el. Szegeden volt az első 
dohánybeváltó hivatal, mely 1843-ban lett felállítva.

Daczára annak, hogy Csongrád vármegye földje termé
keny, hogy a földesúri hatalom alól felszabadúlt nép egészben 
véve szorgalmas és takarékos volt; mégis megesett rajta a hihe

ti*
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tétlennek látszó baj, bogy 1847-ben majd ében halt. Nem a 
rósz termés miatt, hanem rósz számítás következtében.

Ugyanis a mondott év tavaszán a gabonának ára szokat
lanul felszökkent. A csongrádi nép ezt jó alkalomnak találta a 
pénz szerzésére és eladogatta nemcsak a feleslegest, hanem a 
nélkülözhetlenül szükséges búzáját is. Ebből a könnyelműség
ből óriási nagy baj keletkezett, melynek vészes következmé
nyeit csak a legnagyobb erőfeszítéssel, a felsőbb hatóságok és 
nagy uradalmak közös segítsége mellett lehetett elhárítani.

A gabonát idegen kereskedők vásárolták össze azon őzéi
ből, hogy azt még drágábban adhassák el. A hatóság néhány 
gabonával telt hajót lefoglalt; mert mindenfelől jöttek jelenté
sek, hogy a meglevő gabona új termésig nem lesz elég. Az ínség 
már a küszöbön volt. Az adó nem folyván be, a hatóság nem 
rendelkezett oly összegekkel, a melyekkel segíthetett volna. A 
kormánytól kért tehát tízezer frtot; azonkívül felkérte az ura
dalmakat, hogy a felesleges készletet engedjék át kölcsön az 
éhező nép számára.'

A búza ára négy nap alatt 22,23 váltó forintról 32—36-ra, 
sőt helyenként 41—42 frtra is felszökkent; a kukoriczáé és 
árpáé 16 frtról 20—22-re, sőt 30-ra! Minthogy junius hó elején 
Csongrádban már semmi áron sem lehetett gabonát kapni, a 
hatóság kereskedők utján más vidéken próbálta beszerezni a 
szükséges mennyiséget. Az alispán jelentése szerint 5860 po
zsonyi mérő idegen gabonát hoztak be, mely a szűkölködők 
között azonnal szétosztatott. Egy hét alatt minden elfogyott. 
Most az uradalmak jótékonyságát vették igénybe. Gr. Károlyi 
György 80 mérő kukoriczát küldött; testvérei 150 vásárhelyi 
családnak hat héten át juhhússal és kenyérrel való ellátását 
vállalták el. Gr. Károlyi Lajos pedig szintén felajánlotta feles
legét. A vásárhelyi gazdászati kis társaság 200 pengő forintból 
álló tőkéjét a szegények ellátása czéljából az illető főszolgabíró 
rendelkezésére bocsátotta. Voltak egyes gazdák, akik a már el
adott búzájokat a kereskedőktől visszavették, hogy azt a szű
kölködő embertársaiknak jutányosabb áron átengedhessék!

Szegvár községben 300 köböl búzát vásárolt össze a szolga
bíró, hogy a szegényeknek adhassa ; Mindszenten 400 köblöt
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osztottak szét. Algyő, Tápé és Kistelek községek lakosságát 
csak a Pallavicini-uradalom mentette meg az éhenhalástól.‘) 
Horgoson Kárász Benjamin segített. Szentesen 7500 kenyér 
nélküli emberről kellett gondoskodni. Jurenák József 400 ke
nyeret és 800 itcze kását osztott ki közöttük! Mások is tehetsé
gük szerint segítettek.

Mindezeknél rosszabb helyzetben volt Csongrád, ahol a 
gabona köble 48 frt volt, s a nagy áron megvásárolt 300 mérő 
kukoricza és árpa kevésnek bizonyult. Újabb segély pedig se
honnan sem mutatkozott. Igaz, hogy Erdélyben 2000 mérő ga
bona volt megígérve, de a Maros leapadása miatt nem lehetett 
leszállítani.

Éhez járult, hogy a rósz időjárás következtében a folyó 
évben csak középszerű termés mutatkozott. Az alispán kijelen
tette, hogy ha a kormány és a helyi hatóságok kellő intézkedé
seket nem tesznek, az éhhalál kikerülhetetlen.

A helytartótanács még augusztusban is csak jelentéseket 
kért, de pénzt nem küldött. Ebben a szerencsétlen helyzetben 
legtöbbet segítettek a nagy uradalmak, melyek iránt ezért a nép 
bizalma némileg megerősödött. A helyi hatóság látván, hogy a 
nagy szükség nem annyira a szűk termésből, mint inkább a nép 
részéről megszokott könnyű költésből származott, felkérte a 
lelkipásztorokat, hassanak oda, hogy a lakosságot takarékos
ságra intsék és óvják minden felesleges fényűzéstől, aminek 
azonban csekély foganatja lett.

A mezőgazdasági viszonyokhoz képest, az ipar, melyet 
csupa kézművesek folytattak, aránylag szintén kevés haladást 
tett. Még mindig a czéhek nyűgében sínylett.

A múltból még fenmaradtak olyan apró czivakodási tár
gyak, melyek miatt az egyetértés megzavartatott és a haladás 
megakasztatott. Néhol a közös pénztár, másutt a közös zászló, 
— legtöbb helyen pedig még a vallás külömbsége és a proces- 
siókban való részvét kényszere okozott bajokat. A vármegye és 
a helytartótanács egész a 40-es évekig hajlandó volt a katholi- 
kus mesterembereket pártfogolni s ezeknek panaszát és kérel-

') Lásd az alispán je len tését a jun . 7-ki gyűlésen.
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mét teljesíteni. Új meg új czéhek keletkezvén, azoknak privi
légiumai kiadattak. A horgosi takácsoknak, bognároknak, ko
vácsoknak, szűcsöknek és csizmadiáknak 1837-ben; a vásár
helyi kalaposoknak 1845-ben, az ugyanoda való fazekasoknak 
azonban, minthogy egymásközt veszekedtek, csak 1847-ben 
adatott ki az engedély; a mindszenti takácsoknak 1840-ben.

Szentesen nagyon elszaporodtak az úgynevezett „kon
tárok“ ; amiért az ácsok 1841-ben kieszközölték, hogy a kontá
rok az ácsmunka folytatásától eltiltattak. Némely szentesi taká
csok pedig üldözésről panaszkodván, 1844-ben azt kérték a 
helytartótanácstól, hogy vagy külön czéhbeli engedélyt kapja
nak, vagy külön czéhbiztos rendeltessék ki panaszaik megvizs
gálására.

Valami figyelemreméltó haladás tehát sehol sem mutat
kozott, hacsak azt nem tekintjük haladásnak, hogy a szomszéd 
Békés vármegye 1841-ben megengedte a csongrádmegyei ipa
rosoknak, hogy készítményeiket a megyebeli községek vásárjain 
szabadon értékesíthetik, és hogy Csongrád hasonló határozat
tal viszonozta Békésnek liberalitását s erre szólította fel Szeged 
városát is.

Ez utóbbi város tulajdonképen ezen korszakban bontako
zott ki falusi jellegéből. A kézi ipar mellett lassanként a gyári 
ipar is fejlődni kezdett benne. E tekintetben nagy érdeme volt 
Sina György és Dercsényi János és Pál báróknak, akik 1840-ben 
nagyobbszerű ipartelepeket létesítettek. Sina báró, a várostól 
nyert telken, dohánybeváltó telepet, Dercsényi báró pedig a 
felső Tiszaparton egy nagy szeszgyárat, a nagy piaczon pedig 
egy nagyobb épületet állított. B"ájdalom, a szeszgyár nem igen 
virágozhatott, mivel a báró 1842-ben, testvérével együtt csődbe 
került.

De a magyar ipar megteremtésének szüksége 1845-ben 
létre hozta a honi gyárvédegylet szegedi osztályát, mely a honi 
kelmék és honi gyártmányok iránti lelkesedést annyira fokozta, 
hogy a hazafias érzelmű piaristák egy nyilvános vigalomban 
testületileg magyar viseletben jelentek meg. A védegyletnek 
azonban maradandó hatása nem volt, és a magyar ipar iránt 
megyeszerte fölélesztett láng csakhamar kialudott.
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Sehol sem történt nagyobb mozgalom, mint a kereskede
lem terén. Ennek hasznosságáról, Széchenyi iratainak megje
lenése óta, mindenki meg volt győződve. De sehol sem lehetett 
azt nehezebben virágzásba hozni, mint itt az alföldön, ahol a 
nép a közlekedési eszközök és a kellő érzék hiányában, majd
nem a saját zsírjába fűlt.

Egyedüli közlekedési útját a Tisza és mellékfolyói képez
ték volna. De ezek szabályozatlanok voltak; és az országutakat 
alig lehetett használni. Tiszának két partja csak két helyen volt 
meglehetősen tökéletlen révhajók által összekötve. Az egymás
hoz közel fekvő községek lakosai hidak nem létében kénytele
nek voltak egész mértföldeken át kerülőt tenni, hogy a távol
eső „kompon“ át egymáshoz jussanak. Évszázadokon át a kocsi 
közlekedés csak Szegednél és Szentesnél az úgynevezett „böldi. 
réven“ volt lehetséges.

Az akkori országutakról és azoknak állapotáról alig lehet 
beszélni. Voltak olyan útvonalak, melyeken sáros időben lehe
tetlen volt a közlekedés. Ilyen volt a Horgos-szegedi út a 
Matyér táján, a vásárhelyi szőlők közötti útdarab és mindazon 
részek, melyek híd nélküli ereken keresztül vezettek. A Szeged
pesti országutat, különösen Kistelek táján, gyakran igazították; 
de ott homokfúvások tettek gyakran leküzdhetlen akadályokat.

Szeged 1841-ben négyezer forintnyi kiadással szikföldet 
hordott az országútra, hogy a közlekedést állandóan fentart- 
hassa. Kövezett vagy kavicsolt útról szó sem lehetett; mert az 
ahoz szükséges drága anyagot messziről kellett volna hozatni.’)

Egyedüli használható közlekedési utat a Tisza folyó ké
pezte ; melynek fontosságára először gr. Széchenyi fordította a 
vármegye figyelmét azon tanácsával, hogy a gőzhajózást kel
lene létesíteni. Ezt ő oly nagyfontosságú kérdésnek tartotta,,

') Az első ilynem ű k ísérle te t Szeged városa te tte , m elyről 1827-ben 
feljegyeztetett, hogy a vásárok  alkalm ával kövezet-vámot (pflasterpénzt) 
szedett; de a várm egye ettől azon indokolással tiltotta el, „m ert utczáí 
nincsenek kővel k irakva .“ E rre  csak 1840-ben ke rü lt a sor, m ikor a „nagy 
piacztól“ kezdve a sóházig terjedő utczát tényleg kikövezték. A zontúl a 
m unkálat évről-óvre folytattatott, m ig  végre 1846-ban a város 300,000 frtos 
kölcsönnel fejezte be kövezését és a T iszapart m egerősítését.
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hogy 1833-ban egy próbahajózást tett a Tiszán, — azzal is lel
kesíteni óhajtván a Tiszamentén fekvő városok lakosságát a 
vízi közlekedésnek ezen új eszköze iránt. Szeged városa dicsé
retre méltó buzgalmat fejtett ki arra nézve, hogy a Dunagőzhajó- 
társaságot rábírja a tiszai gőzhajózás megindítására. De a dolog 
nehezen ment. Csongrád értelmesebb elemei végre is egy „ Tisza 
gőzhajózási-társaság“ alakításához fogtak. Ezen társaság szék
helye Szeged lett volna; hajói a Tiszán felfelé Szolnokig és le
felé Titelig; a Maroson pedig Aradig jártak volna személy-és 
teherszállításra s dereglyevontatásra berendezve. Az 550 darab 
200 frtos részvény 1844-ben már nagyobbára alá volt írva; az 
aláírók már-már megalakultak, midőn a Tiszán egyszerre egy 
„Hermina“ nevű gőzös jelent meg, melyet a Dunagőzhajózási 
társulat a végett küldött ki, hogy Szegeden és más tiszaparti 
városokban kikötő-állomásokat szerezzen. Szeged város tanácsa 
annyira megörült e kedvező fordulatnak, hogy állandó kikötő
helyül ingyen 60 öl partvonalt engedett át a társulatnak, meg
ígérvén azt is, hogy a szükséges „rakhely és tárház“ állításához 
szükséges telket is ingyen fogja adni. Végre elrendelte azt is, 
hogy jövőre a tiszai fahídnak bérletébe a gőzhajók javára 
ingyen hídnyilás szerződésileg biztosíttassák. A társulat viszont 
kötelezte magát, hogy a jövő év tavaszán három gőzhajóval 
meg fogja kezdeni a hajózást egész Szolnokig. Ezen útvonalon 
Csongrádnak három, illetőleg négy községe lett közvetlenül 
érintve, t. i. Algyő, Mindszent, Szentes és Csongrád, melyekben 
a kereskedelem rövid idő alatt szép virágzásnak indult.

A rövid idő alatt tapasztalt siker a már fentebb említett 
Pest-szegedi hajózható csatorna tervét egy időre egészen hát
térbe szorította. Kétséget nem szenved, hogy a Vedres András 
mérnök által még 1805-ben megpendített terv — ha kellőleg 
felkaroltatik és megvalósíttatik — nagy hasznára lett volna az 
alföldnek és különösen Csongrád vármegye kereskedelmének; 
de a kereskedelmi érzék és a pénz hiánya lehetetlenné tette a 
kivitelt; daczára annak, hogy az 1840: 38. t.-cz. a kisajátítást is 
lehetővé tette. B. Sina György és b. Vécsey Miklós részvény- 
társaságot akartak létre hozni; de a terv keresztülviteléhez 
szükségelt 10 millió forintot nem tudták összehozni. A közieke-



169

dés iránt érdeklődő férfiak figyelme részint a gőzhajózás fejlesz
tése, részint pedig vasutak építése felé fordult.

A minden irányban tapasztalt haladási ösztön a Pest-sze
gedi és Szeged-temesvári vasút eszméjét hozta előtérbe. A 
„magyar központi vasút-társaság“ igazgatósága belátta, hogy 
az alföldnek az ország fővárosával való összeköttetése óriási 
hatással lesz a hazai ipar és kereskedelem előmozdítására. Két 
irányban folytak az előmunkálatok: Pest-Czegléd-Temesvár és 
Pest-Szolnok-Arad felé.

Az első irányban Szeged is combinatióba hozatott, különö
sen mikor a Kecskemét és Szeged közötti részre vonatkozó ér
deklődés igen jelentékeny számú részvény aláírásában nyilat
kozott.

Ugyanis Csongrád vármegyében már 1838-ban egészséges 
áramlat volt tapasztalható vasútak építése ügyében. Ekkor 
Nógrád vármegyének azon felhívására, hogy a Bécsből Budára 
és Bécsből Pestre a Duna mindkét partján vezetendő vasútat, 
mely nézete szerint, a közlekedésre és magánvállalatokra hát
rányos lenne, — ne pártolja; azt felelte, hogy mind a két vasút 
felépítésénél nagyobb hasznot várván, Nógrád vármegye kérel
mét nem teljesítheti. Most, mikor arról volt a szó, hogy a Szeged 
és Kecskemét, — továbbá Szeged és Temesvár közötti vasút 
kiépíttessék, hasonló felfogást tanúsítván, készséggel nyújtott 
segédkezet azon mérnököknek, kik 1846-ban az előmunkálatok 
teljesítése végett területén megjelentek. Szeged egyes tehetősb 
polgárai, valamint a város, mint erkölcsi testület, oly számú 
részvényt írtak alá, hogy ezen vasút kiépítése 1846. végén már 
biztosítottnak tekintetett. Ugyanis Szeged maga 50 ezer forintot 
és a vasútvonal részére kisajátítandó területnek ingyenes áten
gedését ajánlotta fel.

Ezen ajánlat alapján ifjú gr. Zichy Ferencz, mint a köz
ponti vasút-társaság igazgatója, 1847. évi márczius hó 24-kén, a 
Csongrád vármegyei főispáni helyettes és a temesvári polgár- 
mester kiséretében megjelent Szegeden s a következő napon az 
érdeklett részvényaláirókkal értekezletet tartott. Megalakúit a 
helyi fiók-társulat; megbeszélték az építés körüli főteendőket 
és kiszemelték a pályaudvarnak legalkalmasabbnak látszó



170

helyett. Csongrád vármegye örömmel nézett a területén épí
tendő első vasút létrejöttének, — de reményeit egyelőre az 
1848-ki események meghiúsították.

Az anyagi haladásnak 1848 előtt egyik legnagyobb aka
dályát a siralmas hitelviszonyok okozták. Csongrád vármegyében 
nem volt ritkaság, hogy még a rendezettebb vagyoni állapotú 
földbirtokos is 12—15 százalékos kamatot fizetett. Az uzsorások 
száma nőttön-nőtt, mert azok szembetűnően meggazdagodtak, 
lévén az ő általuk kölcsönzött pénznek kamata 25, 40, sőt 50 
százalék is. Ily körülmények között természetes, hogy sok va
gyonos család, mely kölcsönre szorult, koldusbotra jutott.

Ezen az állapoton kivántak segíteni azok a férfiak, akik a 
negyvenes években Csongrád vármegyében, jelesül pedig Sze
geden az első takarékpénztár megalapításán fáradoztak. Klauzál 
Gábor pendítette meg először az áldásos eszmét, hogy a Fáy 
András által alapított első hazai takarékpénztár mintájára Sze
geden is alapíttassék egy takarékpénztár, melynek működése 
azonban az egész vármegye területére kiterjtesztendő. A vagyo
nosabb polgárok csakhamar összeállottak s 1845-ik év elején 
már 400 darab 100 frtos részvény 50 írt befizetés mellett bizto
sítva volt.

Az alapszabályokban kimondották, hogy a népnek taka
rékosságra való szoktatása és a hiteligények kielégítése szem
pontjából a „Szeged-csongrádi takarékpénztár“ Vásárhelyen, 
Szentesen és Csongrádon fiókokat fog felállítani; hogy a beté
tek után 1—100 írtig 5%-kot, azon felül pedig a kamatláb annál 
kisebb, minél nagyobb a betét. A kölcsönök után 6% volt fize
tendő. A részvényesek csak szegediekés Csongrád vármegyeiek 
lehettek, — de oly formán, hogy egyik részvényes sem tartha
tott meg tíz részvénynél többet.

A megállapított alapszabályokat jóváhagyás végett úgy a 
városi, mint a vármegyei hatóságnak beterjesztették; az utóbbi
tól még azt is kérvén, engedné meg, hogy a vármegye czímerét 
a takarékpénztári részvényeken alkalmazhassa. Az aug. 14-kén 
Horgoson tartott rendkívüli közgyűlés erre vonatkozólag azt 
határozta, hogy ámbár e kérés a rendkívüli gyűlés hatáskörét
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túlhaladja, mégis a rendek jóváhagyásának reményében a me
gyei czímert, mely a pecséten látható, kiadatni rendeli.

Nem is lett ebből semmi b a j; mert a jóváhagyás megada
tott, az első csongrádi pénzintézet 1845. évi október hó elsején 
megkezdette működését. Az első három hét alatt, többnyire 
apró összegekből, 15,000 frtnyi botét hirdette az új intézet életre
valóságát, mely úgy tiszta kezelés, mint közczélokra adott je 
lentékeny adományai által csakhamar népszerűvé lett. Az 
uzsorások ravasz fogáshoz nyúltak: a takarékpénztárból nagy 
összegeket vettek kölcsön, hogy aztán 40 —50%-os, a váltó érté
két és értelmét nem ismerő népnek kiadják. De a pénztár ezen 
visszaélésnek is elejét vette az által, hogy a kölcsönösszeg 
maximumát meghatározta és a kölcsönt a népnél ő maga köz
vetítette. Ezzel nemcsak a nép hitelviszonyain segített, hanem 
a vállalkozási kedvet is előmozdította.
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A Csongrád vármegyei mezőgazdaság szempontjából felette 
nagy jelentőséggel bír a Tisza és mellékfolyóinak szabályozása.

A Tisza vize, amily csendes, lassú lefolyásában, ha medrében 
halad; oly veszélyes és romboló hatású, ha medréből kilép és ár
jával elönti a vidéket. Ilyenkor „az aranykalásszal ékes rónaság“ 
beláthatlan tengerré változik, melynek piszkos szürke vize he
teken és hónapokon át ostromolja a községek védgátjait. A kár 
minden áradás után kimondhatatlan. Hajdanában, amig a rend
szeres földmívelésre kevés gondot fordítottak, s megelégedtek 
az állattenyésztéssel, és halászattal, kevésbé érezték e baj káros 
következményeit. De a közművelődés általános fejlődésével a 
mezőgazdaságnak is előre kellett haladnia.

Őseink, amint fentebb láttuk, nemcsak azt látták be, hogy 
az árvizek következtében támadt mocsárok rossz hatással 
vannak a nép egészségére, s hogy a vízkiöntések miatt értékte
lenné és haszontalanná válik a legjobb minőségű föld is ; hanem 
azt is, hogy a majdnem kivétel nélkül a folyóvizek partjára épített 
községekben a polgárosodás is lehetetlenné válik. Keresték tehát 
a módokat a baj orvoslására; a víz okozta károk megszüntetésére. 
De a dolog nehezen ment; egyeseknek j óravaló törekvése hiába
valónak bizonyult. Műszaki felvételekre és tervszerű munkára
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volt szükség. Ez azonban csak a jelen század elején történhetett 
meg, mikor a nagy Széchenyi felrázta álmaiból a nemzetet; 
élénk színekkel ecsetelvén a vizek szabályozatlanságából eredő 
nagy bajokat.

A tiszamenti vármegyék belátták, hogy erők egyesítése 
nélkül nem boldogulhatnak; mert az eddigi küzdelmek azt bizo
nyították, hogy a víz szabályozásához nemcsak töltések, hanem 
átmetszések is szükségesek. Különösen pedig akkor lett fontossá 
a kérdés, midőn az 1830-ki tiszai és nyolcz év múlva a dunai 
árvíz az egész ország figyelmét e fontos kérdésre fordította.

Csongrád és a szomszéd vármegyék főispánjai 1827-től 
fogva többnyire vízszabályozási királyi biztosok minőségében 
is szerepeltek. A Maros mentén emelt töltések iránya és minő
sége közelről érdekelte Csongrád vármegyét és Szeged városát 
js. Ezért a harminczas évek elején igen gyakran jártak megyei 
küldöttségek Aradra és Makóra, mint a Maros-szabályozási 
munkálatok főhelyeire, hogy e védekezés eszközeiről közösen 
tanácskozzanak.

Békés vármegyével is sűrűn kellett e tárgyban értekezni, 
mivel az onnét folyó Hármas-Kőrös vize sokszor Csongrád váro
sát is fenyegette. Azonkívül a Veker, Kórógy és Tőke ereiben 
összegyülemlett víz is tömérdek kárt okozott a lakosságnak.

Gr. Zichy Ferencz, mint a Kőrös folyók s mellékvizeinek 
szabályozására kinevezett kir. biztos, gyakran hívta meg 
Csongrádvármegyét és az itteni urodalmakat, hol Aradra, hol 
Nagyváradra, hogy a többi érdeklett vármegyék küldötteivel 
közösen tanácskozzanak. De a vármegye a kirendelt küldött
ségnek 1829-ben azt az utasítást adta, „hogy ezentúl semmiféle, 
teher elvállalásához ne egyezzék bele“ . . . Ugyanis a külön
féle vízszabályozási gyűlésekben részt vett vármegyei küldöttség 
arról győződött meg, „hogy a Kőrös és Maros vizének a Tiszába 
való ömióse a Tisza folyását eddig is lassúvá tette, s ezzel az 
árvizet növelte. Minthogy a mellékfolyóknak korábbi szabályo
zása jövőben még inkább fogná veszélj eztetni a Tiszamenti 
községeket; tehát a vármegye Ő Felségéhez fordult azon kére
lemmel, hogy első sorban a Tisza folyó szabályoztassék s ez 
által folyása gyorsíttatván, a belé szakadó vizek gyorsabb leve-
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zetésére alkalmassá tétessék. Ami a kir. biztosnak azon kíván
ságát illeti, hogy a szabályozási munkálatban ezen vármegye 
részéről egy kiküldött állandóan részt vegyen, amire nézve a 
vármegye kijelentette, hogy csak akkor teljesíti, ha előbb a 
Tisza folyó szabályozása munkába vétetik. A vármegye x) a 
a Tisza szabályozását kérő felterjesztésének pártolására a helyt, 
tanácsot is felkérte.

Addig is hajlandó volt arra, hogy a Kőrös folyókon a vizi 
malmokhoz vezető gátak maradványait és a víz lefolyását aka
dályozó fákat eltakarítja.

De bármily helyes és természetes volt Csongrád vármegyé
nek azon kérése, hogy a Kőrösök és a Maros vizeinek szabályo
zását ' a Tisza szabályozása előzze meg, a helytartótanács azt 
még sem teljesítette; hanem továbbra is odautasította a vár
megyét, hogy a kir. biztosság kívánsága szerint a Kőrös és 
Kurcza folyók kitisztítását mielőbb eszközöltesse, és a Torontál 
vármegyei töltések által okozható károk elhárítására ezen vár
megye részéről is megfelelő magas gátak építtessenek.

Úgy látszik Budán feltétlenül bíztak a kir. biztosok intéz
kedéseiben ; ezért 1830. év elején Csongrád vármegye főispáni 
helyettesét B. Orczy Lőrinczet a Maros vizének szabályozásá
hoz kir. biztosúl nevezte ki.

Mindez azonban semmit sem használt. Az alispán 1830. 
máj. 2-án Szegeden tartott rendkívüli gyűlésen jelenté, hogy a 
Tisza, Maros és Kőrösök rendkívüli áradásából származható ki
öntések meggátlására, úgy maga, mint a járási szolgabirák a 
szükséges intézkedéseket megtették, melyek folytán eddig 
Szentes város, melyet a vizek kiömlése majdnem a végső vesze
delembe sodort, megmentetett ugyan; de annak szántóföldjei és 
kaszálói nagyrészt víz alá kerültek. Hasonló szorgalommal vé
detett a szerfölött fenyegetett Hódmező-Vásárhely is. Azonban 
a folyton áradó Tisza vize az Algyőről Vásárhelyre vezető tölté
seket több helyen áthágta, miáltal a közlekedés megszűnt és a 
további munkálkodás lehetetlenné vált. Azért az említett váro
sok és egyéb megyei községek védelmére komoly intézkedése- *)

*) V árm . jegyz. 1829. szept.
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két tett a megyei közgyűlés. A további védekezést és minden 
mód felhasználását az alispánra és a járási szolgabírókra bízta; 
ugyanezeket a közlekedés fentartására utasította, hogy kellő 
számú hajókról gondoskodjanak. A lelkipásztorokat pedig fel
kérte, hogy a lakosságot gabona s egyéb élelmi szerek adására 
buzdítsák. Továbbá -kimondatott, hogy intézkedni kell parto
sabb helyeken kemencze készítéséről, hogy az e helyekre a víz 
által kiszorított lakosok kenyérsütésről gondoskodhassanak. E 
veszélyről a helytartótanácsot értesítették, mely azonban üres 
biztatásnál egyebet nem tett.

Az igy magára hagyott vármegye kénytelen volt saját ere
jével védekezni.

Sok község határa vízzel boríttatott el; főképpen Tápé az 
árvizektől rendkívül sokat szenvedett. A szolgabírák az Ínségre 
jutott lakosság felsegítésére adományokat gyűjtöttek és a kor
mánytól a katonaság áthelyezését kérelmezték.

De a kormány nem tudott segíteni; minek következtében 
a vármegye roppant költséggel volt kénytelen a régi gátakat ki
javítani azon szomorú kilátással, hogy a legközelebbi árvíz al
kalmával községei ismét el fognak úszni. Mert a kir. biztosok 
ragaszkodtak a már eddig elfogadott rendszerhez, mely az által, 
hogy a mellékfolyók szabályozását sürgette, végveszedelembe 
döntötte a Tiszamenti városokat.

Gyűlésekben nem volt hiány; a kir. biztosok sürgető leve
lei is sűrűn terjesztettek a vármegye rendei elé. Különösen 
B. Orczy Lőrincz, aki időközben Arad vármegye főispánjává 
lett, nagy buzgalmat fejtett ki a Maros szabályozása körül. 
Csongrád vármegye azonban következetesen kérte a Tisza szabá
lyozásának előleges eszközlését, és ellenezte a Maroson tervezett 
átvágásoknak kiásatását is. Mindazáltal, 1833-ban Csongrád volt 
kénytelen gondoskodni, hogy a Veker és Kórógy vize egy újon
nan ásandó csatornán levezettessék és hogy a Hármas-Kőrösnek 
Csongrád vármegye területen át folyó része kitisztíttassék.

Ugyanezen időtájban élénken foglalkoztatta a vármegyét 
és Szeged városát az a terv, mely a Dunát a Tiszával e vidéken 
— jelesül Szeged-Pest irányában kívánta egy hatalmas hajóz
ható csatornával összekötni. Ennek azonban inkább kereske-
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delmi czéJja lett volna, s igy nem tette feleslegessé a Tisza 
szabályozásának sürgetését. Már 1834-ik év tavaszán a kérések 
által megpuhított helytartótanács arról értesítette Csongrád 
vármegye rendéit, hogy a Tisza és Maros folyók szabályozásá
nál alapúi szolgálandó felmérések elrendeltettek, — egyúttal 
meghagyja nekik, hogy az e czélra kiküldött országos közegek
nek lehetőleg segítségére legyenek. A rendek örömmel vették 
tudomásul a kormány gondoskodását, de 1835-ben a Tisza és 
Maros folyók rendezésénél, — okúivá az eddigi tapasztalatokon 
egyes kir. biztosok mellőzését és e helyett egy országos küldött
ség kirendelését kérték.

Ebbéli törekvésökben nagyban segítették őket a vármegye
beli nagy uradalmak is, melyek birtokaik nagy részének elön
tése miatt erősen voltak érdekelve a Tisza szabályozása által. 
Innét van, hogy gr. Károlyi Lajos 1836-ban szívesen vállalta el 
a kir. biztosságot és hogy a Csongrád vármegyei főispáni szék el
hagyása után ezt a tisztet közvetlen utódjára Tajnay Jánosra 
bízta, aki sok jóakaratot tanúsított ezen nagy fontosságú kérdés 
megoldására irányult tanácskozmányokban.

Csongrád vármegye ösztönszerüen érezte, hogy a Maroson 
czélba vett átmetszések folytán a víz gyorsabban folyván le, itt 
fog megtorlódni és még nagyobb veszedelmet fog előidézni. 
Ezért 1838. májusában, a királyi biztos elnöklete alatt a Szege
den tartott tanácskozmányban részt vett küldöttei ismét nyíltan 
kifejezték abbeli aggodalmukat, hogy a' Deszk alatt tervezett 
átmetszés Tápét veszedelembe fogja dönteni. És mivel — 
úgymond — Csongrád vármegye a mellékfolyók előzetes szabá
lyozását a Tisza szabályozása nélkül nemcsak czéltalannak, ha
nem fölötte károsnak is tartja, a helytartótanács felkéretik, hogy 
a Maros mentén fekvő megyéket a Marosnak akár általános, akár 
részleges szabályozásától, továbbá Torontál vármegyét a Tisza 
melletti újabb töltések építésétől, melyek a Maros vizét áradás 
esetén folyásában akadályoznák, s a vármegye alsó részét és 
Szeged városát veszélyeztetnék, tiltsa el.

Ezen álláspontjához ragaszkodván, megtagadta a fenti át
metszéshez követelt munkaerőt és újabb felterjesztésekkel és 
tiltakozásokkal élt. Hivatkozott arra, hogy csak törvényen és
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törvényes rendeleteken alapuló terheket tartozik viselni; ez 
esetben pedig saját érdeke ellen is cselekednék, mivel a tör
vénytelen rendelet végrehajtása Csongrádra határozottan káros 
és veszedelmes.

Később a kir. biztos és Csanád vármegye kérésére, a Makó 
alatti átmetszéssel „tekintettel Csanád vármegye kétséges hely
zetére és munkaerején csekélységére, Csongrád vármegye 20.000 
napseám kiállítását vállalta el; úgy azonban, hogy nem 5, hanem 
15 kr. napszám lesz fizetendő nekik.“

Ugyanekkor (1839-ben) Szentes ellenzése daczára, kellő 
munkaerőt állított ki a vármegye a kákafoki töltés felemelésé
hez, melyet Békés vármegyével közösen kellett végrehajtania. 
Ellenben a Csongrád város és a Károlyi-uradalom részéről a 
kilenczesi rét és legelő megmentését czélzó gát ellen Szentes 
részéről emelt aggodalom folytán helyszíni szemlét rendelt e l; 
és miután az aggodalom alaptalannak bizonyúlt, a kilenczesi gát 
építését megengedte, Szentest és Szegvárt pedig utasította, hogy 
a kontra és bürkös gát megerősítéséről gondoskodjanak.

A gyakran megújuló árvizek és a csupán saját érdekeiket 
védő s egymás ellen küzdő községek és uradalmak költséges 
meddő harczai arról győzték meg a vármegyét, hogy így a leg
nagyobb áldozattal sem lehet a veszélyt elhárítani. Mindenki 
belátta, hogy az egyes folyóknak minden rendszer nélküli sza
bályozása czéltalan. Csongrád vármegye tehát az 1845-iki áprilisi 
közgyűlésén elhatározta, hogy a vízszabályozást, mint országos 
ügyet, az országgyűlés elé fogja vinni és annak rendszeres végre
hajtását a kormánytól is kérni fogja. Addig is azonban, míg ezen 
óhajtása megvalósul, utasította saját mérnökét Jeney Józsefet a 
vármegyebeli gátakra és átmetszésekre vonatkozó javaslatának 
beterjesztésére.

Ennek az egészséges eszmének hatalmas pártfogói lettek 
az ország fővárosában. A Károlyi grófok barátja gr. Széchenyi 
István, aki a Tiszaszabályozás ügyének legőszintébb pártfogója 
és mozgatója volt, még ugyanazon év őszén személyesen jött le 
Csongrádba, hogy a helyszínén értekezhessék az érdeklett ható
ságokkal. A vármegye, mihelyest a nemes gróf szándékáról ér
tesült, a főispáni helyettes elnöklete alatt azonnal küldöttséget

12
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nevezett ki, hogy Szegeden okt. 14-én megjelenvén, a nagyfon
tosságú kérdésben tartandó értekezleten részt vegyen. A szolga- 
bírákat pedig utasította, hogy a gróf méltó fogadtatásáról gon
doskodjanak.

A vármegye és Szeged városa vetélkedtek egymással a 
tisztelet és szeretet nyilvánításában azon férfiú iránt, aki hivatva 
volt az Alföldnek megmentésére. Különösen nagy örömet oko
zott azon hír, mely szerint O felsége beleegyezését adta a Tisza- 
szabályozási előmunkálatok megkezdéséhez, azon határozott 
kijelentéssel, hogy e munkálatoknál ne csak a felső, hanem az 
alsó-tiszai vármegyék is kellő figyelemben fognak részesíttetni.

A szegedi értekezlet elfogadta a társulás eszméjét, melynek 
alapgondolata az, hogy országos segélyezés mellett első sorban 
az érdeklett tiszavölgyi birtokosok és községek szövetkezzenek 
az árvízveszély elhárításáról. Gr. Széchenyi, aki ez eszme-meg
valósítás érdekében ismételten megjelent Szegeden, minden al
kalmat felhasznált arra, hogy a kellő egyetértést létrehozza. Mi
kor tiszteletére Szegeden fáklyás zenét és közlakomát rendeztek, 
az üdvözlő szónoklatokra adott válaszaiban mindig azt hang
súlyozta, hogy a magyar fajt csak „állhatatos munkásság, tiszta 
akarat s hazafias egyetértés emelheti csak fel “ Kívánta, hogy e 
kérdés megoldásánál szűnjenek meg a pártszakadások, melyek 
már oly sok kárt okoztak a hazának.

Csongrád vármegye rendei, Klauzál vezérlete mellett, e vi
dék anyagi fellendülésének jövendő képét látták szemeik előtt 
és örömmel fogadták Széchenyinek bölcs tanácsait. 1846-ban 
őszinte lelkesedéssel vették a lelkes grófnak azon értesítését, 
nogy Ő Felsége a legjobb indulattal viseltetik a Tiszaszabályo- 
zás ügye iránt, s a jul. 14-ikére kitűzött szegedi értekezletre való 
meghívás folytán rendkívüli közgyűlésen jegyzőkönyvileg is 
kijelentették, hogy „A Karok és Rendek, valamint Ő Felségének 
atyáskodó kegyelmét jobbágyi hódolattal párosult mély tisztelet 
s alázatos köszönettel veszik, úgy a cselekvés mezején fáradha
tatlan buzgóságával érdemeket szerzett s a haza által mélyen 
tisztelt ő Nagy Méltóságának jelenlegi fáradozásáért is köszöne
teket nyilvánítják, sbár jelen tárgy fontossága tekintetéből köz
gyűlésre tartoznék, mindazonáltal az időnek rövidsége és a do-
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lógnak sietős volta tekintetéből főispáni helytartó Ő Méltósága 
elnöklete alatt első alispán Temesváry István, másod alispán 
Dobosy Lajos, Kárász Benjámin, Klauzál Gábor, Lipics Imre 
táblabírák, Vidovich Mihály főjegyző, Őrlősy Ferencz főszolga
bíró, Kovács Károly fő ügyész, Szabó László csongrád-vásár- 
helyi, Tóth István algyői s mindszenti Uradalmak, és sz. kir. 
Szeged városa képviselőik, esküit Mihályfy Ferencz, mérnök 
Schéner György és Yáltságos Szentes Várossá képviselője a 
tudósított időrei értekezésre a múlt évi szept, 15-én 1458. sz. a. 
hozott végzés értelmében kiküldetnek. Egyszersmind Ő Nagy 
Méltóságának Kisteleken elfogadására és Szegedig kisérésére 
Alszolgabiró Müller János esküit társával kiküldetnek, s vala
mint Kisteleken, úgy Horgoson elegendő számú vontató lovak 
készen tartására illető szolgabirák figyelmeztetnek. Egyéberánt 
0  Nagy Méltósága levele a közgyűlésre ált tétessék.“

Tulajdonképpen ezen az értekezleten jött létre a Tisza- 
völgyi társulat, t. i. akkor, midőn gr. Széchenyi István bejelen
tette O Felségének e szabályozás költségeihez évi százezer írttal 
való hozzájárulását mindaddig, míg a munkálat tartani fog. A 
tervek készítése serényen folyt; a társulat központi választmá
nya, melynek elnöke gr. Károlyi György volt, létre hozta a kellő 
kapcsolatot a vidéki társulatok választmányaival, és különösen 
nagy súlyt helyezett a „Szeged-csongrádi Tiszaszabályozási Tár
sulat“ megalakulására. Ez meg is történt és a vármegye, hogy 
e nagy kérdésben a megalakult társulatnak minél gyorsabb se
gítségére lehessen, első alispánjának elnöklete alatt egy külön 
választmányt küldött ki azon utasítással, hogy a szabályozási 
ügyben az igazgató választmánynyal érintkezésbe tegye magát.

12*
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Ennek a választmánynak elnöke az októberi közgyűlésnek 
a Tiszaszabályozási elnök levele alapján már azt jelentette, 
hogy a nevezett társulat még ez évben a vármegyében végre 
hajtandó szabályozási munkálatul a Tisza bal partján a Hám
szárító csárdától kezdve a Marosig és onnan a Maros partján 
levő töltésig viendő töltések felállítását Szegeden tartott köz
gyűlésen elvállalta, de úgy, ha a felállítandó töltést a sártói töl
tésen levő hidak eltöltetnek s a töltés a vármegyének már e te
kintetben hozott határozata szerint országútnak mindenkor 
használható : azaz a szokott víz által felül nem haladható álla
potba helyeztetik. Küldöttség a társulatnak ezen tervbe vett 
munkálatát helyesnek találja s annak egyéb előterjesztéseit is 
elfogadni javasolja. Közgyűlés a Tisza szabályozása és a posvá- 
nyok kiszárítása által az Alföld jólétének előmozdításában bíz
ván, a választmány beterjesztett véleményét elfogadja s első 
alispánt utasítja, hogy a megyének már meglevő végzése szerint 
a sártói töltésnek az 1845. évi árvíz felszínénél egy láb magas
sággal azonnali elkészíttetése iránt intézkedjék olyképpen, hogy 
azon a közlekedés mindenkor fentartassék és az árvíz rajta ke
resztül ne csaphasson, egyúttal az ottani két híd felszedessék. 
A társulatnak pedig megengedtetik, hogy a hidak helyeit eltör
hesse, úgy azonban, hogy e töltés országútnak is használható 
legyen; továbbá megengedtetik a társulatnak, hogy a tervezett 
töltést a sártói töltéshez kapcsolhassa.

A nagy munka részletei és akadályai sok gyűlést tettek 
szükségessé; de a nehézségek, a mindenütt tapasztalható jó
akarat mellett, lassanként legyőzettek, — úgy, hogy az ügynek 
élő gr. Széchenyi 1847. májusában, azon jelentésének kapcsán, 
miszerint a helytartótanács a Tiszavölgyi társulat által fel
terjesztett terveket márcz. 16-án helybenhagyta, nagy örömmel 
azt is jelentette Csongrád vármegyének, hogy a „Tiszavölgy ren
dezése többé nem puszta remény, hanem a legszebb fejlődésnek 
indúlt valóság.“

A Vásárhelyi Pál mérnök által készített és Paleocapa

D Javasla ta  e czím alatt je len t m eg : Véleménye a Tisza völgye ren
dezéséiül 1846.
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olasz vízépítészeti tekintély által is helybenhagyott terv kivite
léhez azonban pénzről is kellett gondoskodni. A szabályozási 
első költségeknek alapját az a 100.000 frt képezte, melyet Ő Fel
sége a felemelt só árából — a szabályozási munkálatok egész 
idejére — évenként megajánlott. Ehhez járult két első évre még 
külön százezer frt. Addig is, mig a Tiszavölgyi Társulat egy na
gyobb kölcsönt köthetett, Széchenyi a Rotschild-Sina-háztól 
400.000 frtot szerzett.

Hogy a jövőben sem legyen felakadás, a közgyűlés elhatá
rozta, hogy minden hold ártér után négy év alatt fizetendő egy 
forint, tehát évenként 15 pengő kr. fizettessék be.

Az 1847-ik év végével Pozsonyban összejött országgyűlé
sen gr. Széchenyi mindent elkövetett, hogy a Tiszaszabályozás 
törvényhozás útján rendeztessék és a szükséges pénzforrásokról 
is intézkedés történjék. E czélból irta a tiszai ügyre vonatkozó 
már második munkáját,x) melyben történeti áttekintés után meg
jelöli a hibákat és szükségleteket; azután kiemeli, hogy ámbár 
a Tiszavölgyi birtokosság nem kér ajándékot az államtól: de 
folyamhajózási tekintetből szükséges, hogy az állam is járuljon 
a munkához és tegye lehetővé, hogy az érdekeltek kedvező köl
csönt köthessenek.

Ez utón minden rendbe jött volna. De közbejöttek az 
1848-iki események, és a Széchenyi által óhajtott vízszabályo
zási törvény nem jöhetett létre. A bekövetkezett szabadságharcz 
zaja háttérbe szorította a Tiszaszabályozás ügyét és Csongrád- 
nak e részben felébresztett reményei egy időre egészen el
oszlottak.

Annál nagyobb lelkesedéssel vett részt a haza szabadságá
ért és függetlenségéért folyt harezban, melynek rövid történetét 
a következő fejezetekben fogjuk elbeszélni. *)

*) Széchenyi első idevonatkozó m unkájának  czíme : „Eszm etöredékek 
különösen a Tiszavölgy rendezését illetőleg'.“ — A m ásodiké pedig  ez : 
„Yélem ényes je len tés a T iszaszabályozási üg y  rendezéséről. 1847.“ — 
Mindakettő kitűnő dolgozat.



HATODIK IDŐSZAK.

I.

Á ltalános le lk e sed és , —  követi u tasítások  sz e lle m e . —  Első m agyar füg
getlen  m in isteriu m . —  Az 1 8 4 8 . m árcz. 3 1 -ki m egyei g y ű lés , A béke é s  
rend fentartására  b izottságok küldettek ki; n em ze tő rség  s z e r e z te te t t .  
Május 2 -k i m egyei gyű lésre  az ö s s z e s  la k o ssá g  m egh ívatott. — • Kárász 
Benő fő isp á n n á  lesz  —  beiktatása. —  T isztújítás, •—  o rszágos képv ise lő -

választás.

Hogy azt a nagy lelkesedést és önfeláldozási készséget, 
melyet Csongrád vármegye polgársága az 1848/49-ki események 
alatt tanúsított, megérthessük; tudnunk kell, hogy a vármegye 
összes lakossága az örökváltságból folyó nagy változás hatása 
alatt állott. Semmi sem látszott többó elérhetlennek, új meg új 
remények támadtak.

A jobbágyság régi terheitől való felszabadulása és a közös 
teherviselés behozatala a népszabadság általános vágyát köl
tötte fel, mely a márcziusi országos események előtt is sokféle 
követelésekben, óhajokban és javaslatokban nyilvánúlt.

A vármegye országgyűlési követei számára 1848. évi feb- 
ruáriusban adott utasításokban már a rendek azt kívánták, hogy 
a házatlan zsellérek által kiszolgálandó robot törvényileg meg- 
szüntettessék, — hogy az úri jogok megváltását akadályozó 
1836. és 1840-ki törvényczikkek megváltoztassanak ; még pedig 
oly irányban, hogy ezekre nézve is az általános örökváltság en
gedélyeztessék. Sürgették a csángó magyarok visszatelepítését; 
vasutak építését stb
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Látni való, hogy Csongrád vármegyében is megvolt a hala
dási vágy; de az ekkor többségre emelkedett és a  csongrádi 
nagybirtokosok befolyása alá került politikai párt nem helye
selte e rohamos haladást, A vármegye akkori orsz. követei 
Babarczy Antal és Temesvary István tartózkodó álláspontot 
foglaltak el Kossuth Lajosnak indítványaival szemben.

Ez végtelenül bántotta a szabadabb elveket hirdető nemes
séget, mely Klauzál Gábor körül összpontosult; de hiába, a régi 
alapokon nyugvó vármegyei gyűlésben nem bírt többségre jutni.

Az uralkodó párt ugyan nem mert határozottan ellene sze
gülni a haladó és minden téren szabadságot követelő korszel
lemnek : de mégis sokszor oly óvásokat és figyelmeztetéseket 
hangoztatott, melyek lehangolták a kedélyeket. így például, 
mikor a követeknek adandó pótutasítások készítéséről volt a szó, 
a vármegye rendei nem tettek kifogást a február 4-én országosan

elfogadott felirati javaslatban felsorolt haladási kérdések ellen; 
nem ellenezték, hogy a nép terhein a közös teherviselés útján 
könnyítés történjék, hogy az úrbéri viszonyokból való kibonta
kozás kármentesítéssel eszközöltessék, — hogy a katonai élel
mezés és szállásolás terhei megkönnyíttessenek, — hogy a 
kir. városok és szabad kerületek közigazgatási és politikai ren
dezése haladék nélkül megtörténjék és a nép is politikai jogok
ban részesíttessék. — Nem ellenezték, hogy a földmívelés, ipar 
és kereskedés felvirágzására sikeres lépések tétessenek, — hogy 
alkotmányos életünk képviseleti irányban fejlesztessék: azon 
világos kikötéssel azonban, mely szerint a municipiumoknak az 
utasítás adási, követválasztási és visszahívási joga jövőre is teljes 
épségben fentartassék. — Azt sem ellenezték, hogy honvédelmi 
rendszerünk nemzeti jellemünket s a lakosok különböző osztá
lyainak érdekei alapján gyökeresen átalakíttassék, — hogy az
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állam jövedelmei is szükséges számba vétetvén, felelős kezelés 
alá vétessenek, — bogy a felsorolt kérdések az örökös adomá
nyokkal való érdek-találkozás eseteiben önálló nemzeti jogaink 
és érdekeink megóvása mellett kiegyenlíttessenek, -  hogy 
kormányrendszerünk magyar felelős ministeriummá átalakíttas
sák és a törvények végrehajtásával minden más befolyástól 
független nemzeti kormány bízassák meg, mely a többség alkot
mányos elvének legyen felelős kifolyása ; de azon félremagya- 
rázhatatlan kikötéssel, mely szerint ezen többség mindenkor a 
municipiumnak erre vonatkozólag adandó utasításából meríttes- 
sék, — végre hogy mindezek, amennyiben lehet, ezen ország- 
gyűlésen szerencsésen megoldassanak. Mindezt a Csongrád. 
vármegyei karok és rendek általánosságban véve nem ellenez
ték ; de kimondták azt, hogy úgy a felelős kormányra, mint 
egyéb fent említett tárgyakra nézve végelhatározásukat maguk 
részére fentartják.

„Egyébiránt, — úgymond — a vármegyei karok és rendek, 
a felirati javaslat kezdetén kimondott azon tételt, miszerint al
kotmányos életünknek háromszáz éves lefolyása alatt hátra
maradásunk okát egyedül abban kell keresni, mert a birodalmi 
kormánynak alkotmányos iránya nincs, részükről alaposnak el 
nem fogadhatják. Nem kívánnak osztozni továbbá azon eljárás
ban, miszerint hazánkkal a pragmatica sanctiónál fogva egye
sült birodalom kormányrendszerének megváltoztatása iránti kí
vánat nyilvánításával a szomszéd országok egymás belügyeibe 
való avatkozásra mintegy felhívatnak; — nem osztoznak még 
abban sem, hogy az országosan egybegyűlt Rendek a közbiro
dalom némely részeiben mutatkozó zavaroknak váratlan ese
mények közbejöttével súlyosbított voltát emlegetve, a kormány 
irányába követelő állásba helyezzék magokat. — Mert Felséges 
Királyunknak az újabb fejlemények által szomorított atyai szívét 
a nemzet tántoríthatlan hűségének és a korszerű kívánatok tel
jesítése iránt 0  Felsége indulatából merített megnyugtató re
ményének őszinte nyilvánításával kelletik inkább megörven
deztetni.“

„Végre az Országgyűlési tárgyalásoknak eddigi törvény
hozási ügymenet teljes felforgatásával, s így a sikernek rögtön-
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zés utjáni veszélyeztetésével felirásilag behozatni czélzott 
alkotmányellenes kezelésébe a KK. és RR. egyátallában bele 
nem nyugosznak és a törvényhozásnak eddig fennállott alkot
mányos úton haladását követelik.

De azon a „régi alkotmányos úton,“ melyet itt Csongrád 
vármegye rendei hangoztattak, a párisi és bécsi forradalmi ese
mények után többé haladni nem lehetett. Kossuth szavai gyúj
tottak, — a pesti márczius 15-ki események országszerte lázas 
izgatottságot keltettek.

A csongrádi uradalmi politikusok érezni kezdték, hogy a 
régi rendszert tovább fentartani nem lehet. Metternich herczeg 
a reformellenes minister megbukott, — gr. Apponyi György 
kanczellár félreállt, s kineveztetett az első magyar független 
ministerium, melynek egyik tagja Csongrád vármegyének mel
lőzött volt követe, a szabadságnak jeles bajnoka Klauzál 
Gábor lett.

Ezzel egészen új irány, új korszak kezdődött Csongrád 
vármegyében is.

Az 1848. márczius 31-én Szegváron tartott rendes vár
megyei közgyűlésen sem a főispán, sem az első alispán nem 
mutatta magát. Ezek sehogy sem tudtak megbarátkozni az új 
állapotokkal. Attól féltek, hogy felbomlik a vármegye egész 
rendje, mivel a gyűlésen már nemcsak a nemesek, hanem a nem 
nemes nép ezrei is megjelentek. Mindenki látta, hogy a külöm- 
ben is kicsiny megyei gyűlésterem nem lesz képes a megjelen
teket befogadni; azért a közgyűlést Dobossy Lajos másodalispán 
elnöklete alatt a vármegyeház előtti nagy téren a szabad ég 
alatt tartották meg.

A nép lelkesedése leirhatlan- Midőn az alispán kijelentette, 
hogy az első magyar ministerelnöktől leirat érkezett, mely a köz- 
biztonság s a béke fentartására irányuló intézkedések megtéte
lére szólitjafel a megyét, a nép óriási éljenzésben tört ki. Mintha 
minden rossz feltevés ellen tiltakozott volna, — egy hatalmas 
riadás volt hallható, melyből csak e két szó vált k i : „éljen a 
a béke, éljen a szabadság!“ Minden más tanácskozási tárgy 
mellőzésével első sorban azt határozta el a gyűlés, hogy addig 
is, míg a népnek a politikai jogokban való részesítése, a meg-
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állapítandó képviseleti rendszer alapján létrejön, a Csongrád 
vármegyei nép a köztanácskozásba bevétetik.

Egyébként pedig elhatározta a gyűlés, hogy 0  császári és 
apostoli királyi Felségéhez, az ország boldogságát és alkotmá
nyos felvirágzását egyedül biztosító felelős magyar ministerium 
megadásáért e megye hálaérzelmei — császári és királyi Felségé
hez az ország nádorához, a felelős kormány kieszközlésében való 
fáradhatatlan közbenjárásért forró köszöneté, — gr. Batthyány 
Lajos ministerelnökhöz pedig a nehéz pálya kezdetén őszinte 
bizalom nyilvánítása felterjesztessenek.

Ezután az új ministeriumtól sűrűn következtek rendeletek 
a közbéke fentartása és botrányos kihágások megakadályozása 
ügyében. Ezek között kiválóan nagyfontosságu volt az új 
ministerelnöknek márcz. 22-éről szóló rendelete, mely a nemzet 
alkotmányos életének átalakulásához szükséges rend és béke 
fentartása czéljából egy állandó választmányt kíván kiküldetni. 
Feladata lett volna a választmánynak, hogy figyelemmel kísér
vén minden felmerülhető mozgalmat, gondoskodjék az abból 
netán keletkezhető veszélyes következmények elhárításáról. 
Ezenkívül felhivattak a járási tisztviselők is, hogy e mozgal
mas időben terjesztett álhireket a dolgok igazi állásának feltün
tetése mellett megczáfolni igyekezzenek. Ugyancsak a rend 
fentartása czéljából, városokban és népesebb községekben, a 
vagyonosabb lakosok közül az új törvény értelmében, őrsereg 
felállítása javasoltatott, mely ideiglenesen a kincstári fegyverrel 
láttatnék el; kisebb helyeken pedig katonaság alkalmazása 
hagyatott fenn.1)

: ) A nem zetőrség' szervezete értelm ében, m indazon lakosok, k ik  a  
városokban, vagy  rendezett tanácsosai ellátott községben fél telket, vagy 
ehhez hasonló k iterjedésű  b irtokkal b írtak , vagy akiknek évenként lOOfrt 
tiszta  jövedelm ük volt, 20 éves koruktól 50 éves ko ru k ig  tartoznak  a 
nem zetőrségbe lépni és fegyveres szolgálato t tenni, — akár gyalog, akár 
lóháton. N em zetőr nem  lehete tt az, aki rablás, csalás, gyilkolás és gyú jto 
gatás, vagy  hitszogés m iatt büntetve volt. — Tisztjeit az ő rsereg  a  kap i
tány ig  m aga v á la sz th a tta ; a  kapitányi rangon felüli tisz teket a  nádor nevezte 
ki. R endes körülm ények között a nem zetőrség csak a rend  fen tartására , — 
felváltva volt alkalm azandó ; de rendkívüli esetben rendes fegyveres szol
gálatot is tartozott teljesíteni.
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Az új kormánynak oka volt félnie attól, hogy a közteher
viselésről, a tized és úrbér megszüntetéséről szóló törvények 
kihirdetése zavarokat fog okozni. Ezért az adózó nép előtt nép

szerű egyénekből oly állandó küldöttségek kinevezését sürgette, 
melyeknek kötelességévé tétessék a nép között az új álla
potokról szóló iratokat kiosztani, azok tartalmát a nép bizo
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dalmába ajánlani, az Ő Felsége általi szentesítendő törvények 
kihirdetése után azoknak azonnali alkalmazását biztosítani, 
ennek alapján a nyugalmat megőrözni.

A közbiztonság és csend fentartására szükséges és teljes 
hatalommal eljárandó központi bizottság kinevezését Csongrád 
vármegye oly formán fogadta el, hogy a ministerelnök megha
gyása szerint a nép felvilágosítására, megnyugtatására s a béke 
fentartására szükséges .bizottságok megalakítását is e központi 
bizottságra bízta. Ezen központi bizottságba megválasztattak : 
elnökül: Kárász Benő, alelnökül Müller Ignácz, tagokul: 
gr. Yécsey Sándor, Bene Lajos, Kovács Károly, Yidovich 
Mihály, Rónay Mihály, Bogyó Sándor, Kaszap Mihály, Sántha 
Ede, Szilágyi Virgil, Török Bálint; továbbá Vásárhelyről: 
Szenti János, Bálint István, Német István, Nagy András János, 
Török István és Lukács Ferencz; Szentesről külön: Szilágyi 
János, Farkas Sándor, Lakos András, Jurenák Ede; Csongrádi
ról-. Bakos József, Faragó István, Kádár Imre; Horgosról: 
Császár Miklós; Szegvárról: Ágoston József; Mindszentről: 
Elekes P á l; Kistelekről: Rehák István. Ezeken felül ott, hol a 
választmány összeül, a helybeli szolgabiró és esküdt is alkal
mazandó volt. Egyébiránt az igazságszolgáltatásban az úri ható
ságok beszüntetését tartalmazó törvényczikk nyomán beho
zandó változásokra nézve véleményes javaslat bemutatásával 
Dobosy Lajos másodalispán elnöklete mellett Beniczky Andor, 
Őrhalmy (Müller) József táblabírák, Kókay István levéltárnok, 
Müller Lajos aljegyző és Temesváry György alügyész bízat
tak meg.

Ezek az albizoltságok összeköttetésben állottak az országos 
központi bizottsággal. Gondoskodtak a rend és közbiztonság 
fentartásáról, és a nemzetőrség felállításáról; csak az volt a baj, 
hogy a nemzetőrség felfegyverkezésére nem rendelkeztek sem 
puskával, sem lőporral. A nádorhoz fordultak tehát azon kére
lemmel, hogy a katonai fegyvertárból küldjön elegendő fegyvert 
a vármegye számára.

De a felelet az volt, hogy a felesleges fegyver a póttartalé
kosok számára tartatik fel. Addig is tehát, mig a fegyvereket 
a kormány a külföldön beszerezheti, a nemzetőrség lehetőleg
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maga gondoskodjék a szükséges fegyverekről. Egyesek meg is 
tették, de az sokkal csekélyebb mérvben történt, semhogy a 
törvény kívánalmának megfelelt volna. Május elsejére ezer 
darab puska, 7 csomag gyújtó, 5 láda és 80 csomag töltény 
érkezett.

A lakosság feszült figyelemmel várta az országgyűlés lázas 
munkájának eredményét. Lelkesedéssel fogadta azokat a törvé
nyeket, melyek a márcziusi 12 kívánságnak megvalósítását fog
lalták magokban. Az országgyűlés a nemzet óhajához képest 
felszabadító a jobbágyságot, eltörülte a dézsmát és a papi tize
det, behozta a közös teherviselést, összetörte a sajtó bilincseit, 
törvénybe igtatta a vallási egyenjogúságot, szervezte a nemzet
őrséget, kimondotta Erdélynek Magyarországgal való egyesíté
sét és megalkotta a népképviseleti országgyűlést, mely minden 
három évben Pesten volt megtartandó.

Ezeket az új törvényeket Csongrád vármegyében a Szeg
váron május 2-án tartott rendes közgyűlésen hirdették ki.

Előzetesen a belügyminister felhívta a vármegyét, hogy 
mivel a Pesten tartandó országgyűlésre a követek most már a 
népképviselet alapján fognak megválasztatni, gondoskodjék a 
választókerületek új beosztásáról. Ez meg is történt olyképpen 
hogy Szeged sz. kir. város, Vásárhely, és Csongrád későbben 
rendezett tanácsú városok mindenike külön választókerületet 
képezzen, a két első helyen említett Szeged maga két kerületre 
osztatott. A vármegye többi községei'két kerületbe osztattak be, 
és pedig Szegvár és Tápé főhelyekkel ekképen : Szegvár község
hez csatoltatott Mindszent, Kórógy, Szt.-György, Annyás, Baks, 
Siróhegy, Csany, Felgyő, Ellés, Döngér, Szt.-György, Fehértó, 
Tés, Sámson, Martély kertészségek, Fábián-Sebestyén, Derek- 
egyháza, Mágócs és Királyság puszták. Tápé községhez pedig: 
Algyő, Kistelek, Horgos községek, Szt.-Péter, Buzgány, 
Kovázd, Sövényház, Homok, Hantház, Dáz és Pusztaszer ker
tészségek.

A május 2-kára összehívott vármegyei gyűlés arról is ne
vezetes, hogy arra a megyebeli összes lakosságot meghívták; 
mivel már a márczius 31-ki gyűlés kimondotta volt, hogy a nép 
a köztanácskozás keretébe felvétessék.
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Természetes, hogy Szegvár ismét szűknek bizonyult a 
gyűlésen részt venni óhajtó nép befogadására. De a lelkesedés 
kipótolt minden hiányt; senki sem panaszkodott a rósz elhelye
zés miatt, mert mindenki tudta, hogy ez mind a nagy alkotmá
nyos változásnak természetes következménye.

Még azon sem ütközött meg senki, sőt természetesnek ta 
lálták, hogy ezen a nevezetes gyűlésen sem a főispán Benő 
József, sem az első alispán Temesváry István nem jelent meg. 
Ezek már a rövid idő alatt letűnt régi korszaknak népszerűtlen 
embereivé lettek, akiket nem á vármegye közvéleménye, hanem 
az uradalmak akarata állított volt a vármegye élére. Most, a 
szabadság új korszakában csak az tarthatta fel magát, a kit a 
nép akarata és az új kormány bizalma állított a vármegyék 
kormányzására.

Az egybegyűlt sokaság öröme végtelen volt, mikor a köz
gyűlést megnyitó Dobossy Lajos másodalispán jelentette, hogy 
a vármegye főispánjává a múlt tisztujításkor az első alispán- 
ságból kimaradt Kárász Benjamin neveztetett ki. Az éljenzés
ben kitört nép hangosan kívánta a kinevezési okmány felolva
sását.

Erre, örömrivalgás között megjelent az új főispán Kárász 
Benjamin, aki elfoglalván az elnöki széket, felolvastatta Szemere 
Bertalan belügyministernek ápril hó 22-kéről szóló levelét. 
Ebben tudtúl adja a vármegye nagy közönségének, hogy az 
1848 : 29. t.-cz. erejénél fogva a Fenséges nádor s kir. helytartó 
e vármegye főispánjává Kárász Benjámint nevezte ki, aki min
den ünnepélyes beigtatástól fölmentetett.

Az István nádor s kir. helytartó és Szemere Bertalan bel- 
ügyminister által aláirott rendelet így hangzott: „Rendelet, 
melynél fogva emlékezetül adatik mindenkinek, a kit illet, hogy 
én azon jog és hatalom szerint, melylyel az 1848. évi Ill-dik és 
1848. évi XXIX. t.-czikkek értelméhez képest birok, a belügy- 
minister előterjesztésére Csongrád vármegye főispánjává Kárász 
Benjámint nevezem ki. Meghagyván egyrészről ő neki ezennel 
komolyan, hogy az alkotmány és király iránt hív, a törvények 
iránt engedelmes legyen, és kötelességeit részrehajlatlanúl s 
lelkiisméretesen teljesítse; meghagyván másrészről Nektek,
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Csongrád vármegye egyetemének, hogy őt törvényes főispán
tokul ismerjétek el, és az eskü letétele után minden jogos és 
törvényszerű rendeléseinek engedelmeskedni tartozzatok és kö- 
teleztessetek. Jelen rendelet felolvastatás után a kinevezett 
főispánnak visszaadandó.*)

Ez a kinevezés — úgymond a jegyzőkönyv — szűnni nem 
akaró hangos éljen kiáltásokban kitörő örömérzésekkel fogad
tatván, az egybegyűltek üdvözlik azon jeles férfiút, kit már 
születésénél fogva is magokénak mondhatnak; bizton remény
ük, mikép a haza jelen átalakulása alkalmával benne minden
kor bölcs vezérlőre számíthatnak, tisztelt főispán úr iránt teljes 
bizalmokat nyilvánítván.

Ezek után a főispán a közgyűléshez a következő beszédet 
intézte:

„Tisztelt megyei közgyűlés! A közelebb lefolyt napok a 
Nemzetek életében századokat képezők, nemzetünket, édes ha
zánkat tekintve, eléggé világosan tanúsítják ezt, az országgyű
lésen alkotott legjobb, dicső királyunk beleegyezésével szente
sített s ma kihirdetendő törvények, melyekben a hon boldogí- 
tására czélzó üdvös rendelkezések mellett, a nemzet által oly 
hőn kívánt, a jogegyenlőségnek alapján szilárdítani óhajtott 
alkotmányos szabadságunknak fő biztosítéka, a nemzeti függet
len felelős kormány valóságosan és tettleg behozatik.

A magyar független felelős kormány előterjesztése folytán 
fönséges Nádornak, mint a Fölség távollétében teljhatalmú 
királyi helytartó, e megyének ürességbe volt főkormányzói 
tisztét, főispáni hivatalát csekély személyemre ruházta, mint 
ezt a tisztelt megyei közgyűlés ezt tárgyazó ministeri rendelet
ből kiértendi, melynek felolvasását kérem — eskümet letenni 
kívánom.

„En N. N. az élő Istenre esküszöm az alkotmánynak s 
királynak hűséget, a törvénynek engedelmességet, ígérvén és 
fogadván, kötelességemet törvény és igazság szerint részrehaj-

9  K elt B udapesten, A pril 22-én 1848 (p. h.) István  nádor mk. k. 
helytartó . B elügym inister Szem ere B ertalan m. k.
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latlanul és lelkiismeretesen teljesíteni. Isten engem úgy 
segéljen.“

„Most, tisztelt megyei közgyűlés, mint e vármegyének fő
ispánja szólalván fel, nem mulaszthatom el fölséges V. Fer- 
dinánd dicső királyunknak mély hálámat kifejezni azért, hogy 
a nemzet hő kivánatait kegyelmesen meghallgatva, az eleibe 
1 erjesztett kéréshez képest legmagasabb királyi akaratával 
törvénynyé szentesítette. Hálaérzettel említem meg, mikép ezen 
törvények szentesítését fölséges királyunknak nemzetünkhöz 
vonzódó atyai indulatán túl leginkább édes hazánk legnagyobb 
fia, lelkes Nádorunk erélyességének és hazánkhoz hű csatlako
zásának köszönhetjük. Tisztelettel emlékszem meg a volt 
országgyűlés mindkét táblája csüggedetlen munkásságáról és 
fáradozássikért, kitűrésekért Őszinte köszönetét mondok. Tisz
telettel említem föl az első magyar felelős független ministe- 
riumot, melynek minden egyes tagjai a nemzet által már régeb
ben ismert s kegyelt férfiak neveiket nem említem, mert nem 
hiszem, hogy találkoznék e hazában oly honfi, hinek szívében 
kiírthatatlanul bevésve nem lennének — hazánk javárai mun
kálkodásukban bizodalommal támogassuk a magyar kormányt! 
Ezeknek utánna üdvözlöm a tisztelt megyei közgyűlés minden 
tagjait. Az átalakulás jelen korszakában, hivatalom terhes fel
adata érzetében, hazafiúi bizodalommal szólítok fel minden 
honpolgárt, hogy legszentebb polgári kötelességét teljesíteni 
igyekezzék, t. i. a törvények iránt tisztelettel s engedelmesség
gel viseltetvén, a személy- és vagyonbiztosságnak megőrzésére 
szükséges intézkedésekben tehetségéhez képest segédül lenni 
ne vonakodjék. Részemről kijelentem, hogy letett eskümnél 
fogva is édes hazánk, koronás királyunk iránti tántoríthatatlan 
hűségben, alkotmányunk és törvényeink iránti tisztelettel, köz
boldogságunk, jólétünk előmozdítására fordítandom minden 
tehetségemet, mely munkálkodásomban a tisztelt megyei köz
gyűlés gyámolítását kérve és remélve, hazafiúi vonzalmaikba 
ajánlom magamat."

Dobosy Lajos másodalispán látván a közhangulatot, mely 
a vármegye régibb urai iránt éppen nem volt kedvező, előter
jeszti, hogy ámbár a tisztujítások törvény által a legközelebbi

13
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országgyűlésig felfüggesztettek, mégis, mivel a jelen átalakulás 
alkalmával tisztviselőség újabb elemekből kívántatik összeállít
tatni, minden ingerültség kikerülése czéljából a maga és jelen
levő tisztviselő társai nevében eddig viselt hivataláról lemon
dott. Megköszönvén az eddigi bizodalmát, a vármegye pecsétjét 
és a levéltár kulcsait a főispánnak átadja s egyúttal jelenti, 
hogy a vármegyei főpénztárnok távolléte miatt a pénztárak 
kulcsait nem adhatja át. — Ezen jelentés éljenzéssel fogadta
tott. Temesváry István első alispán, a kit már a közgyűlés meg
nyitása előtt szólítottak fel a lemondásra, a nélkül, hogy nyilat
kozott volna, székét elhagyva, bosszúsan eltávozott a teremből. 
Ezzel jelezte, milyen nagy ellentét van közötte és a vármegye 
között, melynek közönsége eddigi eljárását kárhoztatván, s el
távozását lemondásnak nyilvánította.

Ezen kellemetlen jelenet után, melyért Temesváry a sza- 
badságharcz elfojtása után meg is bosszúlta magát, Kárász 
Benjamin főispán előterjesztó, hogy mivel a vármegyét tiszt
viselők nélkül hagyni nem lehet, a tisztujítást azonnal meg
fogja tartani. Addig is a rend fentartása czéljából Müller Jánost 
szolgabirónak, Vály Benedeket esküdtnek, Temesváry Györgyöt 
ügyésznek, Szilágyi Virgilt pedig jegyzőnek nevezvén ki, 
figyelmezteti az egybegyűlteket, hogy a kijelölendők neveit 
türelemmel hallgassák ki s azok közül tetszés szerint válasz- 
szanak. Ezen előterjesztés elfogadtatván, a tisztujítás meg
kezdetett.

A tisztújítás főispáni kijelölés alapján általános felkiáltással 
ejtetett meg olyanképen,x) hogy a régi tisztviselők mind kima-

P Első a lispánságra T em esváry  István, D obosy Lajos, M üller Ignácz 
és Rónay M ihály jelö ltek  közül Rónay Mihály választato tt meg.

M ásod alispánságra  D obosy Lajos, K is D ániel és Török iiá lin t je lö l
tök közül Töröl: Bálint választato tt meg.

Főjegyzőnek Vidovich M ihály, Póka Sándor és M üller L ajos jelö ltek  
közül Vidovich Mihály választatott meg.

E lső aljegyzőnek P óka Sándor, Szilágyi V irg il és Tem esváry  György 
közül Póka Sándor választato tt meg.

M ásod aljegyzőnek Szilágyi V irgil, K ertész László és M agyar József 
közül Szilágyi Virgil választato tt meg.

A T iszántúli já rá sb an  főszolgabírónak Mikecz Lajos ; a T iszán inneni
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radtak és az új-kor szelleméhez képest, csupán ellenzéki férfiak 
jutottak hivatalhoz.

Minthogy azonban ezen gyűlés csak a törvények kihirdeté
sére és az állandó bizottság választására volt jogosítva és mivel 
az 1848-ik évi XVII. t. ez. értelmében a vármegyei tisztújitó 
székek a jövő országgyűlés intézkedéséig nem voltak megtart
hatók: a belügyminiszter a csongrádmegyei tisztújítást jun. 4-én 
kelt rendeletével megsemmisítette.

Nagy öröm lett ebből a mellőzött régi tisztviselők tábo
rában. Az első és másodalispánok visszahelyezésüket kérték 
— és az új választás tényleg el is rendeltetett. Azonban az or-

járásban főszolgabírónak Bene Lajos. A  Tiszántúli já rá sb an  alszolgabirónak 
Kovács Fcrencz; a  T iszán inneni já rásb an  alszolgabirónak Szomor Imre. 
Központi szolgabírónak Kis Károly. Szentesi esküd tnek  Vécsey Zsigmond. 
Csongrádi esküdtnek  Draskovics Alajos. Szegedi esküd tnek  Knausz János. 
Vásárhelyi esküdtnek Kamocsay Mihály. Központi esküdtnek  Mikecz Ferencz 
választatott meg. Főpénztárnoknak Sántha Ede. A lpénztárnoknak  Szomor 
Lajos. Szám vevőnek: Szabó Mihály. L evéltárnoknak  Práznovszky János v á 
lasztatott meg.

Fizetéses táblabíráknak közkívánattal Medveczlcy Antal és Bogyó 
Mihály választattak meg. F őb iz to snak  Bánhidy József. R ak tá ri b iztosnak 
Fekete Imre. ü t i  b iztosnak Schöner Dienes választato tt meg. Főügyésznek  
Kovács Károly. E lső alügyésznek  pedig  Jeney Imre. Másod alügyósznek 
Bcliczay Tamás választatott meg: V ásárhely i csendbiztosnak Pap László. 
Szentesi csendbiztosnak Túri Lakos Ferencz. Szegvári csendbiztosnak 
Szathmáry Miklós. Csongrádi csendbiztosnak Bánhidy László. H orgosi 
csendbiztosnak Zubek László választato tt meg.

V ásárhelyi töm löcztartónak Lázár Péter; szegvári töm löcztartónak 
pedig Kamocsay László választatott m e g ; selyem tenyésztési b iztosnak Pity 
István választatott meg.

Főispán a ján latára  és ind ítványára  m érnöknek Schöner György, főor
vosnak Adler Ignácz, sebésznek Szentesre Sós Károly, C songrádra Schőn- 
vizner János, Szegvárra Bécsi József, szegedi kerületbe Kolb Bertalan, K is
telekre Beck János, állatorvosnak Bingvald Antal, szülésznőknek Leányt 
Laura, Lebenstein Borbála, Kecse Nagy Juliánná, Veres Mária és Nyíry 
Juliánná a közgyűlés által állom ásaikon m eghagyattak .

Törvényszéki táb lab íráknak  szintén fe lk iáltás ú tján  K aszap 
Mihály, Kiss Dániol, Szom or József, Bogyó G usztáv, O rhalm i József, 
Szegő József, V idovich Mihály, Szabó M ihály, Szomor Lajos, gróf V écsey 
Sándor, Gál Dániel, Beniczky Andor, B ánhidy József és Sántha E de m eg
választattak. E zu tán  a m egválaszto ttak  le te tték  az esküt.

13*
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szág déli részében mutatkozott s a hazát végpusztulással fenye
gető mozgalom láttára a belügyminiszter a megválasztott tiszti
kart állásában megerősítette; mert veszélyesnek találta, hogy a 
vármegye csak egy pillanatra is állandó tisztikar nélkül ma
radjon.

Az erről szóló ministeri rendelet így végződik : „A haza 
minden előtt. Teljesítsék kötelességöket, Isten áldása kísérje

hazafias munkálkodásukat.Áldozzanak, egyesüljenek és buzdít
sanak ! Külömben elvesznek, elveszünk és elvész a haza.“

A májusi vármegyei gyűlés külömben az új törvények ér
telmében megalakította a vármegyei hatóság ideiglenes gyakor
lására hivatott megyebizottságot; megalakította a követvá
lasztások vezetésére szükséges központi választmányokat, — 
az új szolgabírák átvették az úri székektől az igazságszolgálta
tást, — a polgári ügyek Rónay Mihály első alispán elnöklete

Az első népképviseleti országgyűlés. (1848. jul. 5.)
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alatt, a bűnügyek pedig Kiss Dániel táblabiró elnöklete alatt ala
kítandó törvényszékre bizattak; — és gondoskodás történt min
den közigazgatási ág ellátásáról.

Végül következett a régi rendszer embereinek búcsúzása. 
Benő József volt főispáni helyettes rövid levélben kért bocsána
tot, „ha vonakodása ellenére kegyelmesen reá 'parancsolt hiva
taloskodása“ alatt valakit akár hivatali buzgóságból, akár pedig 
emberi gyarlóságból megsértett volna. Köszöni az eddigi bi
zalmat.

A vármegye ezt egyszerűen „tudomásul vette“. De a régi 
követek utolsó jelentésének felolvasása után jegyzőkönyvileg is 
kijelentette, „hogy valamint az utolsó követválasztás, úgy ezen 
követek számára adott utasítás nem a vármegye meggyőződé
sének felelt meg, mely meggyőződés az ezelőtti országgyűlésen 
bőven fejtetett ki, s mely meggyőződésénél fogva e vármegye 
az ellenzék sorába tartozott.; hanem ez csak oly egyének meg
győződése volt, kik egy nagyobb birtokú család által magukat 
felhasználtatták.“

íme, ilyen volt a hangulat Csongrád vármegyében, mikor 
az új politikai korszak küszöbén, uj elvek és új emberek jutot
tak uralomra, -  és mikor a régi „követek“ helyét új „ország- 
gyűlési képviselők“ foglalták el; még pedig Vásárhelyről Török 
Bálint, a szegvári kerületből Bogyó Sándor, — a tápéi kerü
letből Somogyi Antal, — Szentesről Horváth Ferencz, — Cson
grádiul Klauzál Gábor; Szegedről pedig Osztrovszky József és 
Rengey Ferdinánd.

Mindenki azt hitte, hogy most már a nemzet nyugodtan és 
biztosan haladhat kitűzött czéljai felé!

Hogy mennyire csalódtak a hívők, a következendő esemé
nyek csakhamar éreztették velők.
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Szom orú  hírek a szo m széd b ó l. —  M ájus 2 8 -k i é s  jun. 15 -k i közgyű lések . 
A lázadó szerb ek  e llen i in tézk ed ések . —  N em zetőrség  fegyver  nélkül. 
A várm egye a  korm ánytól kér fegyvert. —  A csongrád i nam zetőrök  
Ó -B ecsére  vonulnak. —  Új v e sz e d e le m . —  K ossuth sze m é ly e se n  jön le 
a nép közé —  s e r e g e t  toborzani. —  H onvédek, korm ánybiztosok é s  
m eg y e i hatóságok  zavarai, á ldozatai. N ép fe lk e lés  szerv ezése , Rózsa Sándor  

csap ata . S ző reg , —  K ossuth le v e le .

Még az új országgyűlés összehívása előtt szomorú hírek 
érkeztek a vármegyéhez.

Délen a ráczok és horvátok fellázadtak ! Bécsben a reakció 
emberei kerekedtek felül. Úgy ezek, mint amazok Magyarország 
függetlensége ellen törtek. Nagy-Kikindán ápril 24-én,Ó-Becsén 
26-án már magyar vér folyt. Petrovoszellón, Moholon, Szent- 
Tamáson, Yerseczen, Kulpinban, Eleméren stb. szintén véres 
erőszakoskodásban tört ki a nemzetiségi gyűlölet vak szen
vedélye.

A kormány e zavargások elfojtására Csernovics Péter 
temesi főispánt, mint teljhatalmú kir. biztost, és Kiss Ernő tá
bornokot küldötte ki, akik úgy Kikindán, mint Ó-Becsén csak
hamar rendet csináltak. A bujtogatók részint a börtönbe, részint 
a bitófára kerültek. De a magyarság gyülölése, mint a hamu 
alatt a tűz, megmaradt a kivégzettek utódaiban; — akik csak a 
jó alkalmat lesték, hogy az egész országra kiterjesztett lázadás 
támogatása mellett megdönthessék az egész új magyar alkot
mányosságot.

Mindez Csongrád vármegye szomszédságában történ
vén, Rónay Mihály első alispán már május 25-én tartott első
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megyei „bizottmányi gyűlésen.“ fejtegeté a hazának bonyolódott 
viszonyait. Figyelmeztetó a közgyűlést azon veszélyekre, me
lyek — ugymond — nemzeti létünk és függetlenségünk eltiprá- 
sával fenyegetnek. Felhívja a vármegye közönséget és a tiszti
kart, hogy minden egyenetlenségtől tartózkodván, csak a haza 
érdekeit tartsák szemeik előtt. Indítványára, a közgyűlés nagy 
lelkesedéssel elhatározta, hogy annak kimondása mellett, 
miszerint e vármegye kész hazánkat és alkotmányos szabad
ságunkat áldozatokkal, — s ha kell vérrel is megvédelmezni, 
— Ö Felségéhez felirat intéztessék, melyben kifejezést nyerjen 
az, hogy e vármegye a koronás király személye és háza iránt 
tántoríthaflan hűséggel viseltetik, — hasonló felirat intéztes
sék, — István nádorhoz és a ministeriumhoz is, — biztosítván 
őket, hogy a hazát fenyegető veszély elhárításában híven fogja 
kívánságaikat és rendeleteiket teljesíteni.

Ezen feliratok szelleméhez képest „a veszélyben forgó 
haza függetlenségének megmentésére“ adományok gyűjtéséhez 
fogott. Vásárhelyen, Szentesen és Szegeden külön bizottságok 
vállalkoztak erre; az alispán pedig utasíttatott, hogy a gróf 
Károlyi és Pallavicini családok tagjait lelkesítse nagyobb aján
latok tételére. Lelkes örömmel vette tudomásul mindenki a vár
megyei tisztikarnak azon ajánlatát, hogy fizetésének tizedrészét 
felajánlja a hazának, és hogy őrgróf Pallavicini Alfons 3000 
frtot adott.

A junius 15-kén Szegváron tartott gyűlésen az alispán 
aggodalomteljes szívvel jelenti be Zenta város elöljáróinak 
Horgos község elöljáróihoz intézett levelét, melyben azok Isten 
és a haza szent nevében segélyadásra kérik fel a horgosiakat- 
Hasonló felhívást intéztek Szeged városához is. De Szeged 
maga is fenyegetve lévén a ráczoktól, szintén kéréssel fordult a 
vármegyéhez, illetve ennek alispánjához, hogy a netán véde
lemre szoruló városnak segítségére legyen. Ily körülmények 
között a kerületi tisztviselők felhivattak, hogy a megyebeli 
nemzetőröket számba vegyék és segélyadásra serkentsék.

Junius hó 9-kén az alispán a Szegedről kiküldött tiszt
viselő jelentéséből értesült, hogy arácz ajkú nép Titelen 8 ágyút 
elfoglalt, továbbá a csajkások és őrvidékiek egy részével egye
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sülve, Zsáblya és Újvidék környékén táborba szállott. Miután 
e vidékről Zenta város segítségére sok nemzetőr sietett s Zenta 
Szeged segítségét már nem volt kénytelen igénybe venni, a 
szolgabirákat utasította, hogy a nemzetőröket gyakoroltassák.

Másnap Szeged város polgármesteréhez Vukovics Sebő 
temesmegyei alispán és kir. biztostól levél érkezett, melyben az 
tudatja, hogy a szerbek és illírek Bács- és Torontói megyébe 
betörvén, hír szerint Kikindára a legutóbbi események miatt 
bűnhődött, ntyjok-fiainak segítségére sietnek ; azért a kir. biztos

Szerb csapatok szállítása.

meghagyta, hogy a nélkülözhető katonaság haladéktalanul 
Kikinda alá vonuljon. Ennek folytán az e vármegyében Vásár
helyen feküdt dsidás hadosztály is oda rendeltetett s másnap 
e megyéből el is költözött.

Az aggodalom magas fokra emelkedett; ezért Szeged vá
rosából Pestre futárokat küldöttek s az alispán ez alkalmat 
felhasználván, a vármegye részéről a ministerelnököt fölkérte, 
hogy a megyebeli lakosság fölfegyverkezésére legalább 3000 
fegyvert haladéktalanul szállíttatni kegyeskedjék. A szolga-
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bírákat pedig a vész nagyságáról értesítvén, kötelességeik pon
tos teljesítésére kérte föl.

Az nap este érkezett a belügyministernek a főispánhoz 
intézett s a vész mibenlétéről szóló rendelete : nemkülönben a 
hadügyministernek hasonló tartalmú rendelete, melyben a 
szolgabirák szintén tisztök pontos teljesítésére hivatnak fel. 
Minthogy a vett értesülések szerint Torontál vármegye főispánja 
a segélynyújtást még ez idő szerint nem tartá szükségesnek, 
sőt segítség érkezése esetén az eddig nyugodt magatartású 
ráczok felingereltethetnének, nehogy a sokszor valótlan hírek 
terjesztése által zavar támadjon, az alispán meghagyta a közsé
geknek, hogy az ő felhívása nélkül egy község lakosai se moz
duljanak a vármegye határán kívül.

Junius hó 12-én az alispán örömmel értesült, hogy Toron
tál vármegye eddig még nem támadtatott meg Újvidék felől. 
Azért a szolgabirákat oda utasította, hogy a mezei munka beáll
tával a tetemes kár nélkül vissza nem tartóztatható s első fel
szólítása óta a fegyverforgatásban szép előmenetelt tett nemzet
őröket bocsássák szét. Örömmel jelentette azt is, hogy e vár
megye lakosai a vész hallatára épen nem ijedtek meg, sőt any- 
nyira lelkesedtek, hogy nemcsak készek voltak, hanem vágytak 
is magyar testvéreik védelmére indulni.

Jelentését e szavakkal végzé: „Hazafiúi kötelességet tel
jesítek, midőn itt e helyről fölkérem polgártársaimat, hogy ha a 
vész elhárítására testvéreinknek bárhol is segély kelletik, ne- 
meslelkűleg siessenek legszentebb kötelességük teljesítésében 
vetélkedni. — Addig is pedig, mig az az időpont — ne adja 
Isten, hogy valaha eljöjjön — bekövetkeznék : erőnket egyesít
sük s ne gyengítsük azt bármiféle viszályokkal. Legyünk ösz- 
vesen és egyenként testvérek gyanánt egymáshoz őszinték; — 
feledjük a volt vagy most is létező sérelmeinket, viszályokat, 
mert csak így remélhetünk a vész elől menekvést.“

Csongrád vármegye közönsége példás egyértelműséggel és 
hazafias lelkesedéssel hozta meg határozatait, valahányszor a 
haza megmentéséről volt szó.

Most is kész volt a tűzbe menni és sürgősen kérte a had- 
ügyministert, hogy a vármegyebeli nemzetőrség számára, mely
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már a 4000 et meghaladja, 3000 darab puskát, 1000 drb kardot 
s a szükséges töltényeket küldje m eg; nemkülönben küldjön 
tiszteket is a nemzetőrség rendezésére. Ennek sürgetése czéljá- 
ból, valamint a szükséges pisztolyok és karabélyok beszerzésére 
a vármegyei pusztázók részére Sántba Ede főpénztárnok Pestre 
kiküldetik.

A fegyverkezés, készülődés erélyesen folyt az egész vár
megye területén. A ráczok perlaszi, alibunári, szt.-tamási és 
karlóezai táborozásáról, előnyomulásáról, itt-ott elkövetett ke
gyetlenkedéseiről szóló hírek csak fokozták a barczi kedvet és 
a katonai lelkesedést.

Nem kellett itt hosszasan magyarázni Szemere belügymi- 
nisternek jun. 13-káról a vármegyéhez intézett rendeletét, mely
ben tudtárá adja a polgárságnak, hogy „veszélyben vannak a 
békés lakósok, a birtok, az ipar, a családi boldogság, nők és 
gyermekek, a törvény, az alkotmány, a rend, a vagyon, a haza 
és a korona.“ Ezek mindenki előtt szent dolgok, melyeknek vé
delmére kelni mindenki kész. Jól esett értesülni a felől, hogy a 
kormány Szeged körül tábort von össze és hogy minden katonai 
erőt a déli vármegyékben kíván összpontosítani.

Csongrád kész örömmel állította ki a kívánt nemzetőrségi 
sereget; csak az volt a baj, hogy a nemzetőrségnek még mindig 
nem volt elég fegyvere. A kormány roppant nehéz helyzetben 
volt, mert a szükségletet nem volt képes beszerezni. Ismételt 
sürgetések és kérelmek után junius hó közepén csak 500 kardot, 
22 karabélyt és 44 pisztolyt volt képes Csongrádnak küldeni; 
megígérvén, hogy a javítás alatt lévő 400 darab puskát is 
Csongrád vármegye számára fogja kiszolgáltatni.

A vármegye jun. 21-ki gyűléséből legalább ezer darab 
pisztolynak és 500 darab karabélynak azonnal megküldését 
sürgette; mert hiszen a badügyminister a ráczok elnyomására 
2000 embernek két bét alatti kiállítását követelte.

A szolgabirák lázas tevékenységet fejtettek ki. Lelkesítet
ték és buzdították a népet, fékezték és büntették a hamis hírek 
terjesztőit és a rend megbontóit. Érintkeztek alispánnal, főispán
nal, kormánybiztossal és tábornokkal, amint az események
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hozták magukkal. Tudták, hogy intézkedéseiket a vármegye 
közönsége jóvá fogja hagyni.

A nemzetőrséget ők állították elő, az elindulásról, élelme
zésről ők gondoskodtak, a lelkes első alispán jó példáját követ
vén. A kormány rendeletéi egymást érték; azokat gyorsan vég
rehajtani hazafias kötelesség volt. Mikor a hadügyminister jun. 
15-kén azt rendelte, hogy a vármegye a Szegeden összevonandó 
táborba vonuló székely katonaság ellátásáról gondoskodjék, — 
és az erdélyi hatóságokkal érintkezzék: a felelet az volt, hogy 
„Csongrád vármegye polgárai vitéz székely atyafiaikat s polgár
társaikat testvéri szeretettel s tárt karokkal fogadandják.“ 
Mikor pedig a szegedi polgármester azt kérdezte, hogy a vár
megyebeli községek hány katonát volnának képesek befogadni, 
Vásárhely úgy nyilatkozott, hogy szükség esetén minden ház 
készen áll a székely gyalog katonák befogadására. Ha pedig 
lovas katonaság érkeznék, háromezerét szívesen fog ellátni. így 
nyilatkozott a többi község is.

A székelységen kívül megjelent e vidéken más rendes ka
tonaság is. A Ferdinánd-ezredbelieknek egy része Szegedre, 
Szabadkára és ezek környékére helyeztetett e l; más része Hor
gosra volt kirendelve, hol azonban az istálók hiánya okozott 
némi nehézséget. Ezen katonaság élelmezéséről Csernovics 
Péter, kir. biztos gondoskodott.

A szomszéd Torontói-, Bács-, Arad- és Békés vármegyék
kel folytonos érintkezésben, úgynevezett gyors futárok által volt 
a vármegye összekötve, hogy a jó és rossz eseményekről azon
nal értesítve legyen.

Julius hó elején Bács-Bodrog- és Torontói vármegyékből 
újabb veszedelemről jött értesítés.

Ugyanis a lázadó szerbek Sztratimirovics Gy. vezérlete 
alatt Szt.-Tamásnál erős állást foglaltak el; kisebb-nagyobb 
csapataik az egész vidéken portyáztak, gyújtogattak és rabol
tak, mig végre a déli magyar hadsereg vezére b. Berchtold 
tábornagy is megmozdult. De szerencsétlenségre a szt.-tamási 
ütközet balul ütött ki, — és ő kénytelen volt Ó-Becsére vissza
vonulni. Természetes, hogy ez az első kudarcz új tápot adott a 
lázadásnak. Segélycsapatokra volt szükség.
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Éhez képest a hadügyminister'älrendelte, hogy a csongrádi 
nemzetőrség minden pillanatban készen álljon az indulásra. 
Eder Frigyes tábornok pedig értesítő a vármegyét, hogy a nem
zetőrség, mihelyt Török Gábor biztos, aki az előkészületekkel 
foglalkozott, jelt ad, Makóra vonuljon be.

A vármegye azt felelte a tábornoknak, hogy a lázongó 
ellenség megfékezésére nemcsak a kívánt 2000, hanem az egész 
megyebeli, mintegy 6—7 ezer embert számláló nemzetőrség is 
kész harczba indulni. Ezt azért javasolta, mert így senkinek 
sem volna ürügye az elindulástól vonakodni. Az elindulásra 
nézve a közgyűlés a következőket határozta e l:

1. Ha a vezér nem az egész őrség megindítását óhajtaná, 
akkor azok fognak táborba szállíttatni, kik letett esküjükön túl 
a törvény értelmében is kötelezett nemzetőrök.

2. A lovas nemzetőrségbe besorozottak közül azok, kiknek 
alkalmas lovaik nincsenek, a gyalogság közé besorozandók.

3. A tápéi nemzetőrség a tápéi rév oltalmazása, a horgosi 
pedig a szomszéd ráczok iránti őrködés végett a táborba szál
lástól fölmentetnek.

4. Tábori orvosokul Steindl János, Krikai Ágoston, Ebstein 
József és Kleiman János kineveztetnek.

5. A megyebeli kiállítandó nemzetőrség f. hó 16 án Makóra 
átszállíttatik.

Roppant nagy örömöt okozott a hadügyministernek azon 
értesítése, hogy 800 drb pisztolynak a megye részére való kiada
tása elrendeltetett; még nagyobbat pedig az alispánnak azon 
jelentése, hogy 100 drb kard, 22 karabély, 44 pár pisztoly és 
101,000 töltény megérkezett.

Most már a táborba szállás nehéz munkája következett. -
Báró Berchtold altábornagy fővezér és Török Gábor kor

mánybiztos 3000 nemzetőrnek Ó-Becsére való küldését sürget
ték. Ez megtörtént azon Ígéret mellett, hogy a bevonult nemzet
őrök 15 nap múlva újakkal fognak felcseréltetni. Ámde a hadügy
minister azt kívánta, hogy a nemzetőrök hat hétig maradjanak 
táborban. Ez nagy megütközést és némely családos emberek
nél elkeseredést szült, A vármegye nagynehezen tudta keresztül 
vinni, hogy az első Ígéret betartassék, mert attól lehetett tartani,
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hogy különben a rend és bizalom megszűnik. A kedélyek meg
nyugtatására szolgált a vármegyének azon intézkedése is, hogy 
a nemzetőrök napdíjait 12 pengő krajczárral felemelte, ami tíz 
hétre 14,000 frtnyi költséget okozott. Az úgynevezett „önkény- 
tes“ nemzetőrök száma 600-ba állapíttatott meg; ezek közül 
Vásárhely 801, Szentes 185, Csongrád74, Mindszent31, Szegvár 
20, Kistelek 18, Horgos 15, Algyő 7 és Tápé 4 önkénytest tarto
zott kiállítani.

Minthogy pedig a délvidéki lázadást, mely Szerbiából be
omlott rablók által is támogattatott, nem sikerült legyőzni, a 
kormány kénytelen volt kemény rendszabályokhoz nyúlni. Hogy 
a rablással, gyújtogatással és gyilkolással párosult fegyveres 
betöréseket lehetőleg megakadályozhassa, a déli vármegyékben 
s ezek között Csongrádban is, rögtönitélő haditörvényszéket 
állított fel.

Ezen hadi itélőszék elé tartozott minden hadi fogoly és 
kém, aki fegyveresen kerül kézre, aki a lázadóknak hadi- és 
élelmi szereket visz, vagy őket bármiképen segélyezi, vagy aki 
a népet szóval vagy írásban lázadásra ingerli. A Szerbiából be
tört idegen csapatokra nézve, melyek a szerb kormány hadüze
nete nélkül a magyar szent korona földjét merték megtámadni, 
kimondatott, hogy azokkal, mint törvényen kívül álló rablókkal 
kell bánni, azok kegyelmet nem kaphatnak.

A tábor támogatására és a polgári intézkedések gyors 
megtételére és a rögtönitélő bíróságok felállítására s minden 
egyéb munkálkodás összbangzatos vezetésére királyi biztosúl 
Szentkirályi Móricz neveztetett ki, a kinek Szeged város és 
Csongrád vármegye minden hatósága mindenben engedelmes
kedni tartozott.

Szentkirályi lemondása után, hasonló hatáskörrel Beöthy 
Ödön bihari főispán lett kinevezve. A vészkiáltások mind han
gosabbak lettek, a szerint, a mint a veszély gyorsabban köze
ledett.

Augusztus elején Szegeden a katonaság árulást követett 
el. Ugyanis az ott állomásozó erdélyi oláh határőrezred második 
zászlóalja megszökött s Szőregen át hazasietett. Futárok vitték 
széjjel abírt. Szeged városa fel volt izgatva; a tanács értesítette
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Csongrád vármegyét is ez árulásról, még pedig azon kérelem
mel, hogy nemzetőrségét készen tartsa és szükség esetén Sze
gedre indítsa. Kiss Ernő tábornoktól három ágyút kért és ismé
telve megsürgette a várbeli olasz foglyoknak és kikindai láza
dóknak máshová való elhelyezését.

A szegedi nemzetőrség fegyverfogásra szólíttatván fel, 
Szőreg felé folytonos őrjáratokat és kémszemléket tartott. A 
nép talpon volt és az utczákon tömegesen járt fel s alá, gyanús 
szemmel nézvén azt, hogy az összes vízi járműveket, hajókat és 
malmokat a Tisza jobb partjára húzták, és hogy a hajóhíd erős 
őrizet alá helyeztetett. A mozgó csapatok szervezése, begyakor
lása, fegyveres felvonulása és az egyes csatákról szóló hírek 
folytonos izgatottságban tartották a kedélyeket. Minthogy döntő 
ütközetre hónapokon át nem került a sor, a közvélemény 
Berchtold ellen fordult: tudatlansággal és árulással vádolták.

A háborgó közvélemény megnyugtatására aug. 10-kén 
maga Mészáros Lázár hadügyminister személyesen rándult le a 
harcztérre. Jó benyomásokkal tért vissza.

Az országgyűlés még augusztus hóban megalkotta az 
ujonczozási törvényt. Ennek értelmében Csongrád vármegyében 
is megkezdődött a katonaállítás, melynél kormánybiztosul a fő
ispán és ennek helyettese tartozott munkálkodni. A legénység 
összeírása egy hét alatt hajtatott végre -- és azontúl 24 óra 
alatt jelentetett be a ministeriumnak. Az összeirottaknak ha
zulról távozni nem volt szabad, mig a hadügyminister rendelete 
meg nem érkezett. Az orvosok oklevelük elvesztésének terhe 
alatt köteleztettek az ujonczok megvizsgálására. A lelkészek 
pedig a rendeletek közzétételére és kihirdetésére szoríttattak.

Kárász Benő főispán, mint megyei kormánybiztos, nagy 
erélyt fejtett ki.

Azon leverő hírek, hogy a szerbek leverése még mindig 
nem sikerült, hogy Szt.-Tamás, Turia, Versecz vidéke még min
dig az ellenség kezén van; hogy az osztrák kormány még a 
király szívét is elfordította Magyarországtól, — és hogy a hor- 
vát csapatok élén Jellasich bán is betört Magyarországra — 
óriási erőkifejtésre kényszerítették a nemzetet.

A rendkívüli viszonyok nyomása alatt a magyar ministe-
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rium, mely a király előtt már semmit sem bírt keresztül vinni, 
szept. 4-kén lemondott, Széchenyi megőrült és István nádor itt 
hagyta az országot. Ezt még súlyosabbá tette a Bécs elleni irtó
zatos háborút.

A bécsi ármányok végzetes következményei által felindult 
Kossuth személyesen indúlt meg, hogy az alföldi magyar népet 
tömeges fegyverfogásra tüzelje. Mert — úgymond — nem tűr
heti, hogy 40—50 ezer potomember bejövén az országba, úgy
szólván kardvágás nélkül foglalja el a hazát.

Útját Czegléden kezdette meg szept, 24-kén. Megjelené
sével és tüneményes beszédével lázba hozta a városok népét-

Szolnokon, Kőrösön, Kecskeméten át Csongrádira sietett. 
Vasút nem lévén, igen rósz úton kellett a kocsin haladnia, 
majd a'kocsiról társaival együtt leszállania, hogy jobb úton 
torony irányában hamarább érjen be a városba. Ezt látva a reá 
várakozó csongrádi népfelkelő lovasok, vágtatva siettek a 
várva várt férfiú elé. Hazafias üdvözlésükre Kossuth azt felelte, 
hogy „kétezer ilyen lovassal a poklokon is keresztül menne.“

Hasonló fogadtatásban részesült Szentesen és Vásárhelyen. 
A nép áhitatteljes bámulattal nézte és hallgatta őt, mint egy 
prófétát, aki azért jött, hogy megkérdezze tőle: meg akar-e 
halni gyalázatosán, vagy élni akar dicsőségesen? Az ellenség 
rablócsapatainak kegyetlenkedéseit ecsetelve, fegyverre szólí
totta a magyart azon a nyelven, amely a szív fenekéig hat, 
amelynek hallatára felébred a bátorság, megvillan a szem és 
ökölre szorúl a kéz.

Mikor a csongrádi magyar azt hallotta, hogy egy irtózatos 
sír készül, melybe vagy a magyar nevet, magyar becsületet, 
magyar nemzetet, vagy az ellenséget kell eltemetni; mikor azt 
hallotta, hogy ha a magyar nép nem lesz képes a haza földjét 
megszálló ellenséget saját tűzhelyétől elkergetni: akkor olyan 
gyáva, nyomorúlt és Istentől elátkozott néppé lesz, melytől a 
levegő megfogja tagadni az éltető erőt, melynek kezei alatt a 
televény búzaföld sivatag homokká fog változni és hontalanúl 
fog bujdosni a föld hátán, alamizsna helyett pedig arczúl fogja 
csapni az idegen faj, mely őt saját hazájában koldússá teendi 
— ez szokatlan indulatba hozta.
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Soha ilyen beszédet nem hallott ez a nép — és mikor az 
átok szavát hallotta azokra, akik nem sietnek a haza megmen
tésére, — akkor felpezsdült benne a vér, feltámadt lelkében a 
harag, a bosszú------és ezer torokból zúgott fel a kiáltás:

K ossuth Lajos a nép közt.

—- Elmegyünk, mindnyájan elmegyünk!
Nyomban hozzá fogott a csapat szervezéséhez és néhány 

óra alatt minden fegyverfogható férfi talpon, a vezérek kine
vezve, a tömeg csapatokra osztva állott kaszával, puskával, vil
lával készen az indulásra.

1 4
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Vásárhelyről azon izenettel ment Jókai a honvédelmi bi
zottmányhoz Pestre, hogy százezer magyar harczos van indu
lóban a Duna felé.

Ekkor énekelték először Csongrádban azt a nótát, hogy
K ossuth L ajos azt izente,
E lfogyott a regim entje.
H a m ég egyszer azt izeni,
M indnyájunknak el kell m enni, éljen a haza!

Október 4-kén Szeged népe hallgatta meg Kossuth bűbá
jos szónoklatát. Oda már — mint mondá — nem azért ment, 
hogy lelkesítsen, hanem hogy a lelkesedést szemlélje és hogy 
megtudja, akar-e a nép Jellasicscsal alkudozni?

„Midőn Szeged népét látom, látom szemeiben a lelkesedés 
szikráit, nem késem megírni a fővárosba, hogy Szeged népe az 
árulóval minden alkudozás ellen ünnepélyesen tiltakozik. Meg
írhatom-e ezt?“

E kérdésnél megállóit, várva a nép feleletét, mely egy
szerre tízezer torokkal zúgta vissza: megírhatja, megírhatja!

„. . . . Igenis megírom — folytatja tovább — hogy miután 
Szegedet és népének ezreit a haza szerelmétől lelkesülve láttam, 
kőszirtté szilárdult meg bennem a hit, hogy a haza, lépjen bár 
a pokollal szövetségbe az ármány, mentve lesz." . . . Ezután el
mondja, hogy éppen e pillanatban, midőn itt beszél, készülnek 
seregeink egy újabb döntő csatára.

— Tehát e fontos órában kérdem: találkozik-e égy fia a 
hazának, találkozik-e egy polgára e városnak, ki hazája szabad
ságáért vérét, életét feláldozni kész nem volna ?

— Nem találkozik ! kiáltja vissza a lelkesült néptömeg.
— Megesküsztök erre ? kérdi Kossuth.
— M eg! megesküszünk! — dörgi vissza a kész hadsereg-
— Tehát esküdjetek:
Ekkor Kossuth levette kalapját. Előtte tízezer ember ha

jadon fővel, magasra emelt kézzel, utána mondja a következő 
fogadalmat:

— A mindenható Istenre, ki védi az igazságot és megbün
teti a hitszegő árulót, esküszünk: hogy hazánk szabadságából 
egy hajszálnyit utolsó csepp vérünkig elraboltatni nem enge-



Honvéd huszár.



2 1 2

elünk. Esküszünk, hogy hazánkat védeni fogjuk, mig lesz közü
lünk egy, aki karját felemelheti. A magyarok Istene úgy segél- 
jen és áldjon meg bennünket!

Nagyszerűen megható jelenet volt ez, melynek láttára a 
szónok kijelentette, hogy ő is Szeged zászlajához csatlakozik. 
„Bízom a magyarok Istenében — így folytatja — bízom Szeged 
népének lelkesedésében, hogy kevés idő múlva mentve lesz a 
hon; ha pedig a hadi szerencse kevésbé mosolyogna fegyve
rünkre, ha netalán a végrehajtó hatalom az ármány által a fő
városból kiszoríttatnék, azon esetre Szegedet oly pontnak te
kintem, melyről a haza szabadságát, a nemzet függetlenségét 
megmenthetni hiszem. . . .“

Mire Kossuth elhagyta a várost, 500 fegyveres lovas várta 
az indulásra hívó parancsot. Ily eredménynyel tovább ment. 
Újra meglátogatta Csongrád vármegyének más lelkes városait, 
Vásárhelyt, Szentest és Csongrádot. Ezeknek népe égett a 
vágytól, hogy ismét hallhassa rajongó szeretetének tárgyát, 
Kossuthot. Itt ismétlődtek a szegedi jelenetek. A nép késznek 
nyilatkozott életét és vérét áldozni a hazáért.

És valóban bámulatos volt az az önfeláldozás, melyet 
ekkor a Tiszavidéki nép tanúsított.

Fájdalom, mindez hiábavalónak bizonyult. Jellasics és 
Réesey kinevezése, a nemzetgyűlés feloszlatása, — egészen 
más irányt adott az eseményeknek.

A nemzet most már királyával is ellentétbe jött. Most kö
vetkezett a kétségbeesett önvédelmi harcz élet-halálra.

Néptáborrá vált az egész alföld. Csongrád vármegye 1161. 
honvédnek kiállítását határozta el. Az általános lelkesedést 
csak a szegedi mészárlások zavarták meg.1) A megyebeli közsé-

T) Szegeden a  felfegyverzett nép dühe a rácz kereskedők ellen, fo r
dult. M indenféle h írek  és ü rü g y ek  ala tt rak ásra  lő tték  a legtisztességesebb  
szerb po lgárokat; bo ltjaikat k irabo lták , házaikat feldúlták. Sokan gyors 
m enekülés által m entették  m eg életüket. A k ik  e gyalázatos te ttek  ellen 
felszólalni m erészeltek , m ég ha  leglelkesebb m agyarok  voltak is, halállal 
lakoltak. M ikor V adász Manó po lgárm este r a Szabadságtéren  le akarta  
csillapítani a vérszom jas töm eget s beszédét o szavakkal kezdette  m eg : 
„P o lg á rtá rsak ! h á t ez a szabadság  ! ? egy g arázda  em ber rá  lőtt, — s a 
polgárm ester csak véletlennek köszönhette, hogy életben m aradt. íg y  lőt
ték  le B eniczky A ndor lovas nem zetőrhadnagyot, m ikor az utczán felsze



geknek szabadságukra volt hagyva, önkénytes toborzással vagy 
sorozással akarják-e a rájok eső legénységet, 19—22 éves egyé
nekből kiállítani. A haza megmentésére ajánlkozó minden 
legény húsz forint előlegot kapott és négy évi szolgálatra köte
lezte magát. Az utczákat zeneszó kíséretében éneklő és búcsúzó
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Egrossy.

delt hu llákat a kórházba akarta  szállítani. E gy  ittas fegyveres em ber fe l
kapaszkodott a kocsira és a holtakon töltötte vad bosszúját. A hadnagy 
rá k iá l t : Minek bántod, nem  látod, hogy m ár halo tt ? E rre  a fegyveres e 
szavakkal : h á t m ég te is a  ráczot párto lod ? lelőtte. íg y  m ent ez egv 
napon át. Ö sszesen 60 em bert gyilkoltak  m eg Szegeden ! V. ö. Hoizner. 
Régi Szeged I. 180 — 185. 1.
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ujonczok zaja töltötte be, melybe az öreg emberek bíztató szava 
és az asszonyok és leányok sírása vegyült.

Az ekként összeállított új sereg csakhamar útnak indúlt. 
Egressy Gábor kormánybiztos okt. 28-kán Szegedről „a király, 
haza és Kossuth Lajos nevében“ rendelte, hogy a vásárhelyi 
nemzetőrség 48 óra alatt Nagybecskereken legyen és Kiss Ernő 
tábornok rendelkezésére álljon. A 2374 főre rúgó csongrádme- 
gyei honvédség is készen állott; de a ruházat és fegyverzet, 
melyet az országos honvédelmi bizottságtól kértek, késett. A 
veszély nagyságához képest új meg új rendeletek érkeztek, —

és az ujonczozás állandóvá 
lett. Valóságos népfelkelés 
volt ez, mely ellenállhatatlan
nak látszott.

A vármegyei hatóság 
alig győzte a jelentkezőknek 
és besorozottaknak szólítá- 
sát, — és az egymást fel
váltó csapatok összeállítását. 
A kormánybiztosok sokasága 
és nem egyenlő eljárása ne
hezítette dolgukat, a miért a 
vármegye gyűlésén erős fel
szólalások történtek Egressy 
Gábor ellen. Nem szívesen 
tűrték például, hogy mig a 
szept. 19-ki rendelet szerint 
1617 honvédet kellett a vár

megyének kiállítania, addig egy későbbi rendelet az egész szám
nak egy negyedét 431-ben állapította meg, miáltal 117 honvéd 
feleslegessé vált. Azt is zokon vették, hogy mig az 52,000 lakost 
meghaladó Szeged város 550 honvédet, addig a 39,549 lélek
ből álló Vásárhely 603-mat volt kénytelen kiállítani! A nem
zetőrök pedig többnyire későn váltattak fel új csapatokkal.

Általános felháborodást okozott a megyében Egressy kor
mánybiztos nov. 20-ki rendeletének hangja, melyben teljhatal
mára való hivatkozással, korholja azokat, kik az ő rendeletéit.

Honvéd.



nem hajtják végre pontosan s ez által hazaárulást és népfelség- 
sértést követnek el. Sértő czélzással írta, hogy a mulasztó tiszt
viselőket, mint a kormányzat haszontalan orgánumait, félre
dobja, a szándékos akadályozókat pedig megsemmisíti. Panasz
kodik, hogy nov. 5. és 11-kén kelt rendeletéi sikertelenek ma
radtak ; ennélfogva meghagyja, hogy „Csongrád vármegye bi
zottmánya ne replikázzon, hanem tegyen!“

A helyzet valóban nem volt alkalmas arra, hogy a ható
ságok egymással czivakodjanak. Csongrád vármegye csakis 
ezért nem válaszolt a kormánybiztosnak sértő szavaira. Tett, 
amit' az ingerült kedélyhangulat mellett ily rendkivüli viszonyok 
között tehetett.

Mindent gyorsan és tapintatosan kellett elintéznie. Itt az 
ingerült lakosságot kellett csillapítania, hogy kihágásra ne ve
temedjék; amott az elöljárókat lelkesíteni, hogy el ne csügged
jenek. Itt a toborzók, az úgynevezett verbunkosok csináltak 
galibát, amott a sorozás ment nehezen. Itt egy-egy kormány- 
biztos sürgeti, hogy a legénység 24 óra alatt induljon, ott egy 
tábornok követeli, hogy 500—1000 kocsi készen álljon az élelmi 
szerek szállítására. Egyik helyen hiányzott a katonaruha, má
sikon a fegyver, — mindenütt pedig hiányzott a pénz! Sok volt 
a parancs, sok volt a követelés, fenyegetőzés, gyanúsítás, pöf- 
feszkedés, árulkodás — mind a haza nevében! Valóban nehéz 
volt a tisztviselők helyzete.

A téli táborozás, kemény fagyokkal és erős havazással 
nagy mértékben szaporította a bajt. A legénység egy része a 
szabad ég alatt szenvedte az idők viszontagságait.

I)e mindenki azon tudattal szenvedett és fáradott, hogy 
ezzel a hazának tesz szolgálatot.

Meg kell jegyeznünk, hogy Csongrád vármegye területén 
nem vivattak véres csaták; de az ellenség közelléte és vad 
bosszúja folytonos izgalomban tartotta a kedélyeket. A naponta 
érkező kormányrendeletek, a kormánynak Debreczenbe való 
futása, csatanyerési és csatavesztési álhírek, elfogott foglyok 
átvonulásai, — elfogatásokról és kivégzésekről érkező hírek, 
túlzott álmok és jövendölések oly állapotokat teremtettek, me
lyekről a békeidőben élő népnek fogalma sem lehet.



O sztrák  lovasság.



Az úgynevezett „mozgó szabad csapatok“ szervezése rop
pant pénzt igényelt, a vármegyei pénztárak pedig üresek valá- 
nak. Az éhező csapatok ételt és italt kértek; ha nem kaptak, 
szereztek magoknak úgy, ahogy lehetett. A nép sokszor nem 
tudta, hol és kinek panaszkodjék az elkövetett erőszakosságok 
miatt.

Mikor az ellenség 1849. január közepén Szeged felé köze
ledett, a vármegye január 25-ki gyűlésen, Kossuth Lajos fel
hívására, ezt határozta:

1. A szolgabírák tartoznak kihirdetni s kellő szigorral őr
ködni, hogy a netalán közeledő vagy a megye határait átlépő 
ellenségnek semminemű ellátás, élelmezés és szállítás sem a 
tisztviselők által ne rendeltessék, se egyesek által ne nyújtas- 
sék; sőt mindenki hazafiul kötelességének ismerje az élelmi 
szereket és takarmányt az ellenség elől eltakarítani, s ha ez nem 
volna lehetséges, megsemmisíteni s az ez által szenvedett kárt 
a haza kamatostul meg fogja téríteni;

2. a szolgabírák hirdessék ki, hogy az ellenség által elfog
lalt helyekre élelmi, vagy bármilyen ezikkeket bevinni haza- 
árulási bűn és hadi törvényszék elé leendő állítás súlya alatt 
senki se merészeljen;

3. hirdessék ki, hogy az ellenséggel való hivatalos és ma
gánlevelezés, vagy bármely érintkezés, vagy az ellenségtől bár
mely megbízásnak vagy hivatalnak elvállalása rögtönitélő 
törvényszék elé leendő állíttatás terhe alatt tilos; mire nézve 
minden rendezett tanács rögtönitélő hatalommal ruháztatván 
fel, Vásárhelyen és Szentesen a kormányilag engedélyezett 
tanács rendezés és tisztújítás mielőbbi megtartása szorgal- 
maztatik;

4. az ellenség által megszállott vagy megszállani készült 
helyeknek ostromállapotba való helyeztetése, szabad csapatok 
és népfelkelés szervezete, valamint egyéb rögtöni eljárást 
igénylő tárgyak elintézése czéljából Kárász Benj. főispán elnök
lete alatt Rónay Mihály első alispán, Bánhidi József főbiztos, 
Szilágyi Virgil aljegyző, Szomor Imre szolgabiró, Knausz János 
esküdt, továbbá Vásárhely, Szentes és Csongrád városok által 
küldendő 2—2, a kisebb községek által pedig 1—1 megbízott
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Vécsey tábornok.



folyvást Szegeden székelő állandó bizottmányul állandóan ki
neveztetnek, a Szegeden nem lakó bizottsági tagok rendes 
napidíj mellett;

G. szolgabírák az ellenség minden mozdulatát éber figye
lemmel kísérvén, az állandó bizottmánynak időről-időre folyton 
jelentést tegyenek;

7. a még hátralevő ujonczoknak haladéktalan kiállítása és 
Szegedre szállítása az illető küldöttségeknek szigorúan meg- 
hagyatik;

8. az állandó bizottmány az orsz. honvéd-bizottmánynyal a 
folytonos érintkezést Békésmegyével és Szeged várossal egyet- 
értőleg biztos futárok által fenn fogja tartani.

A Szegedre kinevezett állandó bizottság rögtön megkez
dette működését.

Első intézkedése az volt, hogy gr. Vécsey tábornok kíván
ságára elrendelte, miszerint naponként 400 szekér álljon ké
szen élelmiszerek s egyebek szállítására. Majd az ellenségtől 
megfélemlett és a helység elhagyására kész horgosiak megnyug
tatására bizottságot nevezett ki, mely Vécsey tábornoktól azt a 
megnyugtató kijelentést nyerte, hogy Szeged és vidéke meg
mentésére gondja lesz. Eddig Szegeden Vojnies őrnagy vezény
lete alatt kellő mennyiségű ágyúval ellátva egy zászlóalj gya
logság, két század lovasság és mintegy hatezer embernyi felkelő 
csapat áll készen. Szabadkán pedig Földváry őrnagy vezénylete 
alatt háromezer főnyi csapat áll rendelkezésre.

Minthogy pedig ennyi embernek élelmezéséről naponként 
gondoskodni kellett, a bizottság Halász Kázmér kormánybiztos 
sürgetésére elhatározta, hogy a Szentes és Csongrád városoktól 
bekivánt élelmi szereken kívül a vármegye hetenként 60.000 font 
kenyeret és 500 köböl zabot, vagy ennek megfelelő árpát és 
kukoriczát adjon. A kenyér fontjáért 2 krt, egy köböl zabért 
2 frt 6 krt, egy köböl árpáért vagy kukoriczáért pedig 2 frt 
24 krt fizettek.

A megkívánt mennyiségből Vásárhely 33,100, Szentes 
13,275, Csongrád 7800, Mindszent 3900, Szegvár 1925 font kenye
ret szolgáltatott ki. Az abrakból pedig Vásárhely 275, Szentes
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110, Csongrád 67, Mindszent 82, Szegvár 16 köblöt adott heten - 
kint. Tápé és Horgos fuvarral szolgált.

Február első napjaiban nagy zavart idézett előKopcsányi 
József kormánybiztosnak nagyhangú rendelete, mely szerint 
Csongrád vármegyétől rögtön 3000 nemzetőrnek kiállítását kö
vetelte, mégpedig azon kijelentéssel, hogy aki rendeletét nem 
teljesíti, az a hazaárulás vádját vonja magára. Természetes.

hogy ez ellen a szegedi állandó bizottmány felszólalt, kijelent
vén gr. Véesey tábornoknak, hogy amennyiben a haza törvényes 
kormányát jelenleg egyedül a honvédelmi bizottmány képezi, 
csakis ennek lehet joga valakit honárulási bűnvád alá vonni. 
Hunkár Antal orsz. biztost pedig felkérte, hogy a vármegyét ér
deklő kormánybiztosi rendeletekbe való beavatkozást ne enged
jen meg.

Gróf H adik  G usztáv.
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A honvédelmi komoly munkálatokat zavaró ily rendeletek 
«lien annál inkább fel kellett szólalni, mert a veszély naponkint 
nagyobbodott Makó város, mely február elején kénytelen volt 
magát az ellenségnek megadni, segélyért kiáltott. Minden em
ber segítségére szükség volt. A behívott nemzetőrök naponta 
erősen gyakoroltattak a fegyverforgatásban. A vármegye védel
mének intézésére Szegeden egy városi és vármegyei állandó 
bizottság működött. A kocsik százanként lettek kirendelve min
den nap. Toborzás folyt mindenfelé, — de fegyver most sem 
volt elegendő.

Ilyen nehéz körülmények között érkezett Theodorovics 
osztr. szerb tábornok Szeged alá azon szándékkal, hogy a Tiszán 
átmenvén, Nagyvárad és Debreczen felé mehessen. Uj-Szegeden 
8500 emberével állást foglalt, s lövetni kezdte Szeged városát.

Szegeden azonban Hadik ezredes hirtelen csatasorba állítá 
csapatát és kiadta a parancsot, hogy a Tiszán átmenve, bátran 
támadja meg az ellenséget. Ez megtörténvén, Theodorovics 
kénytelen volt Szőregre vonulni. Ott hirtelen elsánczoltamagát 
De a magyar honvédség ott is megtámadta, — s makacs küzde
lem után egész Deszkig kergette az ellenségnek szétvert hadát. 
Hat ágyú, több társzekér és zászló a honvédség kezébe került. 
Az ellenség halottainak száma több százra ment.

Ez nagyban emelte a nép és a honvédség harczi kedvét. 
Még a csata előtti napon, t. i. február 12-én kétezer gyalog és 
százötven lovas nemzetőr vonúlt Tápéra és ugyanannyi Algyőre. 
— leginkább Vásárhelyről. Ugyanekkor megtétettek a kellő 
intézkedések arra is, hogy a népfelkelés községenként szerez
tessék ; sőt még arra is, hogy oly fegyenczek, kiknek vétke nem 
olyan, hogy büntetésük elengedése által akár a közbiztonság 
veszélyeztetve lenne, akár pedig a nép erkölcsi érzéke megsér
tetnék, — ha az illetők magokat rendes katonai szolgálatra s 
arra kötelezik, hogy rossz magaviseletök vagy bűntény elköve
tése esetén az elengedett büntetés elszenvedése végett a fog
ságba visszavitessenek, s ha a katonáskodásra alkalmas test
alkattal bírnak: a legközelebbi tábor parancsnokának rendel
kezése alá bocsáttassanak.

Ekkor már megalakult volt a híressé vált Rózsa Sándor csa
pata. Ugyanis a több rablás miatt üldözött „paraszt király“, aki
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leleményességével és bátorságával eddig minden politikai és 
katonai hatóság intézkedéseit kijátszotta, még julius havában 
folyamodott Szeged tanácsához azon ajánlattal, hogy ha eddigi 
gaztetteiért bocsánatot nyer, kész társaival együtt a haza védel
mére kelni. A szegedi tanács nagy zavarban volt. Bármily nagy 
veszélyben volt is a haza, a vidék közhangulata mellett nem 
mert a békés lakosság rettegtetőjével alkuba bocsátkozni; annyi
val kevésbé, mivel a szegedi nemzetőrség kapitánya is kijelen
tette, hogy nem szőrűit „egy gaz rabló segítségére\“

De az országos honvédelmi bizottság, melyhez a tanács 
Rózsa Sándor folyamodványát elintézés végett küldötte, más
ként gondolkodott. A haza napról-napra nagyobb veszélybe 
jutott, melynek elhárítására minden fegyver becsessé lett. Októ
ber havában bűnbocsánatot adott Rózsának azon feltétel alatt, 
ha vitézsége által a polgárok becsülésére érdemessé fogja ma
gát tenni. Es Rózsa Sándor beváltotta ígéretét. Nehány nap 
alatt 150 betyárból álló guerilla csapatot állított össze, melynek 
legfélelmesebb fegyvere a karikás ostor volt.

Ez a csapat legelőször a temesi tábornál jelentkezett, — s 
ott személyes bátorsága által annyira kitűnt, hogy csakhamar 
a német lovasok rémévé lett. De a tábori élet szabadossága oly 
rakonczátlanságra ragadta a többnyire műveletlen csikósokból 
és pusztai futó betyárokból álló hadfiakat, hogy a honvédelmi 
bizottság kénytelen volt őket részben eloszlatni, részben pedig 
a rendes katonák közé sorozni.*)

A délvidéki viszonyok rettegésben tartották az egész vár
megyét. Gyermekek és vének siettek a táborba, mikor Torontói
ból és Csongrádból az a rémítő hír érkezett, hogy magyar csa
pataink febr. 13-án Szőregnél megütközvén az ellenséggel,' — 
megverettek ! A vásárhelyi és szegedi nemzetőrség megfutott!

Erre a rémhírre Szeged városa a kormányhoz fordúlt se
gélyért, mert a Vécsey tábornok vezénylete alatti katonaság 
nem volt képes az ellenség előnyomulását fentartani.

Ekkor Kossuth Lajos, mint a honvédelmi bizottság elnöke,

:) E zen időben sokat ír tak  a zsiványcsapat m agaviseletéről és el
oszlatásáról. L. „K ossuth H írlap ja“ 1848. év 34. 49. 102. 125. szám ait.



2 2 5

Damjanics tábornokot egy brigáddal Szegedre küldötte, miről 
a szegedi polgármestert a következő korholó levéllel értesítette:

„Szeged városa Közönségéhez!
Polgármesterüknek a szőregi veszteséget tudató, s ren

des katonai erő segítséget sürgető levelükre röviden válaszo
lom : hogy Damjanics tábornok parancsot kapott egy erős 
brigádával saját személyes vezérlete alatt Szeged tájára 
sietni, minden erőt összpontosítani, s a rabló ráczokat vissza
verni.

A.nemzet ez által roppant áldozatot hoz Szegednek. De 
Szeged város közönsége gondolja meg, hogyha ezen vitéz 
Tábornok s erős Brigádája a nép részérőli erélyes támogatás 
hiánya miatt ott soká vesztegelni volna kénytelen, meglehet 
hogy Szeged védelmének a Nemzet élete eshetnék áldozatul.

Azért tehát szedje össze Szeged, Vásárhely és vidéke 
minden erejét és maga magát segítsen védeni, — mert ha egy 
rabló népcsorda előtt a magyar fegyveres nép megfut, mint 
Szőregnél megfutott, akkor e vidéket nem a kormány, de Isten 
maga sem képes megmenteni.

Csatában száz közűi egy-kettő meghalhat talán — ez le
hetséges, de nem bizonyos; a bátor ember a helyett, hogy 
maga halna meg, az ellenségét teríti földre, a gyáva ellenben 
meghal mind bizonyosan, mert a vad ráczok leölik őt, felesé
gét, gyermekeit kegyetlenül, felpörzsölik házát s vagyonát.

Azt gondolom, nem nehéz a választás. És mégis Önök 
Polgármestere azt írja, hogy a vásárhelyi lovas nemzetőrök 
futnak, a szegedi nép megrémült és fél. — Félelem még sen
kit sem mentett meg a bajtól soha. — Szeged és Vásárhely 
együtt közel 100.000 magyar és ez fél, hogy Szőregről 7000 
rácz rabló erőt vészén rajta.

Én láttam Szeged népét megesküdni, hogy a hazát menti 
meg, hallottam asszonyait mondani, hogy piszkafával is le
verik a ráczokat; most azt írja Polgármesterük Szeged városa 
nevében, hogy Vásárhely szalad és Szeged fél 7000 rácztól!

Önök segítséget kértek a rabló rácz csorda ellen, ime a 
kormány a nemzet rovására leküldi Damjanich tábornokot
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— a ráczok rettentő ostorát egy erős gyalog és lovas brigá- 
dával. — Isten adja, hogy Szeged félelmének miatta a nemzet, 
maga ne vesszen el.

Azonban leküldjük; de megkívánjuk, hogy Szeged ezen 
erős hadcsapatra támaszkodva, védje magát férfiasán, mert 
hiszen most ott nem is a hazáról, hanem csak önmagukról,, 
saját életükről, saját vagyonukról van szó. Emlékezzenek 
meg, hogy Szeged megvédése még a hazát nem menti meg, 
sőt ha tíz mértföldnyire egy rácz sem közelítene Szegedhez,, 
de idefent egy döntő csatát elvesztenénk, ezen vesztett csatá
val Szeged is elveszne menthetetlenül — de elveszne a haza 
is ! Az igazság istene őrizzen ettől!

Szeged nem Szegednél mentetik meg, a ráczok nem a 
Bánságban győzetnek le. Arad, Temesvár nem Aradnál, 
Temesvárnál vétetik be — mind az idefent történhetik csak. 
Ha Vindisgraetz legyőzetik, a rácz lázadás magában meg
szűnik. A kígyónak, mellynek feje széttiportatott, tagjai rán
gatózhatnak egy kissé, de nem harapnak.

Azért tehát bátorodjanak fel önök és siessenek, Dam- 
janics megmenti önöket, ha nem félnek, hanem bátor férfiakul 
csatlakoznak hozzá, s védelmezik magokat.

Isten önökkel! Miskolcz, Kassa, Eperjes, Lőcse, Eger,. 
Gyöngyös ki van ragadva az ellenség kezeiből. Szeged csak 
úgy vesz el, ha maga magát elveszti.

Isten Önökkel!
Debreczenben, febr. 13. 1849.

a honvédelmi bizottmány elnöke;
Kossuth Lajos m. k.



III.

Uj e rő fe sz íté sek ; gr. Batthyányi K ázm ér korm ánybiztos in tézk ed ése i. —  
Csongrád várm egyei n em zetőrök .-— A „ h ű t le n e k ." —  A H a b sb u rg -h á zd e -  
tronizálását a várm egye m eg ü n n ep e lte , —  Orosz interventio e llen i „ k e r e sz 
te s  hadjárat. “  —  Csongrád v e sz e d e lm e . —  S zeged i zavar, a lőporraktár  
fe lro b b a n á sa . —  Az e lle n sé g  k ö ze led ése . —  Szőregi c sa ta v esz té s , —

ország  bukása.

Kossuth levele nagy hatást tett egész Csongrád vármegye 
népességére. Ennek a legmagyarabb vármegyének polgárságát 
végtelenül bántotta az a feltevés, hogy százezer magyar fél 
hétezer rácztól. Meg akarta tehát mutatni, hogy nem fél, hogy 
kész életét és vagyonát feláldozni a hazáért.

A magyar nép védelmének vezetésére teljhatalommal ki
küldött gr. Batthyányi Kázmér kormánybiztos új lelket öntött a 
tétovázó népbe. A 18 és 30 év közötti korban levő fiatalságot 
háromszor 24 óra alatt összeiratta s fegyverre szólította. Csakis 
a nélkülözhetlen megyei tisztviselők és a gazdaság folytatására 
szükséges cselédek maradtak otthon.

Ugyanezen kormánybiztos beszedette a nép kezén levő 
lőfegyvereket, kardokat, karikás ostorokat és nyeregszerszámo
kat, hogy azokat szükség esetén a nemzetőrség és katonaság 
kezébe adhassa. Az egyes városok és községek ismételve új meg 
új óriási áldozatokat hoztak a haza oltárára; többek között 
Szentes a fuvarozás mellett 30,000 frtot adott kölcsön az ál
lamnak.

Márczius közepe táján Szeged védelmére nagy munkával 
sánczokat emeltek. Azonkívül Derra Kálmán őrnagy felhívására 
Szegedről Szentesre három gyalog századot, Csongrádról
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Algyőre két gyalog századot, Kistelekről Tápéra egy, Tápéról 
és Algyőről ugyanoda együttesen egy gyalog századot, —Vásár
helyről és Szentesről Szegedre két lovas századot rendeltek be, 
azért is, hogy márczius 15-ét kellően megünnepelhessék. Szege
den naponkint száz kocsi állott készletben. Csongrád a városi 
pénztárt az ellenség elől Szegvárra vitette ; Szentes a böldi rév-

Gr. B atthyányi K ázm ér,

nél való átjárást beszüntette; Mindszentnél és Anyásnál levő 
minden szállító eszközök a Tisza innenső partjára szállíttattak; 
a derekegyházi grófi kastély és a szegvári megyeház nélkülöz
hető helyiségei kórházzá alakíttattak. Szóval, az új táborozási 
életre minden intézkedések megtétettek.

Szabó Mihály megyei számvevő tervének elfogadásával a
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Csongrád vármegyei nemzetőrség ápril elsejére táborba szállott. 
Szegedre Vásárhelyről ment három gyalog. század; Algyőre 
Vásárhelyről és Szentesről egy-egy század, — Tápéra Szentesről 
két gyalog század.

Az uradalmak, egynek kivételével, megtették kötelességü
ket. Csak gróf Károlyi Lajos, a vármegyének egykori főispánja, 
a szabadelvű ellenzéknek és Kossuthnak engesztelhetetlen 
ellensége, szerezte meg magának azt a kétes dicsőséget, 
hogy az ellenség szolgálatába lépett. Ezért hazaárulónak 
lön nyilvánítva s a vármegye területén levő összes javai és ter
ményei zár alá helyeztettek. A gróf vásárhelyi pénztárában 
2027 magyar frt 47 
krt, azonfelül osztrák 
bankjegyekben s kül
földi kisebb pénzda
rabokban 28 frt 16 
krt foglaltak le az 
állam részére. Ezen
kívül a gr. Károlyi 
testvérek közös pénz
tárának harmadrészét 
is lefoglalták Lajos 
gróf része gyanánt.

Hazaárulónak lett 
nyilvánítva őrgróf 
Pallavicini Alfonz, a 
Bécsben lakó gazdag főúr, és Babarczy Antal is, a vármegyének 
volt alispánja és országgyűlési követe, aki gr. Károlyi Lajosnak 
mindenkor kész eszköze volt. Végre Leeb Mátyás, szentesi róm. 
kath. plébánost is a szegedi vésztörvényszék elé állították.

Természetes, hogy az a vármegye, amely az osztrák párthoz 
siető „hazaárulókkal“ így bánt el, az csak örömmel fogad
hatta az ápril 14-én országgyülésileg kimondott függetlenségi 
nyilatkozatot, mely a Hahsburg-Lotharingeni uralkodóházat 
trónvesztettnek mondotta ki; Kossuth Lajost pedig az ország 
kormányzójává választotta.

Mikor ezt a nagy eseményt, melyhez hasonló 1707 óta nem

M agyar czim er a trónfosztás után.
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történt, az alispán az ápril 28-án Vásárhelyen tartott megye- 
bizottmányi ülésen hivatalosan bejelentette, a vármegye közön
sége örömriadásban tört ki, és egyhangúlag elhatározta, hogy a 
nemzet függetlenségét, önállását s jövendőbeli nagyságát meg
alapító országos határozatok hozatalának napját egyházilag és 
polgárilag megünnepeli.

E végből május hatodikára ünnepélyes gyűlés tartása tű
zetett ki, — az egyes .községek pedig felhivattak, hogy saját 
kebelükben május 8-án szintén külön ünnepeket rendezzenek.

Sántha Ede főpénztárnok gondoskodott a szükséges nem
zeti lobogók beszerzéséről és a vármegyeház kivilágításáról. A 
szolgabírák pedig mindazokat a czímereket, feliratokat, jeleket 
és jelvényeket, melyek a száműzött dynastiára emlékeztettek, 
minden nyilvános helyről eltávolították. Egyúttal felhívták az 
uradalmakat, a községeket és egyes tehetősb polgárokat, hogy 
önkénytes honvédek és sebesültek számára adakozzanak.

Az ujonczok összeírásával megbízott küldöttségek pedig 
május 6-ára bemutatták a 19 éves ifjak névjegyzékét.

Csongrád közönsége lelkes hangon mondott köszönetét 
a nemzetgyűlésnek bölcs határozatáért, Kossuthnak az indítvány 
tételéért, a honvédelmi bizottmánynak pedig erélyes eljárásáért 
és végre a hadseregnek és Mészáros Lázár hadügyministernek 
rendíthetlen magaviseletéért.

A május hatodiki vármegyei ünnepélynek első teendője 
volt a függetlenségi nyilatkozat feletti újabb határozat, mely a 
fentivel teljesen összhangban így hangzott: „A vármegyének 
nagy számban egybegyült közgyűlése, magasztos örömtől el
fogult kebellel karolja fel a magyar nemzet megküldött függet
lenségi nyilatkozatában foglaltakat, mint legforróbb vágyainak 
Isteni gondviselés által engedett teljesülését. Ezen nyilatkozat
ban foglalt nemzetgyűlési határozatok iránt kitörő lelkesedéssel 
ünnepélyesen hódolatot esküszik és fogad; és az egész függet
lenségi nyilatkozatot mint a magyar szabadság és jövendő jobb
lét talpkövét, jegyzőkönyvbe igtatja.“

„Az ország rég óhajtott és a fennebbi függetlenségi nyilat
kozatban nemzetgyülésileg kijelentett önállóságának és státus 
életi függetlenségének megünneplése végett gyülekezvén egybe
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mai napon a megye közönsége, mindenek előtt elhatározta, hogy 
a helybeli szentegyházban hálaadó fohászait bocsátja az isteni 
gondviseléshez azon jótéteményeiért, miszerint a magyar fegy
vereket szerencsével áldva meg, az ország függetlenségének lé- 
tesülését engedé. Egyszersmind kéri a Mindenhatót, hogy adjon 
olly erőt és lelkesedést a hadseregbe, mellyen a szabadságra 
törő ellenség erőlködése hajótörést szenvedjen.

Elhatározta továbbá, miszerint az ország jövendő jobblétét 
biztosító béke helyreállítása kiválólag a haderőtől függvén, a 
f. é. ápril 26-ki 89. számú Közlönyben olvasható ujjoncz állí
tási törvényczikk értelméhez képest a megyére eső 305 ujjoncz 
haladéktalanul az ujjonczállítási küldöttségek felügyelete alatt 
a községek által akként állíttassék ki, hogy a toborzás meg
kezdetvén, f. hó 20 ig folytattassék és e helyettesítés ezen napig 
engedtessék meg. Ennek elteltével pedig a törvény rendeletealá 
eső korbeliek minden halasztás nélkül az idézett törvényczikk 
szigorúságához képest besoroztassanak. Mire nézve egyrészről 
az ujjoncz állításnál előadandó egyes esetekben kérdés elintézé
sével az ujjonczozást illetőleg kinevezve lévő küldöttségek 
bízatnak meg; másrészről pedig miután a Csongrád vármegyei és 
vidékebeli ujjonczok beavatásuk helyéül Vásárhely városa van 
kitűzve, az ezt kezelendő katonatiszti egyének befogadására a 
megyének Vásárhelyen levő tiszti épületei raktári biztos által 
készen tartassanak. Az e szerint Vásárhelyen működendő had
fogadónál beavatott megyéi minden ujjonczok besorozásáról 
rendes jegyzőkönyv vitelére Medveezki Antal törvényszéki 
ülnök, Kovács Ferencz szolgabíró, Herczeg Ferencz esküdt és 
Jeney Imre alügyész bízattak meg.

Elhatározta továbbá a vármegye elvileg azt is, hogy a fel
kelési pénztár, mint melynek létezése jelen körülmények közt 
minden czélt nélkülöz, és nem egyéb a néposztályok közt léte
zett választó falak szomorú emléke maradványánál, az ország 
szükségei fedezésére fordíttassék. Ezen pénztár jelen állása és 
függetlenségi nyilatkozat nyomatási, a mai ünnnepélyre fordított 
költségek levonásával felterjesztetik, a szolgabírák pedig a kerü
leteikben tehetősb honpolgárokat áldozatok hozatalára búzdít- 
sák és buzdítások sikerének minden egyes esetei felől jelentést



legyenek. Ezúttal Rónay Mihály első alispán abbeli nyilatko
zata, miszerint az ország szükségeinek fedezésére ajánlatképen 
100 irtokat letesz, továbbá Vásárhely város'részéről tett azon 
előterjesztés, miszerint a reá vetett ujjoncz illetőségen túl még 
100 ujjoncznak kiállítását rendelte el testületileg és azon felül 
ujjonczok állítása egyesek részéről is történik, méltányló elisme
réssel fogadtattak.

Elhatározta végre a vármegye, hogy a függetlenségi nyi
latkozatnak minden községbeni megünneplése múlt hó 28-án

kelt határozat értelmében f. hó 8 án történ
jék, és ezen ünnepélyeken! megjelenés vé
gett a megye részéről Vásárhelyre: Kaszap 

Mihály másodalispán, Medveczki Antal törvényszéki ülnök, 
Kovács Károly főügyész, Szilágyi Virgil aljegyző; — Szen
tesre: Müller Ignácz hely. alispán, Mikecz Lajos főszolgabíró; 
— Csongrádra: Rónay Mihály első alispán, Őrhalmy József 
főszolgabíró, Bogyó Mihály törvényszéki ülnök, Szabados Antal 
képviselő; Szegvárra: Vidovich Mihály főjegyző, Pillich János 
számvevő, Práznovszky János levéltárnok; Mindszentre: Sántha 
Ede főpénztárnok, Kis Károly szolgabíró; Algyőre: Bánhidy

A trónfosztás k ih irdetése.
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József főbiztos, — Tápéra Szomor Imre szolgabíró, — Horgosra 
Knausz János esküdt, Kistelekre Draskovics Alajos esküdt, — 
Sámsonra Kovács Ferencz szolgabíró és Herczeg Ferencz esküdt, 
— Anyásra Kókai István másodaljegyző és Mikecz Ferencz 
esküdt, — Csányra Jeney Imre első alügyész, — Dóczra Szilágyi 
-Gyula másod alügyész, — Derekegyházára Papi Soma esküdt 
kiküldetnek.

Melly egész határozat az ország kormányzója eránti határ
talan tisztelet, hála ragaszkodás és az országgyűlés további 
rendeletéig hű engedelmesség kijelentésével, és a magyar had
sereg iránti hálás elismerés nyilvánításával felterjesztessék.

Végre a magyar szabadságharczban elesett hazafiakért a 
helybeli szentegyházban holnap reggel 8 órakor a mindenható
hoz szent mise áldozat fog bemutattatni.“

Nagy örömet okozott a hazaárulónak bélyegzett gr. Ká
rolyi Lajos testvéreinek, t. i. György és István grófoknak 
szép és hazafias lélekre valló ajánlata.

Ezek a főurak azonosították magukat az ország és a 
vármegye sorsával, egyenkint 500—500 frtot alapítottak a 
Csongrád vármegye kebeléből kiállított és a haza védelmé
ben megsérült harczosok, vagy ezek árváinak gyámolítására 
felállítandó segélyalap növelésére. Ha ez a segélyalap, vagy 
az általok tervezett ápoló intézet nem létesülne, vagy idővel 
feleslegessé válnék, azon esetben az összegeket más közhasznú 
czélra ajánlották fel. Természetes, hogy az ily nemeslelkű 
ajánlat közelismeréssel fogadtatott a nép minden rétegében, 
és a Károlyi név iránti régi tisztelet újra helyre állott.

Amig a vármegye községei a függetlenségi nyilatkozat
nak kihirdetése felett örvendeztek és templomaikban hálát 
adtak az Úr Istennek az eddigi eredményekért: addig a meg
alázott Ausztria az uralkodó család régi barátjához, Orosz
országhoz fordúlt segítségért — a „lázadó“ magyarok leigá
zására.

A lengyelek felkelésétől félő orosz örömmel jött Ausztria 
segítségére; majdnem félmillió katonát indított Magyarország



felé. E közben az Ausztriához ragaszkodó népek és katonák 
is mindent megtettek a magyarság leverésére.

Ily körülmények között a magyar kormány „keresztes

Orosz katonák.

hadat“ rendelt el, és a vármegyék a védelemhez szükséges 
végső erőfeszítésre lőnek felhíva.

Csongrád vármegye a junius végén Szegváron tartott 
közgyűlésén intézkedett először az orosz invázió ellen. Kihir-



defcték az általános fegyverfogást, az új keresztes háborút, 
melyben minden egészséges embernek részt kellett vennie.

Szeged szabad kir. város; továbbá Vásárhely és Szentes 
rendezett tanáescsal biró városok a magok hatáskörében in
tézkedtek a nép fellelkesítéséről. A vármegyebeli többi közsé
gek pedig oda utasíltattak, hogy a fegyverfogható embereket 
azonnal összeírják és a leendő lovasokat külön jegyezzék föl; 
egyszersmind mindenkinek meghagyják, hogy magokat 48 óra 
alatt fegyverrel ellássák, a mozgósítandók számára kívánt 
élelmiszerekről gondoskodjanak. Az előfordulható szükség fe
dezésére magokat nagyobb pénzösszeggel lássák el, mely 
annak idején a polgári biztosnak fog átadatni.

A rendelet mind a szószékről, mind az elöljárók által 
azonnal kihirdettessék és a nép buzdíltassék a teljesítendők 
foganatosítására. A netalán közbejöhető veszély közeledésére 
a községeknek meghagyták, hogy őrök és vészjelek akkép 
állíttassanak fel, hogy a nép a veszedelmet s annak helyét 
azonnal megtudhassa és oda gyülekezhessék. Szükségesnek 
látta a vármegye, hogy kisebb számú állandó bizottmányok 
alakíttassanak, melyek az érkező rendeletek által megkívánt 
intézkedéseket azonnal megtegyék.

Éhez képest ismét új toborzás indúlt meg. A nemzet
őrség fegyverrel síkra szállott; a tisztek megválasztattak. 
Minthogy azonban a fenyegető veszélylyel szemben mindez 
kevésnek látszott, egy tartaléksereg szervezésének szüksége 
állott elő; mire nézve a vármegye a következő szabályt lép
tette életbe:

Mindenki a 18-ik éveseken kezdve 30 éves korig a tar
talék sereg tagjául összeiratik és fegyverfogásra köteleztetik, 
az összeírás kellő kiigazítás után f. hó 25-ig másodalispáni 
hivatalhoz okvetlenül beterjesztendő.

Az összeírás alól kivétetnek:
a) Orvosok, sebészek és gyógyszerészek;
b) kik testi hibájuk miatt fegyverviselésre alkalmatlanok;
c) azok, kiknek 12 éven alóli gyermekeik lévén, annyi 

értékük nincs, melyből gyermekeik megélhetnének s kiknek 
házi szolgálatra alkalmas gyermekeik nincsenek;
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d) a munkára alkalmatlan családfők és özvegyek egyet
len gyermekei, vagy több gyermekűk közül egy, aki otthon a 
házi teendők teljesítésére okvetlenül szükséges;

e) a több tagból álló család besorozásra alkalmas egyé
neinek minden esetre fele;

f) azok, kik helyett a honvédekhez vagy megyei mozgó 
csapathoz helyettes egyén állíttatott;

g) a megyei mozgó csapattal elment, vagy most a ta r
taléksereghez besorozandó gazdáknak a gazdasághoz okvet
lenül szükséges cselédei;

h) gazdasági számadó tisztek.
2. A hivatalnokok, kik egyébként a kiveendők sorába 

nem tartoznak, a tartaléksereg közé szintén besorozandók és 
helyük ideiglenesen másokkal betöltendő, kivévén a pénztárno
kokat és a múlt bizottm. ülésben kinevezett védbizottmány 
tagjait.

3. Minthogy e kötelező rendszabályok életbeléptetése csak 
úgy remélhető, ha a nép a szolgálati időre nézve meg lesz 
nyugtatva, a megye szükségesnek vélte a szolgálati időnek a 
kormány által 3 hónapra leendő meghatározását.

4. Ezen tartaléksereg alakítását és hol leendő összevonását 
illető intézkedés, valamint a törzstisztek kinevezése a kormány
tól váratik, a főtiszteket pedig a megye fogja javaslatba hozni.

A tartaléksereg ekkénti felállítására nézve hozott fenti 
szabályok, amennyiben nem önkéntes toborzáson, hanem köte
lezés elvén alapszanak, foganatosítás előtt megerősítés végett a 
belügymin isteriumhoz felterjesztetnek.

Azonban, a mig a vármegye ekként a felkelő néptömeg 
besorozásáról gondoskodott, julius végén jött a rémhír, hogy itt 
a muszkasereg a vármegye határán.

Erre a böldi rév átjáróját beszüntették és védelmére ágyú
kat állítottak fel, A Félegyháza felől jul. 27-kén Csongrádra 
érkezett 400 ulánus vasas német és mintegy 40 orosz katona 
egész a révig nyomult előre; de a tett intézkedések megszemlé
lése után — Csongrádon élelmiszereket zsarolva — visszatért 
Félegyházára. A községek állandó futárok által értesítették
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239

egymást és a védbizottságot az ellenség mozdulatairól. A rög- 
tönitélő bíróságok is egybeállíttattak.

Az első szerencsétlenség Csongrád városát érte. Ugyanis 
mikor a Szentesen időző Kossuth Lajos meghallotta, hogy a

csongrádiak engedték magokat megzsaroltatni, még az nap egy 
felhívást intézett hozzájok, hogy mossák le becsületükről azt a 
gyalázatot, melyet megzsaroltatásukkal magokra vontak, holott: 
„kicsiny ellenséges csapatokat agyon kell verni,— ez a legjobb- 
szabadulás!“

O sztrák  draíronvos.
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Brussele osztrák őrnagy értesülvén Kossuth leveléről, azt 
megszerezni akarta, s e végből másnap (jul. 29-kén) visszatért 
a városba és az elöljárókat foglyokként akarta magával vinni. 
De a felkelt nép kiszabadította őket a német katonák kezéből.

E közben a Szentesen levő magyar sereg előőrsei megtá
madták a császáriak előőrseit, s ellenük ágyúval tüzeltek. Az 
ágyúszó hallatára összefut a nép, félreveri a harangot és a vá
rosból menekülő osztrák csapatból két vasas németet és három 
ulanust agyonvert.

Ezen eset megtorlására másnap, jul. 30-kán Haynau Thun 
dandárét küldötte Csongrádra, és mivel a nép elfutott előle, az 
üresen maradt várost kirabolván, felgyújtotta.

Még az nap külön napiparancs alakjában megállapította 
az elveket, melyek szerint a szabadságharczban résztvevők 
ellen eljárni fog. A hadi foglyokat részint a pesti, részint a 
pozsonyi hadparancsnoksághoz, -— a további szolgálatra alkal
mas honvédeket pedig az olaszországi ezredekhez fogja küldeni. 
Akik önkényt jelentkeznek, azok teljes békeilletményt; mig az 
elfogottak csak rabilletményt kapnak.

Az elfogott katonatisztek, a legmagasb rangtól le a kapi
tányig egy forintot, az alsóbb rangúak 40 krt kapnak élelmezési 
díjul. A politikai foglyok, ha saját vagyonnal bírnak, önmago
kat élelmezik.

Ezen napiparancs kiadása után, a már a Tiszához érkezett 
Ramberg és Schlick-féle csapatokkal együtt Szeged felé 
nyomóit.

A nép menekült, a hova tudott. Az életfentai’tási ösztön 
volt az irányadója.

Az elöljárók figyelmeztették Schwedelt, a szegedi hadpa
rancsnokot, a mezei munkával elfoglalt népnek helyzetére, mely 
egy kézzel az élelmiszereket szerezni, más kézzel a határát vé
delmezni volt kénytelen. A vármegye pedig különösen arra for- 
dítá a szegedi hadparancsnoknak figyelmét, hogy mivel az elő
nyomuló ellenség mozdulatairól érkező tudósítások az aggodal
mat óránkint, sőt perczenkint súlyosabbá teszik, arra nézve 
kellene intézkedni, hogy azon néhány védtelenül hagyott tiszai 
átkelési ponton, hol az ellenség átkelésétől minden pillanatban
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tehet tartani, erős katonai fedezet alkalmaztassák. Mert az 
ellenség átbocsátása által nemcsak e tisztán magyar vidék 
áldoztatik fel, hanem mindazon nagymennyiségű, Szentesen 
felhalmozott állami élelmiszer az ellenség kezébe kerül s a nép

tönkre jutásával a magyar hadsereg élelmezésének főkútforrása 
is veszendőbe megy.

A vármegyei hatóság és a nép most is pontosan teljesítette 
kötelességét; de fájdalom, a kormány és a hadvezérek torzsal
kodása mélyen elkeserítette a kedélyeket.

O sztrák  tábor.
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A „Szegedi Híradó" vezérczikkekben sürgette, hogy az 
összes magyar hadseregek feletti vezérlet Görgeire bízassák; az 
ország polgári kormánylatát pedig tovább is Kossuth vezesse. 
A pártokra szakadt közvélemény ingerültsége átterjedt a kép
viselőház tagjaira is, akik szenvedélyes vitát folytattak a felett, 
hogy mért hagyta el Kossuth Szegedet jul. 25-kén ?

A népben elégedetlenség, félelem és gyanú érzelmei tá
madtak, mivelhogy az ellenség napról-napra közeledett Szeged 
felé. A zavar és felháborodás még erősebben tört ki azon nagy 
szerencsétlenség után, mely jul. 28-kán reggel Szegedet és kör
nyékét rémületbe hozta.

Az új-szegedi lőporraktár, melyben körülbelül 150—200 
mázsa lőpor volt, iszonyatos erővel felrobbant.

A robbanás oly légrázkódtatást idézett elő, hogy az abla
kok a város legtávolabbi részében összetöredeztek; a Tiszán és 
partjain pedig sok törmeléket és szétroncsolt hulladarabokat 
lehetett látni. Mintegy 800 ember esett a nagy szerencsétlen
ség áldozatául! Hogy és miként történhetett ez ? Mindenki kér
dezte, de biztos feleletet senki sem tudott rá adni!

Háborús időben a gyanú rettenetes. Baljóslatú hírek ter
jedtek a nép között; minden rend bomlásnak indult. A vezérek 
közt aggasztó viszály; az ellenség közeledik, az országgyűlés 
szétfut, csak egy kis része menekült a kormánynyal együtt 
Aradra.

Julius 29-kén estefelé a visszatért Kossuth lakásán vegyes 
hadi- és ministeri tanács volt, mely elhatározta, hogy az ország 
déli vidékein harczoló összes seregeink főparancsnokául ideigle
nesen Dembinszky neveztessék ki; melléje táborkari főnökként 
Mészáros Lázár adassék; az engedetlen Perczel Mór helyét 
Gaál László foglalja el.

A megerősített szegedi körsánczoknál az előnyomuló 
osztrákokat okvetlenül fel kell tartóztatni; e végből valamennyi 
csapat itt összpontosítandó. A Temesvár ostromával foglalkozó 
Vécsey tábornok szintén Szegedre siessen.

A mig Szegeden tanácskoztak, addig Haynau félelmes 
gyorsasággal közeledett. Az ellenség mozdulatainak megfigye-
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Haynau és Paskievics.
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lésével megbízott Mikecz Lajos szentesi főszolgabíró jelentette, 
hogy az idegen csapatok már Kun-Szt-Mártonnál vannak.

Szegeden mindent megtettek arra, hogy a császáriakat 
visszaszorítsák vagy legalább a további előnyomulásban feltar
tóztassák.

A város körül óriási sánczot emeltek másfél ölnyi magas
ságban — a Marostól egész a boszorkányszigetig. Szőreget a 
Marostöltés oltalmazta. A jobbparti földsáncz a Matyérnál 
indúlt ki s Dorosmát is befoglalva, Tápénál érte a Tiszát.

A kormány ezen, majdnem három mértföldnyi sáncz mögé 
vonta össze a magyar csapatokat, melyeknek száma 37.000 főre 
ment. Csak 1Ö4 ágyúja volt. Ott volt Dessewffy Arisztid, Gaal 
László, Guyon Richard, Kmetty és Lenkey tábornokok. Monti, 
Zambelli, Asbóth ezredesek. Kossuth még egy tartaléksereg 
szervezésén fáradozott, de kevés sikerrel.

A fővezér Dembjnszky azonban nem szerette a nagy kiter
jedésű sánczot — csatahelynek. A sikeres védelemhez legalább 
90 ezer emberre és háromszáz ágyúra lett volna szükség. Vé
delmi pontul alkalmasabbnak találta Szőreget. Oda húzódott 
tehát augusztus első napján.

A császáriak másnap ellenállás nélkül vonultak be Sze
gedre. Haynau aug. 3-kán érkezett oda. Azonnal felvonatta 
ágyúit az akkor még fennálló régi vár falaira, hogy onnan a 
hídfő és az Újszeged őrizetére hagyott magyar sereget lövesse 
és kierőszakolja az átkelést. A magyarok viszonozták a lövése
ket. Reggeltől délután 5-ig folyt az ágyúk és röppentyűk öldöklő 
munkája. Újszeged lángba borult, — a magyar tüzérek a gát 
magassága miatt nem látták, hogy tüzelésük alatt az osztrákok 
és oroszok egyesült serege a Tiszát áthidalván, tömegesen át
ment; — és óriási meglepetésükre ágyúikat gyalogsági roham
mal elszedte.

Dembinszky és Mészáros a szőregi védvonalon csatarend
ben várta az ellenséget.

Az éj sötétében megkísértette ugyan a hídfő visszafogla
lását ; de ott is zavar támadt és a magyarok vitézsége hiába
valónak bizonyúlt.

Haynau szárnyvezérei bekerítették a magyar sereget.
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Schlick aug. 4-kén Vásárhelyre, onnét másnap Makóig nyomult; 
Ramberg pedig Ó-Kanizsánál kelvén át a Tiszán, Szeged felé 
sietett.

Ily helyzetben Dembinszky nem tartotta czélravezetőnek 
a támadást s Arad felé akart visszavonulni, — hogy hadseregét, 
melynek győzelme Magyarország egyedüli reményét képezte, 
a vereségtől megkímélje. De alig ment szét az elvonulási parancs, 
megdördült az ellenség ágyúja! Akarva nem akarva, a csatát 
el kellett fogadni. Kezdődött az iszonyú öldöklés. Az ellenség 
túlnyomó ereje előtt a magyar vitézség és önfeláldozás nem 
volt elegendő. A magyar sereg a tapasztalt rósz vezénylet miatt 
lehangolva, kénytelen volt visszavonulni. Veszteségünk 400 
halott és sebesült; 300 fogoly s 6 ágyú. Dembinszky is sebet 
kapott. Az ellenség vesztesége 45 halott és 195 sebesült.

A szőregi csatavesztés híre villámszárnyakon repült Arad 
és Temesvár felé. Másnap már mindenki erről beszélt.

Az érkező tudósítások óráról órára nyugtalanítóbb híreket 
hoztak az ország minden részéről. Dembinszky Temesvárnak 
vette útját, ahol Vécsey és Kmetty csatlakozott hozzá. Bem 
moldvai előnyomulásának örömét megrontotta a kétségbeejtő 
hír, hogy a győzhetetlennek hitt magyar sereg Segesvár alatt 
szétveretett. Görgeiről semmit sem lehetett hallani. Aug. 9-kén 
Guyon seregét Temesvárnál szórták széjjel. A zavar és fejetlen
ség már teljes volt, mikor Görgei Aradra érkezett — azon elha
tározással, hogy leteszi ő is a fegyvert. Mert hiába való minden! 
Augusztus 11-kén a képviselőház szétoszlott, a kormány lemon
dott. A haza menthetlenül veszve volt — Kossuth és társai kül
földre menekültek, Görgei pedig aug. 13-án Világosnál letette 
a fegyvert s ezzel szomorú vége lett a magyar szabadság
harcznak.
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N éphangulat. —  Jom b ort fő n ö k ség e

A szabadságharcz leveretése után következett a legalja
sabb emberi indulatnak: a boszunak munkája.

A reakczió emberei, a császári párton levő nagy urak csak
hamar érintkezésbe léptek azokkal az elégedetlen elemekkel, a 
kiket a szabadságért lelkesülő nép 1848 tavaszán mellőzött, és 
akiket későbben a magyar kormány megbízhatlan embereknek 
és rossz hazafiaknak tartott.

Most ezeké volt a világ; ezek lettek egyszerre hű és jó- 
érzelmü hazafiakká, akik kényük-kedvűk szerint bánhattak el 
az úgynevezett „rebellisekkel.“

Csongrádvármegyében, amint láttuk, gr. Károlyi Lajos és 
őrgróf Pallavicini Alfonz is ezek közé tartoztak, mint akiket az 
uralkodó ház iránti rokonszenvük miatt a magyar kormány töb
bekkel együtt hazaárulóknak jelentett ki. Ezekkel tartott 
Babarczy Antal, egykori alispán, a ki a forradalom alatt a csá
szári hadsereg élelmezési biztosává le tt to v á b b á  Bene József, 
volt főispáni helytartó, Temesváry István volt alispán, Leeb 
Mátyás szentesi róm. kath. plébános és mindazok, akik az alkot
mányos uj korszak elején hivatalt és befolyást vesztettek.

Ezek még a világosi fegyverletétel előtt, mikor az osztrák 
és muszka seregek Szeged felé vonultak, kezdtek mozogni, hogy 
a győzelmes hatalom szolgálatában érdemeket szerezhessenek 
magoknak.
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Összeköttetésbe léptek gr. Cziráky Jánossal, aki mint kir. 
biztos kísérte a császári sereget. Köztük legmozgékonyabb volt 
Temesváry István, — aki, mint láttuk — az 1848. május 6-iki 
tisztújító gyűlésen oly zokon vette mellőztetését, hogy dühösen 
otthagyta a termet.

Most elérkezettnek látta az időt arra, hogy ellenfelein 
boszut álljon. Már aug. 4-én nevezte ki Haynau császári királyi 
biztosul Csongrád és Csanád vármegyék — Kiskunság alsó 
része felett is.

Mint ilyen először is zár alá helyezte Kárász Benjamin 
„volt“ főispán összes vagyonát,1) zárgondnokul Őrlőssy Ferencz 
szegedi főszolgabírót nevezvén ki. Majd üldözőbe vette a híressé 
lett 1848. májusi tisztújító gyűlésen az ő helyébe megválasztott 
alispánt, Rónay Mihályt is, akit elfogatván, hadi törvényszék elé 
állított — és mindazokat, akik a magyar hadsereggel Aradra 
mentek és az által gyanús emberekké lettek. A szétrebbentett 
vármegyei tisztviselők közül először Vidovics Mihály főjegyző 
sietett Temesváry cs. kir. biztoshoz, mint egykori főnökéhez, 
azon kérelemmel, hogy továbbra is hivatalában maradhasson. 
Az 1848-ki májusi tisztújításkor — úgymond — családi körül
mények miatt volt kénytelen hivatalt vállalni.

Csakhamar jelentkeztek többen is, pl. Dobosy Lajos másod
alispán és Wöber szegedi új polgármester, akik Temesvárynak 
szolgálatára állottak a Kossuth-bankók és fegyverek elszedésé- 
ben,2) az osztrák katonák elhelyezésében, az új hivatalok szer
vezésében, és a „rosszlelküek“ üldözésében és megbüntetésében.

Jelszóvá lett a „béke és törvényes rend visszaállítása.“ E 
végből Békés, Csongrád és Csanád vármegyék kerületi főbizto-, 
sává Gyulai Gaal Edét nevezték ki, akinek első dolga volt

') K árász 1850-ben v isszakapta  vagyonát - -  H aynautól.
N éhány hónap alatt V ásárhelyrő l 1533 darab lándzsa, 29 puska, 

ö k a rd  és 10 p isztoly é rkezett a szegedi parancsnoksághoz. Majd pótlólag 
a vásárhelyi, csongrádi és szegvári járásokbó l 163 drb. fegyver, 377 drb. 
kasza, — és 81,831 frtnyi K ossuth-bankót küld tek  bo. Szentesről aránylag 
kevés jött be, m ivel a  nép a puskát-p iszto ly t többnyire a kú tba  dobálta, 
hogy a korm ány kezébe no kerüljön. L. a hiv. je lentéseket a m egy. levél
tárban.
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Temesvárytól beszerezni a Csongrád vármegyei jó és rossz ér
zelmű polgárainak névsorát, egy térképet és egy hajdút.

A közhangulat oly ellenséges volt, hogy a császári bizto
sok által kinevezett tisztviselők csak katonai segítség mellett 
voltak képesek kormányozni. Különösen féltek a volt honvédek 
és nemzetőrök boszujától, akik bármely pillanatban felizgathat 
tűk a néptömeget, mely különösen azért volt felingerelve, hogy 
az osztrák seregeknek a vármegyén keresztül való átvonulása

K ossuth-bankó.

alkalmával a harangozás szünetelt, e miatt sem rendes isteni
tisztelet, sem tisztességes temetés nem volt tartható.

A kerületi főbiztos Békés vármegyében lakván, Temesváry
tól hetenkénti tudósításokat nyert a csongrádi állapotokról.

Az új tisztviselői kar összeállításával Dobosy alispán volt 
megbízva. Ez pedig nem volt könnyű feladat; mert a felhívottak 
közül sokan ridegen és ellenséges indulattal utasították őt vissza, 
nem törődve azzal, hogy e miatt a gyanúsak „fekete könyvébe“
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kerülnek. Mások mindenféle családi és egészségi ürügyeket 
kerestek, hogy a különös megtiszteltetéstől menekülhessenek.

Ha valamely kinevezett tisztviselő lemondott, erre az volt a 
válasz, hogy a „jelen idő s körülmények között, midőn urunk 
királyunk minden hű magyar alattvalónak szolgálatára méltán 
számot tart, a felmentés iránti kérelemnek hely nem adatik.“

Nagynehezen mégis betöltötték a hivatalokat mind; — a 
vármegyénél és a községeknél is.

A vármegyénél, — amint látni fogjuk — majdnem kivétel 
nélkül ugyanazok lettek, akikaszabadságharcz előtt szolgáltak. 
A városok és községek élére pedig kivétel nélkül ezeknek bizal
masai jutottak.

Azonban mig ekként a szervezkedés folyt és az egyes köz
ségek elöljárósága minden nagyobb nehézség nélkül átalakult; 
addig Temesváry és Gaal Ede főbiztos között nagy ellentét fej
lődött ki.

Temesváry magára nézve terhesnek és megalázónak ta
lálta a főbiztosnak azon rendelkezését, hogy hetenkint tegyen 
neki jelentéseket és hogy a hiv. iratokat és jegyzőkönyveket is 
átküldözgesse neki Gyulára. Azt is kényelmetlennek találta, 
hogy az külön hűségi esküt kívánt tőle, amit Temesváry eleinte 
megtagadott.

Ugyanis Gyulai Gaal Ede aug. 16-án már harmadszor 
szólitotta fel, hogy nála eskütétel czéljából jelenjék meg és 
24 óra alatt közölje vele a Csanád és Csongrádvármegyékben 
telj esi tett biztosi működéséről szóló j egyzőköny vek et. Szem rehá- 
nyásokat tesz neki eddigi mulasztásaiért és határozottan kije
lenti, hogy amig az esküt le nem teszi, addig biztosi működé
sétől felfüggeszti.

Temesváry hajlandó lett az eskü letételére, de hatáskörére 
nézve bizonyos kívánságai és feltételei voltak ; mire nézve a fő
biztos aug. végén azt a kérdést intézte hozzá: hajlandó-e a reá 
ruházott hivatalt feltétlenül elvállalni, vagy nem ?

Temesváry ismét kijelentette, hogy csak úgy vállalkozik, 
ha hivatalának „kellő épségben és díszbeni fentartásában és vi
selésében nem gátoltatik“. Erre azt a választ nyerte, hogy 
amennyiben a felsőbb utasítás ilyen kikötést nem ismer, azt nem



is lehet elfogadni; de ha a kikötéstől eláll, azon esetben je
lentkezzék nála szept. harmadikén a kívánt eskü letételére.

Erre azután Temesváry megadta magát, azt írván 
vissza, hogy ura, királya iránti hódolata s tántoríthatlan 
hűségénél fogva, egy perczig sem késik a főbiztos kívánságát 
teljesíteni, mivel O felségének aug. 27-éről szóló kegyes 
utasítása az ezelőtti alispáni és főispáni egyesített hatáskört 
szabta ki a megyei biztosok számára.

Az ekként megerősített Temesváry készségesen teljesítette 
a felsőbb rendeleteket, — ezek közül különösen azokat, melyek 
azokra vonatkoztak, akik „Magyarország gyászos emlékű láza
dási korszaka alatt a pártütőknek hivatal vállalással, fegyver
fogással és katonai erő kiszolgáltatásával is szolgálatot tettek, s 
ekként hazájok valódi érdekei irányában homlokegyenest ellen
kező s így megrovandó vétségekbe keveredtek.“

Ilyenek pedig Csongrádban igen sokan voltak; köztük 
Károlyi István és Károlyi György grófok is, akik most 
ugyanazon sorsban részesültek, melyben Kárász Benjamin, t. i. 
Békés és Gsongrád vármegyékben levő minden ingó és ingatlan 
vagyonukat bírói zár alá vették. A sors iróniája, és a hatalom
hoz jutott császári emberek malitiája nyilatkozott abban, hogy 
a szóban levő vagyon zárgondnokául a „a kegyelmes király iránt 
rendületlen hűségben és szeretetben egy iránt ragyogva kitűnő 
gr. Károlyi Lajost“ nevezték ki, — és hogy ez ügyben a további 
intézkedések megtételére Temesváry István lett utasítva!* 2)

Mikor ilyen tények által és a „forradalomra“ emlékeztető 
minden jelvények, zászlók, plakátok, iratok, fegyverek és pénzek 
megsemmisítése, valamint elbocsátó levéllelnem biróhonvédek
nek a császári hadseregbe való sorozása által az ellenszegülési 
hajlam megtörve látszott: csak akkor, jelesül szept. 7-én ne
vezte ki Gaal Ede kerületi főbiztos Csongrád vármegye számára 
a vármegyei tisztviselőket, a következő rendeletet intézvén 
Temesváry hoz:

*) Fizetéses volt évi 1800 írt, 500 frt irodai és 400 fr t u tiátalány, m elyet 
nem  az eskütételétől, hanem  kineveztetése napjától, aug1. 4-től szám ítva 
élvezett.

2) Gr. Károlyi György m ár 1850-ben v isszakapta  birtokait.



„1. Valamint a múlt 1848-ib évi márcziusi események szülte 
legutóbbi tisztújítás alkalmával megválasztott tisztikart eddigi 
fizetéseinek azonnali behúzatásával megsemmisítettnek kijelen
tem : úgy e megyében közbenjött minden, a lázadás korszakába 
eső, s bármelly néven nevezendő felszóllítások, hirdetmények, 
határozatok ezennel semmivé tétetnek.

2. Az újonnan kinevezett megyei tisztikar mindenkor 
szemei előtt tartandó legfőbb kötelességének esmérje, — magát 
a hazának eddigi üdvös rendszere felbomlasztásávali zavarbani 
szerencsét vadászott gonosz pártütők által elcsábított néppel 
azonnal legközelébbi összeköttetésbe és egyetértésbe magát 
tenni, a lázadók gaz tettijeit, s azok előidézte hazánk szerencsét
len állását a nép előtt világossan kimutatni s napfényre derí
teni; továbbá a népet az iránt is híven felvilágosítani, miképp 
Felséges Urunk Királyunk a jobbágyok úrbériségektől felmentő 
1848 évi törvényt egész sértetlenülfentartani kegyelmeskedend, 
szóval minden tehetségét oda fordítandja, hogy az állomány
döntő, lázító párt zsarnokoskodásától, és rém-hatalmától elkábi- 
tott s megrettent, azonban már most tökéletessen felszabadított 
kétkedő népet azon, valamint a törvényes Fejedelmet, úgy annak 
hív alattvalóját egyaránt boldogító hűség ösvényére térítse, 
mellytűl az annyira megszenvedett szép magyar hazánk jövő 
boldogsága és virágzása egyedül függ.

3. A kinevezett tisztikar minden általam, mint főkor
mányzó által kibocsájtandó rendeleteknek pontos teljesítését 
annál inkább eszközleni köteles, mert az minden tisztviselőnek 
személyes felelőségével egybekötve lévén, a következmények 
egyenesen a hanyag elmulasztót sujtandják. Végre

4. Nagyságodat ezennel az iránt is felhatalmazom, hogy 
Csongrád vármegyében kebelezett mezővárosokban tisztviselők
nek — 0  Felsége Törvényes Urunk, királyunk, és uralkodó ház 
iránti hűségről esméretes egy énekbeli betöltését személyessen, 
helységekben pedig az elöljáróknak kinevezését az illető járásbeli 
fő-szolgabíró urak által haladéktalanul eszközölje, s illetőleg 
eszközöltesse.

A megyei tisztikar következően alakíttatik és általam ki
neveztetik :
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Alispánnak : Dobosy Lajos. — A szegedi kerületben: fő
szolgabíró : Őrlőssy Ferencz; segéd esküdt: Zsembery Pál. — 
A szentesi kerületben: főszolgabíró: Basa József; segéd esküdt: 
Dobosy Lajos. — Csongrádi kerületben: főszolgabiró: Müller

János; segéd esküdt: Mihályfy Ferencz. — Középponti kerü
letben: főszolgabiró: Vidovits Imre; segéd esküdt: Dúsíts 
György. — Vásárhelyi kerületben : főszolgabiró : Müller Lajos; 
Dosits Péter. — Főpénztárnok: Vedres János. Alpénztárnok :
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Bartha Sándor. Számvevő: Veres Lajos. Főügyész: Bártfay 
Sándor. Úti biztos: Borsos Károly. Katonai főbiztos: Szeghő 
János. Várnagy: Kamotsay László urak kineveztetnek.

Többnyire pedig a vármegye csendbiztosi, orvosi, mérnöki 
s egyéb altiszti állomásoknak alkalmas és hű egyének betöltésé
vel, úgy a vármegyei szolgák félfogadásával ugyanazon fennebb 
nevezett Nagyságod — eljárásúk tiszti tudósítását főbiztosi 
jóváhagyás végett ide beküldendő — ezennel felhatalmaztatik.“1)

Ezen tisztikar azonban nagy változáson ment keresztül 
1850. év tavaszán, mikor az egész birodalom új szervezetet 
kapott, mely báró Bach osztrák belügyminister terve szerint 
Magyarország történeti jogainak eltiprásával a birodalmi egység 
elvére volt alapítva. Ezzel kezdődött tulajdonképen az egyen
ruhás úgynevezett* 2) „Bach-hussárok“ korszaka Csongrádban is, 
mely egyelőre a nagyváradi, utóbb azonban a pesti kerületbe 
lett sorozva.

A nagyváradi kerület ministeri főbiztosává Cseh Eduárd, 
baranyamegyei főnök, — Csongrád vármegye főnökévé pedig 
Bonyhády (Perczel) István baranyai főszolgabíró le tt; a miről 
a szó nélkül elbocsátott Temesváry csak a hivatalos lapból, 
„nagy megilletődéssel“ értesült.3) Méltán fájhatott neki, mikor 
eddigi működése után erélytelennek, elnózőnek és pajtáskodó- 
nak találták fönt, a honnan valóban nagyobb méltatást várha
tott volna.

Utódját rósz hírek előzték meg a vármegyében. Eddigi 
hivatalában erőszakosnak, a forradalom alatt megbízhatlan 
magyarnak tartották. Ezért a Csongrád megyei közönség hide-

*) Kelt Szegeden, szeptem b. 7, 849. G yulai Gaal E duárd .
2) Az egyen ruhára  nagy  gond v o l t ; ném elyek m ég a községi elöl

já ró k ra  is k i akarták  terjesz ten i a ném et egyenruha viselését, de A lbrecht 
főherczeg rendelete  szerin t ez csak az „állam i tisztv iselőkre volt kötelező.“ 
Ha valak i m ás ru h á t használt, azonnal rend re  utasították. íg y  például 
1853-ban a m egyefőnök, D am jánovich János állam i ügyészt hivatalosan 
szólította fel arra, „hogy széles karim ájú  kalap já t a többi állam i tisztv ise
lők által v iselt föveggel cserélje fel 1“

3) L. T em esvárynak errő l szóló levelét a m egyei levéltárban. — 
B onyhády fizetése nagyobb lett, t. i. 2000 fr t fizetés, 600 fr t tiszti járulék^ 
400 frt iroda- és ú ti általány.
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gen, sőt valóságos ellenszenvvel fogadta, kivált mikor a tiszt
viselőkhöz intézett első körlevelében azon reményének adott 
kifejezést, hogy most, „midőn az igaz ügy forog kérdésben, 
Csongrád megye és érdemes tisztikara vele kezet fogván az 
erélyesség, szorgalom, hűség, becsületesség ösvényén haladva, 
a legfelsőbb megelégedésben fogja keresni eddig is tanúsított 
buzgó fáradozásainak jutalmát.“

Alig foglalta el hivatalát, azonnal kimutatta önkényre 
hajló természetét azzal, hogy a szolgabirákat — nehogy isme
rőseik közt erélytelenekké váljanak — eddigi helyeikről részint 
elmozdította, részint pedig máshová helyezte át. Csongrádi fő
szolgabíróvá Mihálfi Józsefet, szentesi főszolgabíróvá pedig 
Pokomándy Gábort nevezte ki. Basa József eddigi szentesi fő
szolgabírót hasonló minőségben Vásárhelyre tette át, — melléje 
segédnek Nagy Józsefet Szegedről, — ennek helyébe pedig 
Babocsay Lajost tette. Főszámvevőnek Schmidt Adámot, levél- 
tárnokká pedig Piti Istvánt nevezte ki.

De ez a kísérlet nem jól sikerűit, mert a Szentesről Vásár
helyre áthelyezett Basa József nemcsak ellenszegült Bonyhády 
rendeletének, hanem feljelentést is tett ellene b. Geringer cs. k. 
polgári főbiztosnál azért, hogy a tisztviselőkkel durván bánik 
és hogy meggondolatlanul oly rendeleteket ad ki, melyeket 
utóbb kénytelen visszavonni, stb.

Ebből aztán hosszas czivakodás, számtalan felterjesztés, 
önigazolás és vádaskodás következett, *) melynek folytán Basa

p B onyhády az 8 felterjesztéseiben  a csongrádm egyei tisztviselőket 
m egbízhatlanoknak, m agát a  várm egyét betegnek nevezi. „B árm erre for
dultam  — úgym ond — a  h ű ség  s engedelm esség esküjét le te tt tisztv ise
lőknél m indig  csak negativ  e ljá rás t tapasztaltam . E  szó „vidéki“ rém kép 
volt előttük, m ert rokonság, rég i viszonyok és m agánérdekek  forrasztván 
egybe őket, m indegyiknek  m eg volt saját titka, m int idegen szem ek elől 
elrejteni . . . k e lle tt! B asa eljárásá t m agára nézve m éltatlan faggatásnak 
nevezi, m ivel erélyesen já r  el a hanyagokkal szem ben. — Látván, hogy a 
korm ány gyeplője határozottabb kezekbe kerü lt, hogysem  gondolták, m in
den t elkövettek, hogy zavarba hozzák a b ü rok ra tikus gépezetet, s titokban 
tanakod tak  a felett. E zeknek  szövetségese B asa is. V ádjainak  czólja nem  
más, m int ism ét oly főnököt nyerni, aki velők kezet fogva, m indent elnéz, 
m it ők elnézetni k ívánnak  . . de én sem m it el nem  hallgattam  stb. Basát
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Józsefnek magatartása rosszaltatott, de Bonyhádynak is tudtára 
adatott, hogy „helyesebb lett volna, ha a községek végleges 
rendezéséig Basa Józsefre bízza a szentesi járás igazgatását.“ 

Szerencsére Pokomándy időközben lemondott és így Basa 
továbbra is szentesi főszolgabírónak m aradt; daczára annak, 
hogy Bonyhády második felterjesztésében azt írta, hogy „vele 
együtt szolgálni hivatali tekintélyét és becsületérzését sértené!“ 

Bámulatos az a buzgalom, mellyel a Bach-korszakbeli fő
nökök üldözték azokat, akik a forradalomban tényleges részt 
vettek. Ha azok közül valaki hivatalt vállalt, annak valóságos 
tortúrát kellett kiállania, bűneit beismernie és azokat az úgy
nevezett „purificationális ívbe“ beírnia. Legmegalázóbb köteles
ségei közé tartozott pedig az, hogy az úgynevezett Haynau-félr 
alapítványra pénzt kellett gyűjtenie.

Csongrád vármegye akkori hivatalnokai összesen 1004frtot 
gyűjtöttek a Haynau-alapra.

Bonyhády István azzal kívánta kimutatni erélyességét, 
hogy a forradalomban részt vett előkelő embereket, azoknak 
viselt dolgait, elkövetett bűneit szorgalmasan kutatta és a leg
felsőbb hatalomnak feljelentette. Szorgalmasan kutatta az 
1848/49-ki jegyzőkönyveket, hogy azokból megállapíthassa, kit 
és miért kell a katonai törvényszék elé állítania.

Kárász főispán, akinek legfőbb bűnéűl azt rótták fel, hogy 
mint kormánybiztos a császári seregek ellen törekedett és hogy 
ezek elől, mikor Szeged felé nyomultak, megszökött, már meg 
volt büntetve vagyonának lefoglalása és a haditörvényszék elé 
való állítással. Rónay alispán már el volt fogva és a pesti hadi- 
törvényszék által 8 évi fogságra és vagyonának elvesztésére 
ítélve. Következett egy egész hosszú sora azoknak, akik ellen 
Bonyhády terhelő adatokat gyűjtött össze.

Ilyenek voltak a következők: Hajdú Lajos szentesi ref. 
tanító, kit néplázítás és felségsértés czímén vagyonvesztésre és 
20 évi várfogságra ítéltek el.

neveletlennek, m egbízhatatlannak  m ondja, aki m ár csak azért sem m arad 
h a t Szentesen, m ert testvére , aki a forradalom  alatt a  cs. k ir. sereg  ellen 
fegyvert fogott, — ott városi kap itány , — s 6 m aga is a je len  korm ány
zati rendszer irán t nyílt ellenszenvvel viseltetik .

17
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Horváth Ferencs szentesi ügyvéd kötél általi halálra Ítél
tetett ugyan, de kegyelem utján 1853. szabadon bocsáttatott.

Jeszenszky László hódmezővásárhelyi evang. lelkész, — kit 
felségsértéssel vádoltak. Mint veszélyes gondolkodású papok 
voltak feljelentve még: Széli Sámuel és Gaal Dániel vásárhelyi 
ev. ref. lelkészek; ez utóbbi különösen azért, mivel az uralkodó 
Felség személyéhez ragaszkodó egyéneket gúny és nevetség 
tárgyává tette. Gyanús emberek voltak Gserkúty János tápéi 
r. kath. segédlelkész és Bán  Zsigmond szentesi ref. káplán, akik 
az osztrák fegyverek elől elmenekültek, üiberall József (később 
Körrei) szegvári r. kath. lelkészt szintén a pesti haditörvényszék 
elé idézték, mivel Horváth Mihály volt kustuszministernek 
menekülésében segédkezet nyújtott.l)

Boros Sámuel szentesi volt polgármester népizgatás miatt 
és azért került vizsgálat alá, mert ő adta fel Leeb Mátyás róm. 
kath. plébánost Vukovics Sebő forradalmi kormánybiztosnak, 
aki aztán zár alá vette Leeb vagyonát és személyét. Ezért vár
fogságot szenvedett.* 2 3)

Magát a népet lehetőleg kímélték, sőt egyenesen arra tö
rekedtek, hogy a bekövetkezett szerencsétlenségért csak a 
„roszérzclmű“ értelmiséget tegyék felelőssé. Leginkább a nép
tanítók és jegyzők befolyásától féltették a népet, mivel azok 
tanították a forradalmi dalok éneklésére és a német zsandárok") 
szidalmazására.

Semmi sem érdekesebb, mint a lakosság gondolkodásáról 
és hangulatáról szóló megyefőnöki jelentések. Ezek közül álljon 
itt például az 1850. évi jelentés, mely így hangzott:

A szegedi kerületben a nép a forradalom alatti nyugtala- 
nítások s a hadjáratok alatt kiállott rendkívüli zaklatások

')  H orváth  M. egy ideig  teljes titokban a csanyi plébánosnak pin- 
czéjében tartózkodott, honnét csak este, idegenektől nem  láttatva, m ert a. 
p lébános szobájába m enni egy k is szórakozásra.

2) B asa főszolgabíró jelentése.
3) C songrádban73 csendőr le tt elhelyezve. Ezekből esett A lgyőre 5,. 

H orgosra  5, K istelekre  9, C songrádra 14, V ásárhely re  20, M indszentre 5, 
Szentesre 15. E redetileg  m agyarú l „fegyőröknek“, m ajd „csendőröknek“ 
nevezték el.
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miatti szenvedések után is csak a régi békét s nyugalmat 
óhajtja, hogy ekkép megszokott foglalatosságait ismét csende
sen űzvén, fáradalmainak anyagi hasznát is arathassa. Lehe
tetlen azonban rajta észre nem venni a keserű levertséget, 
melyet a Kossuth-féle pénzjegyek kárpótolatlan elenyésztetése, 
a takarmánynak az e vidéken huzamosabban tartózkodott csá
szári seregek kielégítése által előidézett nagy szűke, s végre a 
népnek a község igazgatásbani minden befolyástól történt vég- 
képi elzáratása idézett elő olyannyira, hogy ennek mielőbbi 
jobbra fordultát fels. fejedelmünk atyáskodásától hiszi és várja.

A vásárhelyi kerületben csendes ugyan a nép s a felsőbb 
rendeleteket egész önodaengedésével fogadja és teljesíti. A kár- 
pótolatlanul megszűntetett Kossuth-féle bankjegyek elenyészte 
reá itt is igen fájdalmasan hat; s ez az indok, mely vele a for
galomból egyszerűen kivett pénz értéke bármily úton is lehető 
helyreállításának elhívásét, habár távolról is, remélteti. Össze
függésben van ebbeli fájdalmával a törvénykezésnek megyénk
ben maiglan is elzárva lévő állapota; melynél fogva midőn egy
részről a Kossuth-féle pénzjegyeknek a forgalombóli kivétele 
által pénzetlenné s szenvedőleges tartozásai letisztázására kép
telenné lett nép a törvénykezést már rég megkezdette váltói-, 
s a megyén kívüli vagyonaira nézve más hatósági bíróságok 
által napról napra zaklattatik : addig ő másrészről követelései
hez, az igazságszolgáltatás betiltottsága miatt nem juthat, de 
sőt azokat az adósnak biztosítékul szolgálható vagyonai lezáro- 
lása által sem biztosíthatván, ekkép egyenesen és egyedül az 
adós önkényétől s szeszélyétől függ.

A csongrádi kerületben semmi oly eset nem merült fel, mi 
orvoslatot igényelne; s a nép nyugodtan teljesíti a felsőbb ren
deleteket.

A középponti kerületben úgy látszik, hogy a bizalmatlan
ság üszke ki nem aludt. Kossuthhoz a nép alattomban ragasz
kodni látszik, de ragaszkodása tettekben még nem nyilvánult. 
Kossuth visszatérte iránti kóbor híreket mohón karolja fel. 
O Felsége és magas kormánya ellen ugyan fel nem szólalt, de 
rendeletéi iránt, legyenek azok bárminő tárgyúak is, nemcsak 
közönyösséggel, hidegséggel, sőt, mint a jelentés tartja, meg-

17*
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vetéssel viseltetik; amennyire azokban ily indulat észrevételeit, 
iránta a legszigorúbb vizsgálat folytonosan tart.

A szentesi kerületben a nép hangulata csendes, hallgatag, 
levert. A felsőbb rendeleteket szinte odaengedő hódolattal fo
gadja és teljesíti; irántuk azonban sehol sem nyilatkozik. Ezen 
sajnálatos hangulat oka szinte a Kossuthjegyek kármentesítet- 
len megszüntesítésében á ll; s e feletti keserűségében annyira 
megy, hogy a legvalószínűtlenebb híreken is kapva kap. Oka 
továbbá itt is, mint a vásárhelyi kerületben, az igazságszolgál
tatásnak már szinte hosszasan tartó fennakadása, a fegyverek- 
tőli megfosztatása, melynél fogva az ezen szűk időkben meg
szaporodott rablóknak, sőt csak a ragadozó állatoknak is ellent 
nem állhatnak. S végre az adózás és katonáskodás terhének 
megállapítatlansága is folytonos félelemben s kétségben tartván 
őket, a kormányzáshoz szükségkép megkivántató bizodalom 
helyett lelkében bizalmatlanságot teremt.

Mindezen, a közig, tisztviselők részint tapasztalatain, 
részint egyéni felfogásaikon épült tiszti jelentésekből tehát kö
vetkezik, hogy a nép hangulata Csongrád vármegyében nem 
épen minden részben megnyugtató s jólehet orvoslást igénylő 
események még föl nem merültenek, a közigazgatási tisztvise
lőknek mégis mindig éber szemekkel kell őrködniök, hogy a 
medréből kicsapott folyamárt helyére kicsinyenkint ismét 
visszaszoríthassák. Ez azonban — úgymond — a legbuzgóbb 
igyekezett mellett is csak úgy történhetik, ha a baj okai elbá- 
ríttatni, ez által a nép lelkén féregként rágódó bizalmatlanság 
kiöletni s a nép különben jó lelkének megfelelő alkalmas édes
getések által lehető legczélszerűbben megnyugtatni fog.“

Nehány hónappal későbben ilyen jelentés ment a kerületi 
biztoshoz :

Kossuth pénzjegyeinek elvesztését még mindig fájlalja a 
nép s szegénységét a katonaság gyakori ellátása miatt, kivált 
az átvonulási helyeken, érzi. A honvédek között szolgált fiai
nak besorozása még mindegyre keseríti; mindezek daczára 
azonban folytonosan nyugodt s a felsőbb rendeleteket készség
gel fogadja; sőt Ő Felségének a f. évi márcz. 14-én k. s a nem
zetőröknek a besorozás alóli felmentéséről szóló rendelete öröm
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mel töltötte el, minek következtében most már nem minden 
roszakaratú hírnek ad hitelt. ..

Egy másik jelentés szerint:
„A gazdálkodó, mint paraszt nyugodt s dolga után jár, 

nem politizál s engedékeny. — A művelt forradalmi párt, 
amennyiben Csongrád vármegyében a zűrzavar magas fokon 
állott, visszavonul s halálos csend, aggodalom s félelem uralko
dik közte. — A honvédek besoroztatása rendkívüli nehézségek
kel megy végbe; a forradalmi honvédtisztek igen lassan jelent
keznek Nagyváradon igazolásuk végett. A proletárok, ú. m. elé- 
gületlenek, ügyvédek, birtoktalan félműveltek és egyéb henyé
lő k sóhajtoznak, mert rend és csend nem az ő elemök. Szeged 
város tele van ilyen bogarakkal (Insecten). Az ó-konservativ 
pártnak is vannak hívei, de az 1848-iki jelleg még most is lát
ható rajta. A községek elöljárói nem egészen megbízhatók, én 
a hibát a községi jegyzők és tanítók egyéniségében látom, kik 
nagyobbrészt a forradalom kebeléből — más alkalmas egyének 
hiányában — állomásaikon megtartattak.“

A járási szolgabirák a nép hangulatáról a következő egybe
hangzó havi jelentéseket adták b e : A nép minden osztálya az 
életbe léptetett különféle szokatlan jövedelmi s fogyasztási adók 
és a dohánymonopolium behozatala miatt, mely utóbbinak kö
vetkeztében a dohány termesztés nagyobb kiterjedésben meg
szűnt, a vásároknak a marhavész által történt megakadályozta- 
tása s pénzszedés hiánya miatt le van hangolva. Nem csekély 
panaszra ad okot a bélyegpapir behozatala és a napról-napra 
szaporodó rablások, melyeket a nép a fegyvertartási tilalomnak 
tulajdonít. Politikai pártok nem mutatkoznak, a megrovott po
litikai személyek pedig csendesen viselkednek.

A valóság az volt, hogy a nép ép oly gyűlölettel viseltetett 
az uralkodó kormányzati rendszer és annak emberei iránt, mint 
a műveltebb osztály. Ha csendesen viselte is magát, azt az a 
kíméletlen szigor okozta, melylyel vele a rendőrség közegei 
bántak.

Leginkább feltűnt ez az ujonezozás idején, a mikor a 
szülők a legfurfangosabb módon igyekeztek a hatóság rendele
téit kijátszani. A sorozásra meg nem jelent ifjak szülői rende-
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sen azt felelték, hogy fiaik hollétét nem tudják, különben 
magok vezették volna elő. h Sokszor felfogadott bénákat mutat
tak be fiaik gyanánt, — és nem egyszer sikerűit ily módon félre
vezetni a tudatlan bizottságokat. Az értelmiség mulatott az 
ilyen csínyek felett, mert a „németet“ megcsalni hazafias köte
lességnek tartották.

Ilyen körülmények között roppant nagy gondot okozott a 
vármegye főnökének az a hír, hogy 0  Felsége személyesen fogja 
meglátogatni a vármegyét, hogy meggyőződjék a nép igazi 
hangulatáról. A méltó fogadtatáshoz bandériumok és magyar 
díszruhás küldöttségek kellettek. De a főnök úr buzgalma a 
forradalomban részt vett urak ellen oly nagy volt, hogy még 
díszkardjaikat is elszedte!

Most rögtön intézkedett, hogy a szükséges díszkardok az 
illető fegyvertárból kiadassanak. A szükséges lovasokról és 
zászlókról a főszolgabirák gondoskodtak.

O Felsége junius 12-kén reggel érkezett Kecskemétről 
Csongrád vármegye határához, ahol a csongrádi járás tisztikara, 
élén Bonyhády megyefőnök üdvözölte. Innét bandérium kísé
rete mellett, czéhek és iskolás gyermekek sorfalai között vonult 
Csongrádra, ahol galysátorban az összes felekezetek papságá
nak, állami hivatalnokainak és a községek elöljáróinak hódola
tát fogadta. Onnét azonnal tovább Szentesre és gr. Károlyi 
Lajos derekegyházi pusztájára ment, ahol a nemes gróf üdvöz
letképpen 0  Felségének lábaihoz borúit.2) A Tiszánál egy rög
tönzött hídon, a szentesi elöljárók és nagy néptömeg fogadta

[) I t t  em lítjük  T örök B álint volt alispán és országgyűlési képviselő 
esetét, ak it 1852-ben azért fogtak  el, m ert állítólag a Szegeden sorozásra 
m egjelent ifjak  közt azt hiresztelto, hogy  tíz évre, sőt életfogytiglan 'lesz
nek besorozva, — m inek következtében az ifjak  elszéledtek és szülőik 
akara ta  ellenére eltűn tek  úgy, hogy senki sem tudta, hol vannak. Török 
csak nagynehezen — bizonyítékok h iányában — tudott a  hadi törvényszék 
börtönéből k iszabadulni. A hadi tö rvényszék  átiratából olvassuk, hogy 
O rlőssy főszolgabíró hamis tanúkat állított Török ellen, am iért fegyelmi 
v izsgálat alá került.

’) E zt a m egyefőnök je len tette  a kerü le ti fő ispánnak azon kérdésére, 
vájjon a m egye területén  találtatott-e olyan főnem es, aki O Felségének 
körú tja  alkalm ával hódolatát bem utatni elm ulasztotta volna. A megyefőnök



0  Felségét, — Szentes utczái virágokkal és koszorúkkal voltak 
díszítve. Ott is a czéhek és iskolás gyermekek, saját zászlóik 
alatt képeztek sorfalat. Akiséret 40kocsiból állott. Ilyen módon 
minden járásban más-más bandériumtól kisérve, 0  Felsége 
minden baj nélkül Orosházára, onnét pedig Mezőhegyesre sietett.

Senkisem volt boldogabb, mint Bonyhády, hogy a fogad
tatás sikerült; mert ő mindenütt forradalmi rémeket kergetett. 
Fgyszer arra figyelmeztették, hogy a forradalmi párt szolgála
tában egy nőegylet működik, mely pénzt gyűjt a fogházi őrök 
megvesztegetésére. Máskor azzal zavarták meg nyugalmát, 
hogy veszélyes emissariusok koldusruhában járják be a vár
megyét, akik a forradalmi pártnak tudósításokat adnak s attól 
tudósítást nyernek. Ismét máskor az a hir terjedt el, hogy némely 
egyének a belülről üres gipsz-alakokban forradalmi felhíváso
kat terjesztenek. Azt is igen veszedelmes jelenségnek találta, 
hogy a közép és felső iskolák diákjai Kossuth-kalapokat kezde
nek viselni.

Látni való, hogy a megyefőnökök éppen úgy, mint az 
országos kormány, örökös rettegésben éltek. Innét magyaráz
ható azon feltűnő eljárás, hogy a központi kormány 1853-ban 
ismét új közigazgatási rendet hozott be, mely szerint Csongrád 
vármegye a pestbudai helytartósági osztály alá rendeltetett, és 
a tisztviselők rangja és fizetése újra rendszereshtetett. A inegye- 
főnökök mellett, megyei biztosok (Commissar), orvosok, titká
rok, irodatisztek, fogalmazók, gyakornokok, segédek és hivatal- 
szolgák működtek. Csongard vármegye három biztost kapott. 
A következő 1854-dik évben új pecsétet kezdtek használni ezen 
körirattal: K. K. Comitats Behörde zu Csongrád. A megye- 
főnökség és biztosság pecsétjén szintén német fölirat volt: „Der 
K. K. Comitats Vorstand zu Csongrád“ stb.

Természetes, hogy az új rend kezelése új hivatalnokokra 
bízatott. Szegeden Bonyhády mellett Staudinger Benedek
I. oszt, megyei biztos, Taschler József és Winkler Jakab II.

jelentette azt is, liogy gr. K árolyi István  és György, valam int őrgróf Pal- 
lavieini nem  a m egye terü letén  lakván, m ásu tt hódoltak. K árász Benjám in 
pedig m egjelent Csongrádon az ünnepélyes fogadtatáson. É rdekes, hogy 
cllenőrzés végett a m egjelentek név jegyzékét bekövetelték !

-  263 —



264

oszt. megyei biztosok. Dr. Adler Ignácz főorvos, Mlinkó József 
titkár, Nátly Ede hiv. tiszt, Hoffmann Miklós, Csór József és 
Back Mihály Írnokok működtek. Azonkívül a szegedi járásban 
Schmidt Ádám, Vásárhelyen Ladomérszky Imre, Szentesen 
Stammer Sándor, Csongrádon pedig Somogyi Ferencz lett a 
főszolgabíró. Az alsóbb állásokat is többnyire új emberekkel 
töltötték be,:) kiváló tekintettel arra, hogy németül tudjanak 
beszélni és fogalmazni.2)

Ezen új — a forradalom óta már harmadik — kormánylati 
rendszer életbeléptetése után láthatólag szelídült és enyhült a 
régi szigor. Az ostromállapot és az azzal járó veszedelem meg
szűnt. A katonák többé nem avatkoztak a polgári közigazgatás 
ügyeibe. A gyűlések tartását többé nem tiltották; csak azt kö
tötték ki, hogy minden gyűlésen egy-egy politikai biztos legyen 
jelen, akinek jogában fog állani a gyűléseket — ha ezek hatás
körüket túllépnék — szétoszlatni.

A külföldi mozgalmak miatt azonban az új tisztviselők is 
kötelesek voltak figyelemmel kisérni az olyan egyéneknek tet
teit, akik „gondolkodásuk és törekvéseik miatt“ veszedelmesek
nek látszanak.

Nagy súlyt helyeztek arra, hogy az úgynevezett „nemzeti 
kölcsönre“ minél többet gyűjtsenek a tisztviselők. Csongrád vár
megye területén összesen 1.838,333 frt gyűlt össze, mely összeg
ből Szeged városa 903,330 frtot, a szegedi járás 76,880 frtot, a 
vásárhelyi járás 445,175 frtot, a szentesi járás 274,033 frtot és 
végre a csongrádi járás 138,915 frtot szolgáltatott be 1855-ben.

') A főszolgabirák  fizetése 1000 frt, a segédeké 800 frt, orvosoké és 
titkároké 600—600 frt, tollnokoké 500 fr t volt. S tam m er Sándor és Schmidt 
Á dám  száz ír tta l többet kap tak , m in t a  csongrádi és vásárhely i főszolga
birák. U gyanekkor szerveztettek  cs. kir. törvényszékek, járásbíróságok, 
első, m ásodik  és harm ad ik  folyam odása ú rb éri tö rvényszékek is.

s) A tisztviselők közül igen kevesen érte ttek  ném etül, ezért kényte
lenek  voltak  m agyaru l fogalmazni. A m egyefőnök 1855. nov. 1-jót tűzte 
k i ha tá rnapu l a rra  nézve, hogy m inden hiv. je len tés ném etül té te s sé k ; 
m ert különben — úgym ond — a m agyaru l szerkesztett je len tések  vissza 
fognak küldetni, — és a rendelet ellen vétők a helyt, tanácsnak foljelen- 
tetni. De bizony ez se használt, ú j meg- új term inusokat kellett k itűzni, — 
különösen Szegednek.
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A felső hatóságok élénk figyelemmel kisérték a megyei 
állami tisztviselők működését és az erről szóló jelentésekre 
megtették észrevételeiket. így például az 1856-ki csongrád- 
vnegyei főnöki jelentésre a kormányzó Albrecht főherczeg a 
következő megjegyzéseket te tte :

1. Az ügykezelés minél gyorsabb legyen, mert ez úgy a 
jogkereső közönség, mint a tisztviselők javára szolgál.

2. A megyefőnök minél gyakrabban s véletlenül jelenjen 
meg a járások székhelyén s a községekben, hogy a tisztviselő
ket állandó s kitartó munkálkodásra szoktassa; ezt annál inkább 
teheti, mert az I. oszt. megyei biztos a megyefőnököt bármikor 
s bármeddig helyettesítheti.

3. A tisztviselők előzékenyek legyenek a felek iránt, hogy 
ezek őket ne ellenségeknek, hanem igazi jótevőiknek tekintsék.

4. A tisztviselők nagy gondot fordítsanak a nép anyagi 
helyzetének előmozdítására s a mennyiben a vízszabályozás és 
erdőírtás által az alföldön a csapadék csökken s szárazság állhat 
be, ezt faültetéssel igyekezzenek ellensúlyozni.

5. A selyemtenyésztésnél legalább az eddigi állapotot igye
kezzenek fenntartani.

6. Nagy gondot fordítsanak a földmívelési érdekek előmoz
dítására, azonban egyesületek alakításától, habár azok a föld- 
mívelés emelését czélozzák, álljanak el.

Végül a helyt, alelnök arra figyelmezteti a megyefőnököt, 
hogy igyekezzék a tisztviselőkben a becsületesség és jellem
szilárdság szellemét meghonosítani s ápolni, mert csak becsü
letes tisztviselő mozdíthatja elő úgy az állam, mint az egyes 
polgárok javát.

Ugyanezen évben rendelte el Ő Felsége, hogy ezentúl a 
véglegesen kinevezett tisztviselőknél azoknak az 1848. és 1849-ik 
években tanúsított magatartását nem kell kutatni, sem figye
lembe venni; ha pedig valamely tisztviselő előléptetésért folya
modik, nem szükséges többé rendőri informatio, hanem elegendő 
a hivatalfőnök nyilatkozata a folyamodó hivatalos s hivatalon 
kívüli magaviseletéről.

A következő évben pedig az a legfelsőbb rendelet örven
deztette meg Csongrád vármegyét, hogy ezentúl senki sem lesz
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üldözve az 1848-ki szabadságharczban való részvételéért; azok 
pedig, akik ezért fogságba kerültek, vagy vizsgálat alatt álla
nak, minden további eljárás alól felmentetnek.

Ezen rendeletek kibocsátásában már Erzsébet császárné
nak is része volt, aki magyarországi első útjában egyszerre meg
szerette a nemzetet és mindent elkövetett az uralkodó-család és 
a magyar nemzet közötti bizalmatlanság megszüntetésére.

Bonyhády István eltávozott a vármegyéből s helyét rövid 
időre 1858-ban Jombarl Emil foglalta el, — de ez már csak az 
olasz háború alkalmából elrendelt szabad csapatok toborzásá
ban működhetett közre. Ugyanis Szegeden 1859. májusában 
„szabad huszártoborzó hivatalt“ állítottak fel. Gr.’Török Miklós 
huszár-alezredes arra hívta fel az új megyefőnököket, hogy a 
toborzási pontokul kijelölt községeket igyekezzék rábírni, hogy 
a szabad huszárok számára legalább két-két zenészt állítsanak 
ki közhuszár minőségében. Az első toborzás eredménye 165 
ember volt. De mivel lovuk nem volt, — a főherczegek 9000 frtot 
ajánlottak fel lóvásárlásra. A hadsereg szaporítására és a hábo
rúban elesettek gondozására oly nagy figyelem fordíttatott, 
hogy a vármegyei börtönben levő rabok által is sebkötelékeket 
készíttettek.

De a háború szerencsétlenül végződött: Lombard, Velencze 
az osztrák birodalomra nézve elveszett.

A kedélyekben a szabadság utáni vágy, melyet az olasz- 
országi magyar emigratió is ápolt, ellenállhatlanná lett. Május 
8-án Szegeden a főgymnasium épületében egy felkelési fel
hívás, Csongrádon pedig jul. 6-án az adóhivatal épületén egy 
forradalmi kiáltvány volt kifüggesztve. A vizsgálat semmit sem 
derített ki. A megyefőnök azt jelentette, hogy itt a forradalmi 
kiáltványok semmi feltűnést nem okoztak; de azt nem lehetett 
többé elpalástolni, hogy az eddigi rendszert tovább fentartani 
nem lehet.



V

A B ach-korszak utáni do lgok . —  Az alkotm ány részb en i v isszaá llítása  nagy  
le lk e se d é st  idéz e lő . —  T om csányi J ó z se f  fő isp án  a d e czem b er  1 8 - 2 0 - k i  
m egyei g y ű lésen  e lfog la lja  szék é t . —  A restauratio . —  L elkes határoza
tok. —  Kir. ren d elet rossz  vért szül. —  Az o rszággyű lés szé to sz lá sa u tá n  

erő s  hazafias b eszéd ek , —  provizórium .

A fentebb vázolt tíz évi gyász korszaknak tulajdonképpen 
a külügyek fordulata vetett véget, amennyiben egész Európa 
előtt nyilvánvalóvá lön, hogy a Bach minister által terveit biro
dalmi egységre, való erőszakos törekvés válság felé viszi a 
monarchiát.

Az 185!)-ki olasz háború és az akkor élénken működő 
magyar emigratió arra kényszerítették Ausztriát, hogy a magyar 
nemzettel béküljön ki, — s állítsa vissza elkobzott alkotmányát. 
Napi renden voltak a hazafias tüntetések. A magyar lélek fel
buzdulása maga után vonta a magyar ruhát, a magyar divatot, a 
magyar zenét és a magyar tánczot.

A Kazinczi- és Széchenyi-ünnepek; a protestánsok tünte
tései a kir. pátens ellen oly hazafias lelkesedést idéztek elő, — 
mely előtt tehetetlenné vált a Bach-korszaknak minden böl- 
csesége.

A bécsi kormány belátta, hogy az alkotmányos alapra való 
visszatérés elkerülhe!etlen.

De egyideig még azon mesterkedett, hogy a birodalom 
egységét biztosítsa az I860, évi októberi diploma á lta l; bár kije
lentette, hogy Magyarországra nézve elismeri az 1848 előtti tör
vényes állapotot és visszaállítja a vármegyék régi szervezetét.

A megalakult conservativ magyar kormány alatt a vár-



megyékben megkezdődtek a tíz év óta meg nem tartott restau- 
ratiók, és a kényuralom hivatalos közegei ismét kezükbe vették 
a vándorbotot.

Csongrád vármegye községeit az alkotmányos élet öröm
zaja töltötte be, mikor az eddigi főnökök elbocsátása után 
Tomcsányi József, volt békésmegyoi követ s alispán és 1848-ki 
aradi főispán személyében oly férfiú neveztetett ki főispánjáúl, 
aki alkotmányos érzületével, rendületlen hazafiságával, állam- 
férfiúi bölcseségével és közigazgatási tapintatával az egész 
vidék közbecsülését vívta ki magának.

Leírhatlan az az öröm, mely a Vásárhelyen 1860. deczem- 
ber 18—20-án tartott tisztújító vármegyei gyűlésen nyilvánúlt.

Diadalmas arczczal és büszke önérzettel jelentek ott meg 
az alkotmányos érzelmű hazafiak és mindazok, akik a Bach- 
korszakban, a forradalomban tett szolgálataik miatt üldözést és 
megaláztatást szenvedtek. Természetes, hogy most ezeket ün
nepelték ; ezeket tették a vármegye első tisztviselőivé.

A főispán, mivel a vármegye tisztikar nélkül volt, ez alka
lomra, mindenek előtt kinevezte főjegyzőül Osztrovszky Józsefet, 
főszolgabíróul Kovács Ferenczet, esküdtül Kamocsay. Mihályt 
és tiszti ügyészül Jcney Imrét.

Osztrovszky József érczes hangon olvasta fel a főispánt 
kinevező okiratot. Azután harsány éljenek között felemelkedett 
Tomcsányi József főispán. Elmondá, hogy ő már a Bach-korszak 
előtt Arad vármegyének főispánja lévén, már egyszer letette a 
törvényes esküt, melyre való hivatkozás mellett Csongrád 
vármegye közönsége előtt újból fogadja, hogy törvényes feje
delmének, hazájának és nemzetének örökké híve marad. Ezzel 
— úgymond — a vármegye főispáni székét, mely tizenegy .éven 
át árván állott, elfoglalom.

Azután az új viszonyokra vonatkozólag elmondá, hogy 
erre csak nehéz lelki harcz után határozta el magát. Azon meg
győződésben van, hogy a legparányibb tért is, melyen ősi alkot
mányunk teljes visszaszerzésére alkalom nyílik, megragadni 
kötelesség. A vármegyéket addig is, míg az országgyűlés végle
gesen intézkedik, az 1848: 16. és 17. t. ez. alapján kell szervezni 
és a vármegyei bizottság tagjainak megválasztása után a tiszti-
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kart Ősi szokás szerint szabadon választani. Ezen alkotmányos 
munkában számít minden igaz hazafinak őszinte támogatására; 
mert csakis a támogatás reményében határozta el magát nehéz 
tisztének elvállalására.

Jöhet idő — úgymond, — melyben azok, akik most a haza 
alkotmányos küzdterét elfoglalják, mások által fognak felvál
tatni ; addig is azonban kötelességének ismeri becsülettel be
tölteni helyét a nemzet újjászületésének nagy munkájában.

Az érzelmek kitörő zaját nem lehetett visszatartani. Egy
más után állottak fel jeles, kipróbált hazafiak, akik a főispánt, 
mint egy új, boldogabb korszak megnyitóját üdvözölték.

Ezek között első volt Rónay Mihály, a letűnt gyászkor
szaknak egyik vértanúja, aki fogságot szenvedett, s akire min
denki nagy tisztelettel tekintett, midőn tizenegyéves kínos hall
gatás után először szólalt fel a vármegye gyűlésén, hogy örö
mének adjon kifejezést az imént történtek felett. Üdvözli a vár
megye élére állított főispánt,— elitéli az önkénynek letűnt kor
szakát és indítványozza, hogy az 1848-ban megválasztott megye- 
bizottmányi tagok helyüket foglalják el, s amennyiben számuk 
megfogyatkozott volna, amennyiben a népesség aránya a tagok 
szaporítását szükségelné, azt a jelen közgyűlés pótolja. Nyom
ban meg is töriént a választás községek szerint. Azonkívül a 
főispán ajánlatára az alkotmányosság visszaállításáért küzdött 
és az egész haza előtt köztiszteletnek örvendő hazafiaknak 
egész hosszú sorát választván meg tiszteletbeli bizottmányi 
tagokul.1)

Majd Tóth István indítványára B. Yay Miklós kanczellár- *)

*) E zek  a következők: H erczeg Scitovszky János b íbornak prím ás, 
B artakovics Béla és Lonovics József érsekek, P eitle r A ntal váezi és Bonnaz 
Sándor Csanádi püspök  ; gróf D egenfeld Im re ev. ref. főgondnok, Balog 
P éter ref. superin tendens, L ónyai M enyhért, E lekes A ndrás, Dessewffy 
Ottó, Székács József, B. Podinaniczky F rigyes, Torkos K ároly, Ivácskovics 
Procop, D eák Ferencz, K lauzál Gábor, K árász Benő, gr. K árolyi G yörgy, 
István, L ajos, Ede, Sándor, G yula és V iktor, őrgr. Pallavicini Alfonz, 
K rem inger A ntal, K árász Im re, M agyar Im re, Vadász Manó, V idovics 
Imre, V arga  Pál, — és a m egyebeli u radalm i tisztek  közül : M rsovszky 
Adám, P re isz le r László, T urosek K ároly, Schm idt N ándor és K arlovszky 
Vilmos, — akik  m egválasztásukról levél lítján  értesíttettek .



hoz az alkotmány teljes visszaállítása érdekében tett felhívás 
után a következő határozat hozatott:

1. Hogy az országgyűlés az 1847/8. 4. és 5. törvényczikk 
alapján haladéktalanul egybehívassék.

2. Hogy a sajtó az 1848-iki 18. törvényczikk értelmében 
azonnal fő]oldoztassák jelenlegi bilincseiből annyival inkább : 
mivel a legközelebb jövő országgyűlés magatartásától függvén 
a haza jövendő sorsa, a sajtó föladata az ott szükségkép fölme
rülendő életkérdéseket előlegesen megvitatni.

3. A megyék tisztviselői egyedül az országgyűlésen hatá
rozott adó kivetésére és behajtására lévén kötelezhetők, az illy 
törvényes kellékkel nem bíró ez idő szerinti adóhátralékoknak 
behajtása, valamint a további ujonczozás is a legközelebbi 
országgyűlés rendelkezéséig függesztessék föl.

4. Hogy az 1849. év óta a magyar alkotmányos törvény- 
hozáson kívül életbe léptetett bármi néven nevezendő, a magyar 
törvény előtt idegen díj és adózási nemek beszedése, valamint 
a dohány-egyedáruság üzlete is a nemzetgyűlés intézkedéséig 
szüntettessék meg. Végre

5. függesztessenek föl a törvényhozás rendeletéig mind
azon pörök, mellyek az időközben kibocsájtott örökösödési s 
más hasonnemü rendeletek alapján indítattak, a megyei bíróság 
alá tartozó minden egyéb pörök pedig törvényes illetékü he
lyeikre rögtön átszolgáltassanak,

A 9-ik számú határozat így hangzik:
„Fölolvastatott a főispáni utasítás, melly az 1715 - 3-ik 

1790—10. és 12-ik s 1827. évi 3-ik törvényczikkelyek értelmében 
a megyének szabályul nem szolgálhatván — tisztelettel félre- 
tétetui határoztatott.

Indítványba tétetett, hogy a megyebeli járások úgymint 
1848 ik évben voltak, állíttassanak vissza s a tisztviselőknek az 
1848-ik év előtti fizetései a jelen idők kívánalmaihoz állapíttas
sanak meg, hogy azokból az illető tisztviselő megélhessen, s a 
fizetések megállapítására egy javaslat készítő küldöttség bizas- 
sék meg. — Az indítvány_elfogadtatván, a javaslat elkészítésére 
Kaszap Mihály elnöklete alatt bizottság küldetett ki.

Szóba hozatván, hogy a megyei tisztviselők fizetése minő
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forrásokból fedeztessék, indítványoztatott, hogy a törvénytelen 
kormány által tetteg elfoglalt megyebeli nemesi, kórházi, nyug
díj s népnevelési alapítvány s a többi pénztárakban levő pénzek 
visszaszereztetvén, ezekből kölcsönképp fedeztessenek a tiszti 
fizetések, míg a törvényes országgyűlés a törvényszerű adó iránt 
rendelkezik. — De, mint a főispán kijelentette, hogy a tisztvise
lők fizetései a közpénztárból általa fognak utalványoztatni s az 
említett alapítványi pénzeket rendeltetésűk czélján kívül egyébre 
fordítani nem lehet, elhatároztatott, hogy a tiszti fizetések meg
állapítására kirendelt küldöttség a megyében létezett ilynemű 
pénztárak minőségéről, hollétökről kimerítő tudomást szerezvén, 
e tárgyról is jelentést tegyen.

Végre a tisztviselők választására került a sor.
Első alispán lett ellenjelölt nélkül Rónay Mihály; máso

dik alispán szintén ellenjelölt nélkül Török Bálint, harmadik 
alispán Papy József; főjegyző Szabó Mihály, aljegyzők Szilágyi 
Gyula, Ántonovics Tivadar és Molnár Mór; Bánhidy József 
törvényszéki ülnök, Dobosy Lajos főpénztárnok, Kamocsay 
Mihály alpénztárnok, Pity István levéltárnok; — Jeney Imre 
tiszti főügyész, Papy Sámuel és Szomor Lajos alügyészek, 
Kádár Henrik főszámvevő, Szlávik Károly alszámvevő, — 
Schéner Ferencz mérnök, Schőnvizner János főorvos, — Kovács 
Imre, Pillich János, Beck János, Décsi József járási orvosok, 
— Őrhalmi József, Horváth Ferencz, Vidovics Imre, Szomor 
Imre és Mikecz Ferencz főszolgabírák, —Bartha János, Knausz 
János, Blázsik Márton, Hódy Imre, Vidovics Antal, Matók Béla 
és Kovács Antal esküdtek; — Schéner Gyula és Rácz István 
csendbiztos, Lázár István selyemtenyésztő, Török János és 
Lázár Péter várnagyok; Vajda Gyula t. aljegyző, — Horony 
György és Dely János tb. jegyzők, BeliczayPál utibiztos, Fekete 
Imre raktári biztos.

A restauratio zajos örömét nagy mértékben fokozta Pest- 
Pilis-Solt törvényesen egyesült vármegyének átirata, melyben a 
maga határozatait közölvén, Csongrád vármegyét hasonló el
járásra szólítja fel. Az a szívélyes hang, mely az egész átiraton 
átömlik; az a rég nem hallott „ Kedves barátink, szomszédink és 
atyánkfiái“ megszóllitás varázserővel hatott a fellelkesült kedé-
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lyekre, melyek elérzékenyülve zajos éljenben törtek ki. El is 
határozták rögtön, hogy az ősi alkotmányos szokáshoz ragasz
kodva „vármegyénk újjászületése után keletkezett első alkot
mányos nyilatkozata kinyomatván, az 1848-iki egyesített 
Magyarország minden törvényhatóságával közöltessék, Pest 
vármegye pedig a részéről legelőször nyilvánított testvéri szavak 
által bennünk keltett érzelmekről külön levélben tudósít- 
tassék.“ *)

Ilyen hangulattal indult megCsongrádbanaz alkotmányos 
élet. A vármegyében, a rendezett tanácsú városokban úgy mint 
az utolsó faluban, az új szervezkedés munkája javában folyt, 
midőn Ő Felségének január 16-áról szóló rendelete érkezett, 
mely az ország egyes részeiben nyilvánúlt túlzások következté
ben általánosan kijelenti, hogy a „birodalom határain kívül tar
tózkodó hűtlen és felségsértő egyének megyebizottmányi tago
kúi történt megválasztatása érvénytelennek tekintessék; — és 
hogy az egyenes vagy közvetett adók behajtását akadályozó, 
vagy új adók kivetése iránt hozott végzések megszüntettesse - 
nek, — végül pedig az mondatik, hogy ha a vármegyék a jelen 
meghagyásoknak ellene szegülnének, azok a bizottmányoknak 
feloszlása mellett anyagi erővel is foganatosíttatni fognak.“

Ez a rendelet igen rossz vért csinált az alkotmányosság 
szelleme által fölélesztett kedélyekben és éppen nem lehet cso
dálni, hogy Csongrád vármegye „azon viszonynál fogva, mely
ben az alkotmányos nemzettesthez, mint annak egyik önálló 
tagja áll, s az ezen viszonyból származó erkölcsi kötelességnél 
fogva is, mellyel — mint egyik működő organum az egész nem
zettest mozgatására . . .  a törvények fentartására és védelmére 
hivatva van, — továbbá azon bizalomnál fogva, melyre őt a 
szomorú emlékű tizenegy évi mellőzés után először nyilatkozott 
fejedelmi komoly szó felhívta: mulaszthatlan kötelességének 
ismeré . . . hagyományos nyilt őszinteséggel egy 0  cs. és kir. 
Felségéhez intézendő feliratban kijelenteni: mikép elborúlt 
szívvel hallotta kir. kegyelmes leiratát; mert abban, midőn egy
felől atyai indulatának haragos fölgerjedése nyilatkozik, más

*) L. a jkönyv  illető pontjait.
18
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felől annak komoly s fenyegető szavai újjászületése iránt táp
lált reményeit ingatják meg.

A sértett nemzeti önérzet hangján panaszolta el aztán, a 
„szerencsétlen események hosszas lánczolata folytán kifejlett 
nehéz harczok dühét; mert a lemennydörgőtt vihar ellenállha
tatlan ereje vérkeresztségben fölszentelt ősi alkotmánya erős 
sziklavárát megdöntötte.“

S bár a nemzet — igy folytatja tovább — az önkény meg- 
görbesztő súlya alatt kinos fájdalmakat szenvedett: e hosszasan 
tűrt szenvedései közben a múlt évi október hó 20-án kiadott 
diplomában felé hangzott fejedelmi szóra mégis, politikai érett
séggel, hosszú tűrésben megedzett lélekkel, s a hosszú meg
próbáltatás alatt gyűjtött tapasztalással elfogadá a békejobbot, 
azon vigasztaló reményben, hogy felé a béke olajágát, mint a 
békülékeny engesztelődés biztos jelét mutatja.

Elfoglald a tért, hogy az új élet hajnalának földerültével 
munkára keljen, hogy a fölkelő nap első sugárai ne zsibbasztó 
álomban, de nehéz feladata megoldására irányzott nemes mű
ködésében izzadozva lássák.

Elfogadá az ős alkotmány s ős intézményekben fejedelmi- 
leg kijelölt ösvényt, az alapot, hogy a szétrobbantott kövek 
öszveszedett darabjait is reá fektetve, ős alkotmányának erős 
sziklavárát a nemzeti egyetértés hatalmas szellemével újra fel
építse, s visszaállítsa azon évezredes alkotmányt, melyet alapjá
ban ezen hosszas küzdelmek közt nem kímélt véren szerzett 
hazájába, ős fészkének Ázsiának sivatag pusztáiról hozott, s 
mely {véle együtt fejlődött erőben, hatalomban; melynek véd- 
paizsa alatt hosszas harczok, szenvedések végtelen tengerében
— mint zúgó vihartól csapkodott ősi szikla szilárdan megállva
— önmagát rendíthetlenül fentartotta ; nemcsak, hanem feledve 
veszteséget, feledve annyi keserű csalatást, feledve annyi vér
áldozatot, s önmagát nemesen meggyőzve, nem egyszer menté 
meg törvényes fejedelmeinek veszélyezett jogait; s az uralkodói 
Felség ősei mellett is élet-halált esküdve, a megrendült trónt 
nem egyszer ragadd ki lobogó lángok közül, s megmenté hősi- 
leg nemcsak, de biztosítá; melynek védő árnyában az imádott 
haza vérrel termékenyült szent földjében fejedelem iránti hűség,
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férfias önfeláldozással párosult honszerelem, — mint a tiszta 
.jogérzettől áthatott polgárerény legnemesebb példány virágai 
mélyen gyökerezve növekedtek; s melynek, bogy erősebbé, 
szilárdabbá idomítsa, 1848-ban megnyitá védsánczait a nép 
millióinak, bogy a haza s fejedelem egybeforrott közös érdeké
ben kitűzött magas czéljának kiküzdése legyőzbetlen bajnokai 
s őreiül a kiváltságosak százezrei mellé az adózott nép millióit 
szentelje föl; s melyre ü  Felsége mint kijelölt alapra mutatott 
melyet előző őseinek s őseinknek kölcsönös belegyezéssel ország- 
gyűléseken alkotott, annyi szent esküvel megpecsételt s fel úgy, 
mint alá egyiránt kötelező örök érvényű sérthetlen törvények 
tártának fenn.

A nemzet, miként e megye is, mint annak egyik tagja, 
ezen épségben, s jogilag fennálló törvényekre fekteté eddig 
működését, s ez ösvényről letérve öngyilkosság bűnét követné el.

A megyék — miként e megye is — mint önálló s önkor
mányzó testületek, a törvények védelmére egyenként úgy, mint 
összesen hivatvák s kötelezvék.

S ha ezek egynémelyike most az önkormányzás terén, 
melyről oly sokáig s oly jogtalanul leszorítva volt, a sokáig el
fojtott életerő sebesebb lüktetésétől ösztönözve, a bilincseiből 
felszabadult hazaszeretet ömledezéseinek netalán tágasabb utat 
engedett volna, miről ugyan részletes tudomása e megyének 
nincs: az azon nemzeti hagyományos jellemnek s jogféltósének 
tulajdonítandó, mikép ősi alkotmányához mindenha vallásos 
kegyelettel ragaszkodik; továbbá azon gyökeres jogtudatának, 
hogy eltekintve a mellett, mikép őt önkényes parancsokkal 
kormányozni nem — de csakis törvényekkel lehet, — ország- 
gyűlésen fejedelem s nemzet kölcsönös megegyezésével hozott 
törvényeinek módosítása, magyarázása, avagy megszüntetése 
csakis ugyanazon tényezők közreműködésével eszközölhető; 
annak elvégül: hogy alkotmányos működése közben a félrend
szabályok miatt csak tapogatódzva, folyvást oly idegenszerű 
intézmények, — akadályokkal találkozik, melyek szentesített 
törvényei, szokásai s hajlamaival teljes ellentétben állanak, 
melyek nemes czélja kiküzdésére irányzott törekvésében meg- 
zsibbasztják, nemcsak, de a kínos 11 év keserű fájdalmaira élén-

18*



ken emlékeztetik; annak elvégül: mivel a magánviszonyokból 
fejlődő peres ügyek elintézésében az átmeneti időszak alatt 
zsinórmértékül szolgáló törvénykezési terv kidolgozására mű
ködő országbírói értekezletet Ígért kijelölése, a közjogi téren 
felmerülő számtalan kérdések megoldására Ígért országgyűlés 
egybehivása oly hosszú időre elhalasztatott. Miután azonban 
már mind az országbírói értekezlet kijelölve, nemcsak, de eré
lyes működésben — az országgyűlés pedig folyó évi ápril hó
2-ik napjára egybehíva van : megnyugszik e megye s reményét 
fejezi ki, hogy a minden oldalról fölmerülő bonyodalmak óhaj
tott törvényszabta módon intéztetendnek el.

Kijelenti egyszersmind: hogy valamint eddigi eljárásában 
a törvényesség teréről egy pillanatra sem távozott el, úgy ezen
túl is azon az anyagi hatalom ellenében erkölcsi erőt képező 
teljes jogérzetében tétovázás nélkül megálland.

Kijelenti végül azon meggyőződését: mikép valamint 
egyes embernek, úgy minden nemzetnek kitűzött czélja, rendel
tetése van; a czól a nemzetek nagy családjában' méltó helyet 
foglalni el. A czél alap föltétele: anyagi s szellemi fokozatos fej
lődés, a nemzetek anyagi s szellemi fejlettségöket csak úgy, s 
akkor érik e l: ha szabadok. Szabadság csak azon ország földé
ben terem, hol alkotmány létezik. Alkotmány csak ott állhat 
fenn, hol a törvények szigorún meg- s tiszteletben tartatnak. A 
törvények határtalap tisztelete: forrása azon bizalomnak, mely 
fejedelem s nemzetet szorosan egybe fűz. Országos trón, mely
nek alapja kölcsönös bizalom, megelégedett, boldog és rendít 
hetlen.“ J)

A kir. leirat pontonkint tárgyaltatván arra nézve, hogy a 
birodalom határain kívül tartózkodó hűtlen vagy felségsértő 
egyének bizottmányi tagokul lett megválasztatása érvénytelen
nek tekintetik, közgyűlés kijelenti, hogy e megyében ily egyé
nek nem választattak meg bizottmányi tagokul. Azonban, ha 
a kir. leiratban az 1848/9-iki nemzeti harczban legyőzött azon 
egyének értetnek, kik a győztes hatalom bosszúja, avagy ide
gen bírák idegen törvények szerinti Ítéleteinek szigora elől, *)

—  '276 —

*) L ásd  az 1861. jan u á r hó 20-kán tarto tt gyű lési jegyzőkönyvét.
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megtört szívvel, idegen földre menekülni kényszerűitek: kije
lenti e megye, mikép nem érzi magát hivatva arra, hogy a nem
zeti harcz tényezői s így a bujdosó hontalanok cselekményei 
fölölt is ítéletet mondjon. A most élő nemzedék lehunytával a 
szigorú bíráló történelem joga felettök hozandó részrehajlatlan 
ítéletét följ egyezni; kijelenti, mikép nem tudja: követtek-e el 
azon menekültek az uralkodó felség személye-, avagy az állam 
ellen felségsértési bűn t; ha igen, épségben állanak a fejedelem 
s nemzet kölcsönös megegyezésével alkotott sérthetlen magyar 
törvényeink, melyek az ily bűnöknek magyar földön, magyar 
bírák közbejöttével leendő megtorlását parancsolják. Minthogy 
pedig bárki is, mindaddig, mig állítólag elkövetett állam-ellenes 
vétsége az alkotmányosság fogalma szerint constatirozva — 
annyival inkább alkotmányos törvényeink szerint Ítélve nincsen, 
bűnösnek tekinthető nem volna: annálfogva O cs. kir. Felségé
hez alázatos felírás intézfessék : hogy azon akadályokat, melyek 
honfiainknak ez újjászületett hazában bejöhetésök elé eddigelé 
gördültek, kegyelmesen elmozdítani s így őket atyailag hálás 
gyermekei sorába fogadva, azon gyanított veszélyeket, melyek 
netalán általok a hosszas távoliét iszonyú fájdalmaitól fokozott 
honvágy legyőzhetlen ösztönétől kényszerítve előidéztetni czé- 
loztattak volna, elhárítani méltóztassék.1)

E közben közeledett az ápril 2-kára Budára összehívott 
országgyűlésnek megnyitása és ezt megelőzőleg az országgyű
lési követek megválasztása.

Bármennyire örült mindenki annak, hogy az országgyűlés 
összehívására és a követek megválasztására nézve az 1848: 
5. t.-cz. vétetett alapúi, — mégis sokan megütköztek azon, hogy 
a törvény ellenére Pest városa helyett, Buda lett az országgyű
lés helyéül kitűzve. Ez ellen Csongrád vármegye ünnepélyes 
óvást tett és felírt 0  Felségéhez; de kijelentette, hogy addig is, 
mig az országgyűlés nem intézkedik, a követválasztást nem 
fogja akadályozni.

Nem is akadályozta; minek következtében a választó kö
zönség nagy lelkesedéssel követekül választotta: Szentesen *)

*) L. ugyanott.
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Boros Sámuelt, Vásárhelyen Kovács Ferenczet, Csongrádon 
Klauzál Gábort, Szegváron Bogyó Sándort és Tápén gr. Károlyi 
Sándort.

Azonban.az országgyűléshez kötött remények hiúknak 
bizonyúltak. A tulajdonképeni főtárgyak, tudniillik: a koronázás 
és kir. hitlevél, szóba sem jöhettek; mert az ország közjogi 
helyzetéről szóló kir. leirat általános elégedetlenséget szült. És 
mikor e leiratra adandó országgyűlési válasziratról volt a szó, 
mindenki tisztában volt arra nézve, hogy a kir. leiratot vissza 
kell utasítani. Csak abban tértek el a pártok egymástól, hogy 
az egyik ezt felirat alakjában, a másik pedig határozat alakjá
ban akarta tenni.

A Deákféle „felirat“ követelte, hogy az uralkodó koronáz
tassa meg magát, hogy az ország területi és politikai integritá
sát az 1848-ki jogfolytonosság alapján állítsa helyre s ez eset
ben a nemzet, politikai okokból, önállóságának és szabadságá
nak sérelme nélkül, kész lesz a megkoronázott király többi 
országaival is egyezkedni.

Az uralkodó azonban, Schmerling ministerének tanácsára, 
július 21-ki leiratával visszautasította az országgyűlés méltá
nyos követelését és még mindig az összbirodalom érdekeit 
nyomta előtérbe.

Ennek ellenében Deák F. második feliratában kifejtvén a 
magyar alkotmány lényegét, az egész nemzet lelkes helyeslésé
vel kijelenté, hogy ily ellentétek mellett a kiegyezés lehetetlen, 
és hogy a nemzet inkább tűrni fog tovább, semhogy jogát 
feladja!

Ezzel vége lett az országgyűlésnek, — és vége lett egyút
tal annak a látszólagos alkotmányosságnak is, melyért a vár
megyék csak nem régen oly rajongó örömmel lelkesedtek. Az 
országgyűlési képviselők aug. 21-kén óvást tevén a bécsi kor
mány eljárása ellen, szétoszoltak.

Néhány nap múlva, szept. 2-kán, a vásárhelyi vármegyei 
gyűlésen már forrongás volt tapasztalható. Ugyanis Tomcsányi 
József főispán a szeptemberi közgyűlést következő beszéddel 
nyitotta meg:
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„Midőn első alkalommal volt szerencsém Csongrád várme
gyének elnöki székét elfoglalni, örömmel foglalám el azt, mert 
szép remények kecsegtettek, melyeknek teljesülése azon időben 
igen is valószinű volt. A nehéz, szenvedésteljes évek átlábolása 
erőt adott és reménynyel töltött el mindenkit: most, az akkor 
elébünk tündöklött reménysugár elsötétedett; az országgyűlés, 
melynek munkálkodásától e sokat s méltatlanúl szenvedett 
haza minden jót várt — eloszlattatott!

Jelen állásunk nehéz, kétes, katasztrofális, csüggedést nem 
ismerő erőt, önfeláldozó honszerelmet, de egyszersmind gondos 
óvatosságot igényel.

Kétségbe esni azonban nincs okunk ; mert ha az ország- 
gyűlés általa alkotott törvényczikkeket, mint oly eredményt, 
melyet az országgyűlésektől várni szoktunk, nem mutathat is 
fel, — mégis annak eredményei roppantak, századokra és világra 
hatók, az eredménynek okozóját az országgyűlést felmagaszta- 
lók és megdicsőítők.

Tudjuk, hogy az országgyűlés megnyitásakor s annak első 
időszakában a honpolgároknak, sőt magoknak az országgyűlés 
tagjainak is a haza ügyét érdeklőleg véleményeik a teendőkre 
nézve s reményeik a jövő iránt különbözők és szétágazók 
valának.

Tudjuk,, hogy az országgyűlés megnyitásakor s annak 
első időszakában a honpolgároknak, sőt magoknak az ország- 
gyűlés tagjainak is a haza ügyét érdeklőleg véleményeik a 
teendőkre nézve s reményeik a jövő iránt különbözők és szét
ágazók valának.

Nem kétlem én s nem vonhatja kétségbe senki, ki a haza
szeretetben legkitűnőbb nemzetnek, a magyarnak jellemét 
ismeri, hogy a különböző nézetű és reményű honfiak mind
egyike tetteinek rugója a hazaszeretet volt és hogy mindenki 
hazafiúi kötelességeit saját nézete és elvei szerint ugyan, de 
magát azokban senki által megelőztetni nem engedve, óhajtotta 
teljesíteni.

Elérkezett azonban a válság percze s az a példátlan, az a 
magasztos, a mi ekkor történt. Egy szív, egy lélek lett ekkor az 
egész országgyűlés, mondhatom az egész nemzet.
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Á veszély szózata küzdelemre hívott; rendkívüli erőt igé
nyelt a küzdés, e rendkívüli erő csak az egyesek erejének össz
pontosításából fejlődhetett ki, az országgyűlés és a nemzet ezen 
igazságról teljesen meggyőződve, egygyé lett s tömör falként 
állott meg a zászló alatt, melyen jelszóként „szabadság s hala
dás“ tündöklőit s melyet e nemzet, sőt mondhatom e század 
legnagyobb, legbölcsebb, legnemesebb férfiának erős karja 
tűzött ki és tartott.

Hatalmas volt a zászlóvivő, magasan lengett a zászló, a 
magasztalt férfiú ragadta meg és tűzte azt ki, de nem egy maga 
lobogtatta ő az t; az egész országgyűlés, az egész nemzet, sőt a 
mai kor minden művelt nemzete segített azt tartani és emelni.

Midőn e nemzet képviselői e nemzet, e kor kivánatainak 
így megfeleltek s szavokat, mely szerint a szabadságért, a hala
dásért híven küzdeni ajánlkoztak, ily emberül beváltották: 
megnyerték magoknak az egész művelt világ rokonszenvét s 
megnyerték a hatodik nagyhatalmasságot, a világ közvéle
ményét.

Ez azon eredmény, melyről fentebb emlékeztem.
Midőn kétségtelen, hogy a magyar lobogó a Jovagiasság, 

jól értett haladás, szabadság és testvériség lobogója, azt kell 
mondanunk, hogy van országgyűlésünknek — és pedig fényes 
eredménye; mely eredménynyel megelégedetten, szívesen és 
örvendve kiálthatjuk : „Éljenek képviselőházunk tagjai! Éljen 
a tisztakeblű, szilárd és bölcs vezető!“.

Nem mellőzhetem el, hogy meg ne emlékezzem ország- 
gyűlésünk főrendű táblájáról is.

Nevétessék ez tőlem szerénytelenségnek, mert ha tagja 
voltam is annak, de nem voltam született és örökös tagja, csak 
kinevezett és így ideiglenes, kinek helyét valószínűleg egy más 
kinevezett fogja elfoglalni.

A főrendi tábla szinte helyesen fogta fel s hasonlólag em
berül teljesítette kötelességét.

A helyesen felfogott állambölcsészet tana szerint ugyanis 
az aristocratiának, conservativnek és a fennálló hatalom istáp- 
jának kell lenni mindaddig, mig azon hatalom a törvényesség 
terén áll s a nevezettel összeütközésbe nem jött.
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S ha a hatalom a törvény terét elhagyta, nem lehet az 
aristocratiának más teendője, mint minden lehető eszközökkel 
oda működni, hogy az azt ismét elfoglalja.

S ha nem sikerült is a nemes szándék, — tett-e a magyar 
aristocratia egyebet ?!

S ezt teljesítve, egygyé kellett neki lenni a nemzettel, mely
nek nemes és magasztos czélja szinte ez volt.

Tanúsítja a történet, hogy amely aristocratia így együtt 
érez és cselekszik a nemzet nagy testével, a nemesebb értelem
ben vett néppel, annak, jövendője, annak hosszú élete van, mert 
azt ama nagy testületnek, a nemzetnek hatalmas és hű karjai 
gyámolítják és védelmezik. Ilyen aristocratia el nem bukhatik 
— csak az olyan bukhatik el, mely ellenkezőleg érez és cselek
szik és annak elbukását sajnálni nem lehet.

B történeti tant jól fogta fel főrendi táblánk, így lehetett 
előtüntetni azon egységet, melyet a világ bámul, nagyra becsűi 
és magasztal, s melyet igaztalan ügy mellett lehetetlen lett 
volna kifejteni.

Elvárom, hiszem, sőt bizonyosan tudom tehát, hogy 
Csongrád vármegyének a jogosság érzetétől áthatott közönsége 
méltányló elismerését hazánk főrendéitől sem fogja megtagadni.

Áttérek most egy a fentebbiekkel kapcsolatos tárgyra.
Az október 20-ki diploma folytán ülünk a megyék elnöki 

székein mi főispánok is és sok részről talán azt következtethe
tik, hogy mi az október 20-ki zászlóra esküdtünk, különben 
nem foglalhattuk volna el ez állást.

Régen várom, hogy erre megfelelhessek.
Tudtam, hogy nem törvényes a kineveztetés, tudtam, hogy 

ezen állás elvállalásáért felelős vagyok és arról számolnom kell.
Felszólítva nem vagyok, de elérkezettnek látom a perczet, 

melyben számoljak és számolok örömest.
A kinevezett főispánok elfogadták s közöttük én is elfo

gadtam a kinevezést, m ert:
1-ször ez által alkalom adatott a megyei helyhatóságok 

helyreállítására. Ezen megyei helyhatóságok pedig azon bástya, 
mely egyedül védi jogainkat, az ausztriávali vegyes házas
ságban.



2- szor tudtam, hogy sarkalatos jogainkat egy diploma meg 
nem semmisítheti; mert hivatkozunk Corpus jurisunkra, mely 
nem érzelgő rajongók ábrándos vágyait tartalmazza, hanem 
azon — az alkotmányosság nemesítő levegőjében élt, tapasztalt 
bölcs őseink által érett megfontolás után hozott s koronázott 
királyaink által megerősített s szentesített törvényeinket, me
lyekre mindenkor sikerrel hivatkozhatunk.

3- or hittük mi főispánok, hogy nem teszünk rósz szolgála
tot, ha a nép választottainak segítvén elfoglalni az őket jogosan 
illető tért, megmentjük e szegény hazát a rajta élődött beván
dorlóit hivatalnokseregtől s azon benszülöttektől, kiket a leg
kíméletesebben szólva, hozzánk tartozóknak nem ismerhetünk-

Elfogadtuk a kinevezést azon resignatióval, hogyha sze
mélyünk felhasználtatik is e válságos korban, megnyugszunk 
ezen, azon tudatban : hogy állásunkat hazánk javára felhasz
náltuk s ha kedvezőbb idők következnek, örömmel engedünk 
tért azoknak, kik nem úgy, mint mi, hanem úgy, amint törvé
nyeink kívánják, fognak kineveztetni.

Hittük, hogy hazánk sorsa általunk romlani nem fog; 
igyekeztünk tényezői lenni az átmenetnek úgy, amint a körül
mények engedték.

Tagadhatatlan, hogy várakozásunkban csalódtunk ; tagad
hatatlan, hogy nem eszközölhettük azt, ami lelkűnknek óhaj
tása volt s nem kétlem, hogy tudja a nemzet, hogy mi volt lel
kűnknek óhajtása.

Itt volna talán ideje, hogy mivel nem működhetünk saját 
akaratunk és a nemzet kivánatai szerint, lelépjünk.

De úgy hiszem, hogy helyzetünk nehézsége s az Idő mos- 
tohasága nem jogosít fel engem és főispán-társaimat a távo
zásra ; sőt épen ezek követelik, hogy helyt álljunk. Mert:

1- ször egész Európa által méltán magasztalt és irígylett 
régi alkotmányunkból jelenleg már nincs egyéb, hol közremű
ködni lehetne, mint a helyhatóság; s a jó katona az utolsó tal
palatnyi tért sem adhatja fel.

2- szor e megye két derék, erélyes, egyedül hazafiúi és 
tisztviselői kötelességének élő alispánja, munkás és hű tiszti
kara, választóitól is, de tőlem is méltán vár és érdemel támogatást.
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3- or mióta Csongrád vármegye főispánjává neveztetve, e 
megye testének tagjává lettem s ennek polgárai közé számítom 
magamat, — kötelességemnek ösmerem mindaddig, mig irán
tam a bizodalom, melyet bírni hiszek, melynek birtoka legdrá
gább kincsem, — meg nem gyérül, e testületet mondom el nem 
hagyni, hanem azzal együtt tűrni, szenvedni, annak úgy jó, 
mint balsorsában híven osztozni.

4- er engedjék önök kimondanom, hogy nem hiszem, 
miként nyeresége lenne a megyének, ha helyettem e jelen pil
lanatban más neveztetnék ki.

Ezek okaim.
Felkérem e megye tisztikarát, legyenek példámnak köve

tői, fogadják el magok részére ezen okokat, melyek reájok úgy, 
mint reám illenek.

Még egy dologról kell szóllanom.
Az országgyűlés eloszlatása után két okmány látott nap

világot.
Egyik, mely a birodalmi tanács elébe — ott, és Európában 

teendő hatás tekintetéből terjesztetett.
Hogy hiányos volt a számítás — kétségtelen. Mert azon 

külföldi, ki még eddig nem volt meggyőződve, most győződhe
tett már meg ebből, miszerint az volt a törvényes tér, a melyen 
Magyarországnak hongyűlése állott.

Nagyon szomorú dolog, hogy a korona sérthetlensége alá 
rejtetik mindazon vehementia, melyet borzadva és undorral lát 
az idegen, és nagyon keservesen tűrhetünk mi.

Másik napvilágot látott okmány a főispánokhoz küldött 
oklevele főkanczellár ő nagyméltóságának.

Ezt érintetlen nem hagyhatom. Duggatni nem szándékom, 
de miután lapok közük, czélra sem vezetne. Itt felolvastatni 
nem látom helyén, mert nem ide intéztetett.

Egyedül székfoglaláskor mondott ama szavaimra figyel
meztetem azokat, kik még visszaemlékeznek, miszerint kimon
dottam : hogy elvem nem az, hogy a főispán kormányozzon, 
hanem az, hogy kormányozza magát a megye közönsége, a fő
ispán csak intéző és vezető legyen.
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Az ilyen rendeletek csak azokat érdekelhetnek, kik azt 
hinnék, hogy ők a kormányozok.

Én e megye bizottmányában bizodalmát helyezek és min
dent arra bízok. Csak egyedül óvatosságra, higgadtságra figyel
meztetem a bizottmányt; tudom, hogy e figyelmeztetésem jelen 
nehéz körülmények között megbocsájtható ; s tudva, hogy nem 
fogja megbánni e megye, ha ezt figyelem nélkül nem hagyja.

Szigorúan csak a törvény útján maradjunk; így tartjuk 
meg az országgyűlésünk által megszerzett hatalmas szövetsé
gest, a művelt világ közvéleményét.

Ajánlom magamat e megye közönségének azon tapasztalt 
jóindulatába, melyet eddig bírhatnom legfőbb dicsekvésem és 
gyönyörűségemre szolgált.“

Ezen beszéd végeztével szűnni nem akaró éljenekben nyi
latkozott a főispán irányában a bizodalom, ragaszkodás, tiszte
let és szeretet érzelme.

Ezután Rónay Mihály első alispán,mint maga megjegyzé, 
megbízatás nélkül ugyan, de azon tudattal nyilatkozott, hogy e 
megyének egyetlen tagja sincs ellenkező értelemben. Kijelenté, 
hogy e vármegye közönsége legfőbb szerencséjének tartja, hogy 
e nehéz és kétes időkben épen ő méltósága által vezéreltetett, 
s hogy most is bírja ő méltósága Ígéretét, miszerint a várandó 
kétes küzdelemben sem fogja kiereszteni kezéből a zászlót,

Kinyilatkoztatta továbbá, miszerint tudja, hogy felesleges 
dolgot cselekszik, de a kötelességérzet mégis arra ösztönözi, 
hogy komolyan fölkérje ő méltóságát, miszerint történjék bár
mi, csak nyílt erőszak által engedje magát ezen őt tisztelve 
szerető megyétől elszakíttatni s a törvényes térről leszoríttatni.

Ezután a megyei bizottmányhoz és tiszttársaihoz fordulva, 
felhívta őket: vessenek számot magokkal s aki magát gyengé
nek érezné, lépjen ki. Felszólítja a bizottmányt is: „ha nincs 
bizodalommal irántunk vagy valamelyikünk iránt, nyilatkozzék 
őszintén s kötelességünknek ismerjük kilépni, vagy kötelessé
gének fogja ismerni az illető erősebbnek engedni át a tért.“

Ezen felhívásra a bizottmány bizodalmát nyilvánító, melyet 
szónokló első alispán, az egész tisztikar nevében megköszönvén,
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az egész tisztikar nevében mondá, hogy történjék bármi, a tért 
a tisztikar csak nyilt erőszak által leszoríttatva fogja elhagyni.

A bizottmány éljen kiáltással buzdította a tisztikart; mire 
aztán Papy József helyettes alispán következőleg nyilatkozott:

„ A magyar nemzet a múlt évi október 20-tól fogva, midőn 
hosszas és méltatlan szenvedései után gyenge fényét vélte 
észrevenni egy reménysugárnak: hosszas várakozás kínos kor
szakát élte keresztül.

Az október 20-ki diploma bevallotta az önkényes kormány 
tévedéseit. Azt kezdtük hinni, hogy a hibák beismerése után új 
irány fog követtetni és új világot várhatunk. Miképen fizetett a 
renjénység, mutatja a január 16-ki leirat és a február 26-ki 
pátens, a katonai executio és az országgyűlés feloszlatása.

Úgy járt az orvoslást váró és kereső nemzet, mint a hosz- 
szas és terhes úton kifáradt vándor, ki meghallván a bérezi 
patak moraját, a felé irányozza gyors lépteit, ődöng a patakot 
környező sziklák körül, de a meredek sziklák miatt a patakhoz 
nem juthatva, még jobban fáradva s még epesztőbb szomjúság
gal kénytelen rögös útját fölkeresni és csüggedten folytatni.

Az említett leirat s pátensbe még az október 20-ki diploma 
is vissza van húzva és megtagadva. Háromszáz év óta tör reánk 
az őseink által fölibünk emelt hatalom, vérünk s vagyonaink 
már nem a mienk, most lelkünket kérik ráadásba.

Ezt nem adhatjuk és adni nem fogjuk s nincs a világon 
erőszak, mely ettől önakaratunk nélkül megfoszthasson.

Pillanatnyi győzedelme lehet az erőszaknak : de az igaz
ságot végképen elnyomni lehetetlen.

A nemzet kimondotta, hogy igaz jogaiból engedni nem fog.
Igazsága felett a világot hívta föl bíróul.
Megczáfolva nincs, megczáfolni nem lehet, de még a meg- 

czáfolás megkisértése is lehetetlennek mutatkozik az illetők 
előtt és így a nemzet győzött.

És e győzedelem gyümölcseit nemcsak a nemzet, mely 
azért küzdött, de reményihetni, hogy az egész világ fogja élvezni.

Es e győzelem még teljesebb leend, a szabadság napja fel- 
viruland, mert az ellenfél is segítséget nyújt, mivel a szabadság 
teremtője a tovább már nem tűrhető elnyomás.
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És elnyomattunk annyira, mennyire még alkotmányos 
nemzet nem sülyesztetett és elnyomattunk ennyire akkor, midőn 
Ígéret volt téve, hogy le fog vétetni a járom nyakunkról.

Főispán úr ő méltósága mondása szerint az október 20-ki 
diploma által felhivatva alakúit ugyan a megye, de alakulá
sunkkor a 48-ki törvényekre hivatkoztunk s felfogadtuk, hogy 
azoktól eltérni nem fogunk.

Visszalépjünk-e most? minthogy jobb remény fejében 
foglaltuk el a tért.

Míg ki nem küzdöttük azt, miért a küzdtérre léptünk, vagy 
míg meg nem töretünk a küzdelemben, ha ugyan bírjuk még 
azoknak bizodalmát, kik ügyöknek bajnokaivá felavattak, a 
fegyvert elhányva, gyáván hátrálnunk nem szabad.

De mi úton kelljen hát haladnunk ? Az út ki van jelölve, 
a nemzet kívánsága tudva van, az igaz út az és csak egyedül az, 
melyet az országgyűlés kimutatott.

Igtassuk tehát jegyzőkönyveinkbe, miszerint országgyűlé
sünk férfiai a mi Mózeseink és Prófétáink, országgyűlésünk 
által terjesztett világosság a tűzoszlop, melyet követve keresz
tül törünk a sötétség országán.

Ezen hit a mi bibliánkshapogányoknak mondanak ellen-, 
ségeink bennünket, ezen hit a mi koránunk.

Méltóságos főispán úr ! bírjuk Ígéretét, hogy megragadja 
és viszi előttünk a szabadság és igazság szent zászlóját, fogadja 
a mi ígéretünket, hogy mi azt híven fogjuk követni, vezessen 
bennünket és mi elhagyni nem fogjuk.“

A szónok szavait követő éljenek bizonyíták, hogy a szóló 
a közgyűlés érzelmeinek hű tolmácsa volt.

Gróf Károlyi Sándor arra hívta fel a közgyűlés figyelmét, 
igyekeznék helyzetéről teljes tudomást szerezni. Szerinte nem 
ott állunk, hol hat hónappal ez előtt.

Akkor el kellett mondani világosan, érthetően az ország 
kivánatait, hogy közvélemény alakíttassék, hogy erkölcsi nyo
más gyakoroltassák az ellenséges indulatú bécsi kormányra.

Most a közvélemény meg van alakulva, a közvélemény 
nem ingadozó, hanem szilárd, e közvéleményt mondotta ki az 
országgyűlés oly érthetően, hogy azt magyarázni nem szükséges.
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Erkölcsi nyomást gyakorolni most nincs idő, miután meg 
nem czáfolt axioma: actioni aequalis est reactio; most akihívás 
következése nagyobb elnyomás lehetne.

Meglehet, a mívelt világ rokonszenve, vagy más kedvező 
körülmény előbb, mint reménylenénk, előnyöket fog nyújtani.

Kerüljünk ki mindent, mi ellenünk felhasználtathatnék, 
várjunk, nyugodtan tűrve, de nem ingadozva, hanem szilárdul 
megállva a törvényesség ösvényén.

, Szóló szavait szintén lelkes éljenek követték s utána első 
alispán Rónay Mihály indítványozá, hogy e megye az ország- 
gyűlés minden tettei iránt helyeslését, az országgyűlés vezető 
lelke, Deák Ferencz iránt pedig különös elismerését, mély tisz
teletét és örök háláját jegyzőkönyvileg is fejezze ki.

Az indítvány egyhangú lelkesedéssel fogadtatván, határo 
zattá lett. A jegyzőkönyvnek erről szóló lelkes és szokatlanul 
meleg hazafias szavai híven tükrözik vissza Csongrád várme
gyének ezenkori hangulatát. Vallásos ihlettel dicsőítik Deák 
Ferencznek bölcseségét, prófétai szellemét és rendületlen haza- 
fiságát

„Am tornyosuljanak össze a veszélyek e nemzet felett — 
— mondja a jegyzőkönyv illető pontja, — függjön bár egyetlen 
hajszálon annak sorsa: kétségbe esni nem lehet, mert meglátták 
e nemzet szemei a megváltót, kinek: tanai igazak és szentek, — 
aki élni soha meg nem szűnik a magyar nép szívében, mert az 
el nem ölhető igazságnak apostolává lön.“

A tisztviselők ily szellemtől áthatottan, helyeiket mind
addig megtartották, mig az erőszak onnét el nem távolította 
őket.

Ez az erőszak nem sokáig késett. B. Vay Miklós kanczellár 
visszalépett s helyét gr. Forgách Antal foglalta el; az ország 
kir. helytartójává pedig gr. Pálfíy Móricz tábornok nevezte
tett ki.
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k érdés S zen tes javára dől el.

Gr. Pálffy Móricz kir. helytartói kinevezésével visszatért a 
gyűlölt önkényes uralom, mely ellen Csongrád vármegye közön
sége csak nem régen oly önérzetes hangon nyilatkozott.

Mindenki feszült figyelemmel és természetes kíváncsiság
gal várta: mit fog tenni az az új kormány azzal a vármegyei 
tisztikarral, mely a legutóbb tartott megyei gyűlésen ünnepé
lyesen kijelentette, hogy csak törvényes rendeleteket fog végre
hajtani és helyét csak nyílt erőszak által leszoríttatva fogja 
elhagyni.

Tomcsányi főispán, kinek alkotmányos érzülete és állam
férfim hölcsesége előtt az egész vármegye önkényt meghajolt, 
most úgy állt ott, mint egy veszélyes vizekre került hajónak 
kormányosa. ,

Nyugodtan várta a közelgő vihart, mely az alkotmányosság 
hajóját fenyegette. A feléje bizalommal és szeretettel néző 
tisztviselői kar erősitgette a törvény gyenge köteleit és recsegő 
árboczait a Bécs felől hidegen fúvó szél ellenében.

Egymást érték a helytartótanács törvényellenes rendeletéi 
és boszantó tilalmai. Leggyakoriabbak voltak azok, melyek az 
adónak katonaság útján való erőszakos behajtására és a nemrég
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létrejött jótékony egyletek szétoszlására vonatkoztak. Majd 
következtek a közigazgatási hatalmaskodások, a vármegyei 
tisztviselők fizetésének devalválása, a törvényesen megállapított 
költségvetés önkényes megnyirbálása, a vármegyei szükségletek 
fedezésére szolgáló házi adónak betiltása, és személyes felelős
ségre vonása mindazon tisztviselőknek, akik a törvényekre hi
vatkozó megyegyűlési határozatokat végrehajtani merészelik.

Ily körülmények között kikerülhetlenné vált az összeüt
közés, melynél győztes félként természetesen az erőszak 
maradt.

Az okt. 7-én és következő napokon tartott megyehizottsági 
közgyűlés jegyzőkönyvei híven tükrözik vissza a helyzetet, 
midőn a megyebizottsági tagok „megdöbbenéssel, tiltakozással 
és botránkozással“ veszik tudomásul, vagy teszik félre a felsőbb 
rendeleteket.

A vármegye lépten-nyomon szentesített törvényekre hivat
kozik az önkényes rendeletekkel szemben; visszautasítja példáúl 
a régi alakú útleveleket korlátozó rendeleteket, mint amely csak 
arra czélzott, hogy a rovott egyének szabadon járhassanak, a 
becsületes hazafiak pedig utjokban háborgattassanak; óvást 
tesz a honvédegyletek és más jótékony czélú társulatok gyűlé
seinek betiltása és mindazon intézkedések ellen, melyek a tiszt
viselők tevékenységét megzsibbasztják és az alkotmányos köz
életet lehetetlenné teszik.

Hasonló tiltakozásokkal szemben a bécsi kormány azzal 
vélte hatalmát megerősíteni, hogy az alkalmatlan vármegyék 
gyűléseit betiltotta, — és az adóknak erőszakos behajtását 
egyenesen a megyei tisztviselőktől követelte.

Csongrád vármegye nov. 4-én akarta rendes évnegyedes 
gyűlését megtartani. A bizottmányi tagok nagyszámban jelen
tek meg Vásárhelyen, mikor az alispán az ott állomásozó német 
dzsidások főtisztjétől oly értelmű tilalmat kapott, hogy a köz
gyűlést megtartani ne merészelje, mert külömben fegyveres 
erővel fogja azt megakadályozni.

íme az erőszak, mely a vármegyei tisztviselőket arra 
kényszerítette, hogy állásaikról lemondjanak. írásba foglalt in-

19
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dókáikat alaposaknak találván, a lemondó levelet 0 a kir. Hely
tartótanácsnak a következő levél kíséretében küldötte m eg:

„Nagyméltóságú m. kir. Helytartótanács !
Amidőn a múlt évi decz. 20-án Csongrád vármegye újból 

alakúit, nem volt sejtelmem arról, hogy mielőtt egy év lefolyna, 
vissza fog sülyedni ismét abba a szomorú helyzetbe, melyet 
tizenegy évig éppen oly keservesen, mint nemesen tűrt.

Hogy mért történt így, bármennyire magambavonultan 
kérdezem, keblem istenét Csongrád vármegye eljárásában nem *)

*) A lemondó levél így  h a n g z o tt:
„M éltóságos Főispán  U r !

Midőn szegény hazánk  őstörvényeink szerin t ism eretlen, s illetékte
len hatóságok kénye alá van te ttleg  helyezve; m időn a nem zet ős jogánál 
fogva m aga a nem zet által szabadon választo tt m egyei tisztviselő tiszti 
hatáskörében  ugyancsak  törvénytelen  hatóságok álta l annyira  gátoltatik , 
hogy alig  m arad  fenn tér, m elyen esküvőjéhez híven, s lelkiism eretével 
egyezői eg m űködhetnék, s m int olyan, k i törvényes terérő l leszoríttatva, 
m egzsibbadtan, és bénultan vesztegel, az önkorm ányzat kárörvendő ellen
ségeinek szolgál g ú n y tá rg y ú i; m időn a  nem zet, m ely  őseink által a leg
kitűnőbb állam bölcseséggel alkotott törvényeink szerónt a törvényeknek 
m ind m egváltoztatását, m ind eltörlését, m ind végrehajtásá t illetőleg, a tö r
vényes k irály lyal osztja m eg a jogot és kötelességet, — nem  törvényei 
szerént, hanem  éppen azoknak ellenére rendeletekkel, parancsokkal kezd 
ig azg a tta tn i, m időn a m egyéktől azon őket jogosan illető hatalom , hogy a 
törvényeket végrehajthassák , elvétetett, ellenben törvénytelen hatóságok 
tö rvényeinkkel hanyatt-hom lok ellenkező parancsainak  végrehajtására  erő- 
szakoltatnak ; m időn a  m egyei tisztviselők a bennük helyezett bizodalom- 
nak  ily  körü lm ények  közt tovább m eg nem  felelhetnek : nem  m arad egyéb 
teendője a m egyei tisztikarnak , m int m egköszönve választói bizodalmát, 
kilépni, s elvegyülni választó inak sorába, s azokkal együ tt tűrn i, szenvedni 
és Is tenben  vetett tántoríthatatlan  bizodalom m al rem ényleni.

A lólirott tisztviselői C songrád várm egyének  m egérte ttük  az idő pa
rancsoló szavát, tud juk , m it k íván tő lünk  a  hazafiság  és a becsület, s  
nyugodt kebellel tekin tve v issza a rövid, de zavaros időre, m ely alatt 
m egyénk s nem zetünk jav á ra  semmit, mi tehető volt, el nem  m ulasztot
tunk, azon m egm ásíthatlan  elhatározásunkat ny ila tkoztatjuk  ki Méltóságod 
előtt, hogy m i tiszti á llásunkról ezennel lelépünk.

T ennünk kell ped ig  ezt annyival is inkább , m ert m iután az alispáni 
tisztséghez in tézett levele szerént a  helyben  állomásozó dsidások főtiszt
jén ek  E ntel őrnagynak, m elyet ide •/. ala tt m ellékeltünk, m iszerént a mai 
nap ra  k itűzött m egyei közgyűlésünk  fegyver-hatalom m al fog m egtartásé
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találhatom fel az erre vezető Indokot, Isten és ember előtt tisz
tán áll e megye, mert törvényeinket gondolatban sem sértette, 
—• s minden vétke annyi, hogy azok megsértéséhez segédkezet 
nem nyújtott.

Felfogta e megye, miként az önkényes uralom alatti súlyos 
helyzetnek utolsó pillanata a magány viszonyok kíméletlen meg
sértése nélkül nem lehet első percze a teljesen visszaállított 
szabadságnak.

Által látta e megye, hogy habár a hatalom által tettlegesen 
lezárolt szabadságunk teljes és azonnali visszaállításához elvi- 
tázhátlan jogaink kétségtelenek, — a tények hatalma nagyobb 
zavarok kikerülése tekintetéből egy átmeneti korszakot s ez 
alatt közvetítő hajlamot igényel.

Hitte e megye, hogy ha ez elkerülhetlen korszak alatt a 
kibékülés szelleme mindkét részről nemcsak szavakban, hanem 
valóságos jóhiszeműséggel működik, visszanyerendi talán ez 
árva nemzet alkotmányos állását.

E nézetből indulva, megtett e megye mindent, mit tennie 
szabad volt, oda áldozott mindent, mit hazaárulás súlyos vétke 
nélkül oda áldoznia, — került mindent, mit a gyávaság szenny 
bélyege nélkül kerülnie lehetett, — elannyira, hogy ha az utó
kor egykoron tetteinket szigorú vizsgálat alá veendi, inkább 
félhetni attól, nehogy az engedékenység, óvatosság és eszélyes-

ban gátoltatni, m egyei hatóságunkat ez időszerűit nem  létezőnek kell te 
kinteni, s nem  létezvén alkotm ányos m egye, alkotm ányos m egyei tisztikar 
létezésére lehetetlenné tétetett.

Ó hajto ttuk  volna választóink és M éltóságod kezeibe tenni le h ivata
lunkat ; de választóinktól szuronyokkali fenyegettetés által szakíttatván el, 
csak egyedül M éltóságodhoz in tézhetjük  felm entősünkérti kérelm ünket, k i
nyilatkoztatván, hogy h a  hazánk  törvényes jogaiban  — m int rem ényeljük 
— visszalépend, s h a  választó ink bizodalm át továbbra  is bírva, ak ár össze
sen, akár egyenként szólíttatni fogunk, kész szívvel fogunk felh ívásuknak 
engedelm eskedni.

Fogadja M éltóságod bölcs és szeretetteljes vezérkedéseért legszíve
sebb köszönetünket és hálánkat.

Fedezze oltalm ával, tám ogassa segedelm ével, tetézze áldásaival nem 
zetünknek Istene M éltóságodat, m egyénket és szegény szenvedő hazánkat.“ 
(K övetkeznek az aláírások.)

19
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sóg rovására vétkezett legyen önmaga iránt„semhogy bár jogos, 
de szerfelett merev állást vethetnének szemére.

Mindezek ellenére a megyei gyűlések betiltása, s ezáltal a 
megye feletti halálos Ítélet, a N. Mélt. magyar királyi udvari 
Cancellariának Bécsben Mindszent hó 27-én 15621/1133. sz. a. 
kelt rendeletében kimondatott.

Magyarország közjogi theoriája szerint a korona jogaihoz 
tartozó végrehajtó hatalom sem gyakoroltathatik kizárólagosan 
a korona tisztviselői által, hanem szintúgy, mint a törvényhozói 
és törvénymagyarázói hatalom meg van osztva a fejedelem és 
nemzet között, mert a törvényeknek végrehajtása ezredéves 
gyakorlat szerint csupán a törvényhatósági tisztviselők, s ezek 
által is csak akkor eszközöltethetik törvényszerűen, ha azzal a 
törvényhatóság végzése által megbizatnak. Ennek mellőzésével 
eszközlött végrehajtás törvény- és alkotmányellenes.

Ebből önként következik, hogy ha a megyei törvényható
ságnak gyűlést tartani nem szabad, meg van semmisítve azon 
testület, mely törvényeink szerint egyedül van hivatva tiszt
viselőit a végrehajtandók végrehajtásával megbízni. Minthogy 
pedig ily megbízatás nélkül a végrehajtás csak tettleges, de jo
gilag érvényes nem lehet, a megyei tisztviselők eme legfelsőbbi 
kegyelmes leirat folytán oda vannak szorítva, hogy vagy tör
vényellenesen működjenek, vagy hivatalos állásukról lemond
janak.

E kettő közt a választás nem nehéz, Csongrád vármegye 
tisztikara választott és hivataláról lemondott.

A midőn ezen lemondást tanúsító okmányt •/. alatt ide. 
zárnám, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy a dolog ilyetén 
tarthatatlan állásában főispáni hivatalomat, melylyel Ő Felsége 
legmagasabb kegyelme még alig egy éve felruházni méltózta- 
tott, szintén leteszem, s a N. Mélt. magyar királyi Helytartó- 
tanácsot tartozó tisztelettel megkérem, hogy hivatalomtóli mi-, 
előbbi felmentésemet Ő Császári Királyi Felségének a Nagy- 
méltóságu magyar királyi Udvari Cancellária útján eszközölni 
és e kormányzás nélkül maradt megyére nézve rendelkezni ke
gyeskedjék. “

Az ekként visszavonuló főispán addig is, mig a leendő új
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tisztviselők kineveztetnek, Yidovics Imre főszolgabíróra, egy 
esküdtre és egy Írnokra bízta a vármegyét, akik mellett további 
rendelkezésig helyén maradt a főpénztárnok, a levéltárnok, a 
telekkönyvi hivatalnokok, orvosok, utibiztosok és a várnagy.

Deczember első napjaiban már Petrovics István, volt sze
gedi senator, majd megyei törvényszéki elnök, mint új kir. biz
tos — majd főispáni helytartó — vette át a vármegye kormány - 
latát.J) Első intézkedése abból állott, hogy a lakosság érdekeire 
való hivatkozással, a visszalépett tisztviselőket hivatalaik foly
tatására kérte fel — legalább addig, míg a vármegyét a legfel
sőbb utasításhoz képest újra szervezheti. Ezek, némi vonakodás 
után, ideiglenes minőségben meg is maradtak; de csak azon ki

kötés mellett, hogy ezen ideiglenes szolgálatban alkotmányos 
esküjükkel ellenkező törvénytelen cselekvésre nem fognak kény- 
szeríttetni.

Azonban a pénzügyi kormányzat nem sokat törődött az 
ilyen kikötésekkel. Decz. 12-én oly rendeletet bocsátott ki, mely
ben katonai beszállásolás fenyegetése mellett kényszerítette őket 
az 1862. évi adónak összeírására és behajtására.

Erre azonban nem vállalkoztak. A vármegyei és városi 
elöljárók egymásután kezdtek lemondani, — és Petrovics kény
telen volt a helytartótanácsot kérni, hogy azt a veszedelmes

*) Szegedről 1848-ban a ráczok ellen felingerü lt m agyarok elől m e
nekült az osztrákok táborába. E zért a  B ach-korszakban becses em berré 
lett. Főispáni hely tartónak  márcz. 21-én le tt kinevezve, s ápril 7-én tette  le 
az esküt Becsben.
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rendeletet, az új és végleges tisztikar kinevezéséig visszavonni 
szíveskedjék; mert különben Csongrádban megakad minden.

Úgy látszik, ez hatott, mert a katonai executió eznttal el
maradt.

A következő 1862. év elején azonban már egészen új tiszt
viselők állottak rendelkezésre; olyanok, akik „a kormány ren
deletéit habozás nélkül pontosan hajtották végre.“ Többnyire a 
Bach-korszakból ismert egyének ezek és csak nagy rábeszélés 
után vállalkoztak erre. Kétségen kívül a fizetésemelés kedvez
ménye is csábítólag hatott reájok.J)

Meg is szenvedtek érte ! Mert a közönség hazaárulóknak, 
németeknek csúfolta őket2) és mindent elkövetett arra nézve, 
hogy hivatalos állásukban nehézségeket és kellemetlenségeket

>) Az új h ivatalnokok névsora a következő :
V idovich M ihály első alispán, Kovács K ároly m ásod alispán, 

L ubinszky  Ignácz főjegyző. M olnár Mór első aljegyző, L ubinszky  György 
m ásodaljegyző, S tam m er Sándor főügyész, K ókay István  első alügyész, 
Csillag József m ásodalügyész, Pakom ándy K ároly  pénztárnok, K ádár 
H enrik  főszámvevő, Szlávik K ároly alszám vevő, P ity  Is tván  levéltárnok, 
A dler Ignácz főorvos, V idovich B ertalan  útfelügyelő, V idovich Im re tiszán- 
inneni főszolgabíró, Beliczay Tam ás alszolgabíró, Paulovits István, D rasko- 
v its A lajos esküdtek , Rózsa Andor, C ziliinger L ajos csendbiztosok, Sehőn- 
v izner János kér. orvos, K ossá László tiszántúli főszolgabíró, Balogh Lajos 
alszolgabiró főszolgabírói czimmel, L ipovszky E ndre, Prohoffer N. esküdtek. 
T em esváry  István csendbiztos, M átok Béla közp. já r . szolgabiró, Tem esváry 
A ntal esküdt, K olum bán Im re  csendbiztos, Bécsy József seborvos, Ka- 
m ocsay László. Fekete Im re várnagyok, H acskó János, N agy Károly, 
P ráznovszky  Sándor, K otolyák A ntal, Sulyok Elek, VVeisz Edo, Stam m er 
János selyem t. felügyelő. V eres Lajos, H adzsy György, K apronczay Feroncz, 
M üller János, R akovszky István törvszki ülnökök. Horony G yörgy te lek
könyvi előadó ülnök, Hely József telekk.-vezető ülnök, Zora G yörgy 
telekk.-vez. segéd, Börcsök M ihály telekk. Írnok, A gáczy Nándor törvsz. 
ikt. és kiadó, C sűry József telekk. ikt. és kiadó, Tóth A ntal községi ikt. és 
kiadó. B ognár József állatorvos.

Szeged város polgárm estere  volt T aschler József, azelőtt megyei 
biztos. V ásárhelyen po lgárm ester F ekete  M ihály, Szentesen Kamocsay 
János, C songrádon M arsovszky Im re.

a) Szegeden közgyülésileg  m ondották ki, hogy aki a jelen időben a 
korm ányt szolgálja, az hazaáruló. E zt a határozatot hivatalosan m egsem 
m isítette a főispáni helytartó .
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okozzon nekik. Az előkelő tekintélyesebb polgárság vissza
vonult, — sehol nem segítette, sőt bosszantotta őket.

A közszellem izgatott és nyugtalan volt. E miatt a tiszt
viselők közül sokan igyekeztek állásaikról lemondani, amit a 
lapok tüntetőleg közhírré tettek. Általában kedélyizgató jelene
tekben és hírekben nem volt hiány. Egyszer azt suttogták, 
hogy titkos forradalmi bizottságok szervezkednek a vármegyé
ben; máskor azt jósolgatták, hogy az újon ez-szedést a nép meg 
fogja akadályozni.1) Egyszer a főispáni helytartó arról értesült, 
hogy Eisenstädter szegedi kereskedő portékájában a külföldről 
fegyverek, forradalmi kiáltványok és jelvények érkeztek; — 
máskor, hogy Rózsa Sándor hadat üzent a zsandároknak és a 
rendőri hivatalnokoknak.

A főispáni helytartó gyakran panaszkodik bizalmas ter
mészetű felterjesztéseiben, hogy legjobb törekvései is hajótörést 
szenvednek, mivel a lakosság tekintélyesebb része ellene dol
gozik ; hogy egész Csongrád vármegyében egyetlen egy tekin
télyesebb egyén sem támogatta az új szervezés munkájában; 
sőt némelyek, például Kremminger szegedi prépost-plébános és 
Lőw Lipót rabbi nyílt ignorálással, elfordulásssal sértegetik. 
Ezek — úgymond — 1860. előtt a servilismussal határos kor
mánypártolók voltak, most pedig mint izgatok ismeretesek.

S ezen nem fogunk csodálkozni, ha tudjuk, hogy a Pálffy- 
kormány minden nemzeti érzést gyűlölt és hogy közegei által 
üldöztette mindazokat, akik a 48-ki forradalomban szerepeltek, 
vagy akik ezek emléke iránt kegyeletet tanúsítottak. Például 
igen rossz néven vette azt, és a főispáni helytartót, s a szegedi 
polgármestert kérdőre vonta azért, hogy gr. Széchenyi István 
halálának évfordulóját 1863-ban Szegeden nagy tüntetéssel, 
gyászmisével és a „Szózat“ eléneklésével ünnepelték. Hogy eh
hez hasonló események ne ismételtethessenek, óvó rendszabá-

*) Ennek alapján a főisp. hely tartó  1862-ben u tas ítást kapott, hogy 
e h irek  alaposságáról m agának biztos tudom ást szerezvén, az ujonozozási 
akadályok okait kifürkészsze, a lázitókkal a törvény egész szigorát érez
tesse, s általában a korm ány in tézkedéseinek m eghiúsítását czólzó k ís é r
leteket egész erélylyel m egelőzni és m egsem m isíteni igyekezzék. (V árni, 
levéltár.)
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lyok tétettek arra, hogy gr. Teleki L. halálának évfordulóján 
hazafias tüntetés ne legyen. Mikor Szeged város a honyéd- 
egyletre 200 frtos alapítványt tett, és az egylet részére tagokat 
gyűjtött: e felett a kormány megütközését fejezte ki, és a ta
nács eljárását komolyan rosszalta s ily eljárást a jövőre nézve 
betiltott.

A kormánykörök idegességét mutatja az olyan rendeletek 
kibocsátása, melyek a forradalom férfiainak arczképeit a ven
déglők és korcsmák falairól leszedetni; az 1848. évszámmal, 
vagy országgyűlési képviselők neveivel ellátott nemzeti lobo
gók kitűzését és a „szózat“ éneklését betiltani parancsolták.

Ez volt az oka annak, hogy a vármegyei hivatalnokok, 
bármily szorgalommal és lelkiismeretes pontossággal teljesítet
ték is kötelességeiket, a közvéleményt megnyugtatni s magok 
iránt bizalmat kelteni nem tudtak.

Pedig gr. Pálfíy maga is azt óhajtotta volna elérni, hogy a 
nép bizalmát megnyerje. E czélból az alispánoknak, főszolga
bíróknak és a nagyobb községeknek is tudtára adatta, hogy 
egyes tekintélyesebb polgárok és tisztviselők, ha Pestre men
nek, látogassák meg és a vidéki viszonyokra nézve őt tájékoz
tassák. A tényleg nála megjelent polgárokat azzal kívánta 
megnyugtatni, hogy a jelen kivételes kormányzat csak addig 
fog tartani, amig a közjogi kérdés országgyülésileg tisztázva 
nem lesz.

Hogy 0  Felségének lehető hű képet adhasson a nép han
gulatáról, a főispáni helytartót felhívta, hogy erről havonkint 
kimerítő jelentést tegyen. Természetes, hogy ez a jelentésrend
szerint olyan hangon Íratott, a minőt ő maga kívánt. Mindenik- 
ben el volt mondva, hogy a nép hangulata örvendetesen javúl, 
hogy a falvakon általános csend uralkodik és csak a nagyobb 
városokban találtatnak egyes izgatok, akik a népet új szabad
sággal ámítják.

Pálffy kir. helytartó maga személyesen is meg akart győ
ződni a nép hangulatáról. E végből körutattett a vármegyében; 
meg akarta ismerni a tisztviselőket, és hallani a nép panaszait 
és óhajait. De a valódi hangulatot eltakarták előle, mert a tisz
telgők mind hivatalos rendeletre jelentek meg fogadására, azon'
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érdekes főispáni indokolás folytán, hogy a „nép által való szívé
lyes fogadtatás irányadóul fog tekintetni a befolyás mérlegezé- 
sénél!“

Ez a kormánylati szellem nem bírt gyökeret verni a cson
grádi nép lelkében, jóllehet a tisztviselők elég pontosak és elő
zékenyek voltak.

Petrovicsnak egyik főérdemét az képezi, hogy mikor a 
vármegyei gyűlések tartása be volt tiltva, ő ismételt felterjesz
téseivel kieszközölte, hogy koronként nyilvános tiszti üléseket 
tarthasson, melyeken kizárólag a közigazgatási ügyek tárgyal
tattak. Utóbb megengedtetett, hogy ezen üléseken a rendezett 
tanácsú városok két-két tag által képviseltethessék magokat. 
Lassanként ez ülések rendes megyegyülésekké nőtték ki mago
kat, melyeken a tisztikaron kivül „a vármegye nagy közönségét 
képviselő számos minden rendű polgárok is megjelentek.“ Az 
alispán évnegyedes jelentéseket tett a vármegye állapotáról.

() maga rendesen az „ősi szokásokat“ emlegette; megnyitó 
beszédeket mondott, melyekben azon óhaját fejezte ki, hogy 
ne csak a kormánylatára bízott Csongrád vármegyét, „hanem 
az egész hazát — oly sok viszály és szenvedés után — a kibé- 
külési vágy üdvös malasztjának szelleme lengje át, — hogy 
minden . . . szenvedélytől megtisztulva azon magasztos ösvé
nyen haladjon, melyet O cs. kir. apostoli felsége atyai gondos
kodásával legkegyelmesebben kijelölni méltóztatott“. x)

A kibékítés műve volt az, melynek létrehozásán Petrovics 
fáradhatlanúl működött. Ezért Ő felsége 1864-ben Torontál 
vármegye főispánjává nevezte ki, s helyét Csongrád vármegye 
főispáni helytartói székében Rozgonyi Bertalan, kir. Ítélő táblai 
ülnök foglalta el — május 30-án.

Ez is, mint elődje, a megoldásra váró nemzeti kérdések ki- 
egyenlítésén és az itt-ott mutatkozó „előítéletek“ szétoszlatásán 
fáradozott. De csekély eredménynyel. Működésének rövid ideje 
alatt a vármegyei székhely kérdésének megbolygatása hozott 
némi élénkséget a közéletben.

Szegvár egészen alkalmatlan székhelynek bizonyulván,

') I.. az 1862. évi aug. 28-án Szegváron tarto tt tiszti ülés jkvét.
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Rozgonyi a közigazgatás és törvénykezés központosíthatása 
szempontjából a székhelyet vagy Szegedre, vagy Vásárhelyre 
akarta átvinni.

ügy  Szeged, mint Vásárhely mellett tekintélyes pártok 
sorakoztak. Szeged, mint legnagyobb és legműveltebb város, 
gőzhajózásával, vasútjával, távírdájával, felsőbb és alsó isko
láival igen alkalmas székhelyül kínálkozott a megyei tisztvise
lőknek. De a Vásárhely mellett érvelő párt erősen kifogásolta, 
hogy a vármegyén kívül esvén, a megyebeli lakosságnak igen 
alkalmatlan; különösen téli időben jégzajláskor, vagy árvíz ide
jén szinte megközelíthetlen.

Vásárhely a megyebeli községekhez való közelségénél fogva 
alkalmasabb. A hivatalok elhelyezése is könnyebb, mint Szegc-

Rozgonyi B ertalan  névaláírása.

den, mert ott már kész épületek vannak. Az iskoláztatás sem 
járna nehézséggel stb. Minthogy azonban mind a két város mel
lett ilyen erős érvek harczoltak, és az érdekek itthon kiegyen
líthetők nem voltak: a kérdés döntés végett a helytartótanács
hoz küldetett.

Azonban e kérdés éppen úgy, mint sok más, nem intézte- 
tett el, mivel a külügyi új bonyodalmak következtében a bécsi 
politikában nagy változás állott be.

Ennek következtében 1865 közepén gr. Pálffy Mór kir. 
helytartó elbocsáttatván, báró Sennyey Pál tárnokmester bíza
tott meg az ország kormányzatával. Mikor ezt a főispáni hely
tartó aug. 3-án a vásárhelyi megyei gyűlésen hivatalosan beje
lentette, — a vármegye ezt hidegen „tudomásul vette.“ Egy 
hónap múlva Rozgonyi kir. biztos és főispáni helytartó is elbu-
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csúzott a vármegyei tiszti széktől. Ő Felsége pedig „atyai szí
vének“ élénk óhajtása által vezéreltetve, a közjogi, valamint 
Magyarországnak szellemi és anyagi jólétét érintő egyéb nagy
fontosságú kérdések és az összbirodalom életföltételeinek 
komoly méltánylása melletti mielőbbi megállapodás nyerhetése 
végett decz. 10-kére összehívta az országgyűlést.

Ezzel a vármegyei életben is új fordulat állott be.
Tomcsányi József, mint főispán, ismét nagy lelkesedés 

mellett vette át Csongrád vármegyének kormányzatát. Egyszerre 
visszatért a bizodalom és a közérdeklődés. Az alkotmányos élet 
varázsereje mindent átalakított; a száműzött nemzeti lobogók 
egyszerre előkerültek és a jó hazafiak elfoglalták helyeiket a 
közélet vezetésében. De a sokszor tapasztalt csalódás után némi 
aggodalom és kétség maradt a lelkek mélyében, az alkotmányos 
élet tartóssága és szilárdsága iránt.

Alig múltak el a követválasztás zajos jelenetei; a megvá
lasztott új képviselők alig foglalták el helyeiket a törvényhozás 
termében, az országgyűlést a közbejött végzetes hadi esemé
nyek és a kitört pestis következtében ismét el kellett napolni. 
De a békekötés után, az európai helyzet követelte, hogy Ausz
triának és Magyarországnak közjogi helyzete tisztáztassék, még 
pedig alkotmányosan, törvényhozás utján. Az 1861-ben szétosz
latott országgyűlés jóslata beteljesedett. A nemzet sokáig tűrt, 
mig végre alkotmányos jogai teljesen visszaállíttattak és gróf 
Andrássy Gyula kormányelnökkel 1867. elején magyar alkot
mányos ministerium vette át a nemzet vezetését.

Csongrád vármegyének ezen nagy változással beállott leg
újabb korszakát, mint olyat, melyre még élő emberek emlékez
nek, csak röviden fogjuk tárgyalni. Alig kell mondanunk, hogy 
mint a tavasz lehelletére a természet, úgy újult fel reményteljes 
színben Csongrád vármegye közélete is.

Tomcsányi József *) a szomszéd Békés vármegye főispán
jává neveztetvén ki, Csongrád élére ismét Kárász Benjámin 
állott, mint új főispán. Mikor ez a tiszteletre méltó férfiú, aki a 1

1) B úcsúlevelét április 28-kán o lvasták  fel, — m elyre szívélyes vá
lasz ment.
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Bachkorszaktól kezdve a közélettől visszavonultan élt, a Szeg
váron ápr. 25-kén tartott vármegyei közgyűlésen megjelent, a 
vármegye közönsége leirhatlan lelkesedéssel fogadta. Beiktatása 
fényes volt. Az üdvözlő beszédek telvék hazafias öröm és lelke
sedés szólamaival. Hiszen majdnem 20 esztendő keserveinek 
emlékei újultak fel az egybegyűltek leikéiben. Ezúttal mindenki 
hitt az alkotmányos élet állandóságában; mert hiszen az új fő
ispán is az 1848-ki törvények alapján állott, megkövetelte a tör
vények iránti tiszteletet és engedelmességet. Figyelmeztette a 
közönséget, hogy „mellőzve minden személyes érdeket, egyedül 
a tiszta becsületességre és képességre tekintve, oly feddhetetlen 
jellemű, ügyes, szakképzett, fáradhatatlan szorgalmú, — mind 
a közigazgatási, mind a törvénykezési téren gyakorlati ismere
tekkel biró férfiak választassanak meg tisztviselőkül, kik egy
részről a vármegye irányában elvállalt súlyos felelősségüknek 
eleget tegyenek, másrészről pedig a hazai kormányt nehéz 
munkájában ezen alkotmányhű megyének szellemében sikere
sen támogassák és elősegítsék.“ x) Végül kegyeletes szavakban 
emlékezett meg Klauzál Gáborról, „a vármegye legjelesebb fiá
ról, a szabadság és alkotmányosság erős bajnokáról, a várme
gyének több ízben megválasztott országgyűlési követéről,“ akit 
a halál az élők sorából kiragadott.2)

Két nap múlva tisztújítás tartatván, nagy lelkesedéssel 
választották meg első alispánul Török Gábort, másod alispánul 
Kovács Ferenczet, főjegyzőnek pedig Szabó Mihályt.;1) A szer
vezkedés munkáján hamar estek keresztül, amennyiben a régi 
megyei szokásokat és eljárásokat vették foganatba. Deák 
Ferencznek és a ministeriumnak bizalmi feliratot, Klauzál özve- * 3

*) A főispán székfoglalójának szavai. L  a jkvet.
-) M eghalt 1866. aug. 4-kőn.
3) Főügyész le tt Szomor L a jo s ; első alügyész B artha  Ján o s ; m ásod 

alügyész B orotvás K álm án. Klső aljegyző M olnár M ór; m ásod aljegyző 
Jeney  L a jo s ; harm ad ik  aljegyző B arth  László. — V ásárhely i főszolgabíró : 
Antonovios Illés T iv a d a r; szentesi főszolgabíró Mikecz Ferencz ; csongrádi 
fő szo lgab író : Ő rhalm i József. Szegedjárási főszolgabíró V idovics Im re. 
Szegvári szolgabiró V idovics A ntal. Főpénztárnok : D obossy Lajos ; alpénz- 
tárnok  K am ocsay M ihály, — főszámvevő K ádár H en rik ; alszám vevő Mar- 
sovszky Im re ; — V ásárhelyre  első e s k ü d t: Szabó István ; m ásodesküdt
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gyének pedig részvétiratot küldtek. A koronázás nagy nemzeti 
ünnepén Csongrád lovas bandériummal vett részt és a koroná
zási dombhoz szükséges fél köblábnyi földet Pusztaszeren, az 
első országgyűlés emlékére emelt templom romjainak földjéből 
küldötte fel. Itthon pedig a koronázás emlékére minden feleke
zetű templomokban ünnepélyes isteni tiszteletek tartattak; a 
politikai foglyok szabadon bocsáttattak, a menekülteknek pedig 
a hazába való szabad visszatérés engedtetett meg. Ezzel és a 
megkoronázott király azon szép tettével, hogy a koronázási 
ajándékul kapott összeget a volt 1848-ki honvédek árváinak, 
özvegyeinek és rokkantainak ajándékozta, a kiengesztelődés 
teljessé vált.1)

Az országos ünnepek elmúltával az új tisztviselők sajná
lattal tapasztalták, hogy a nép az alkotmányos életet úgy ma
gyarázza, hogy a közmunkát — melyet a „német“ hozott be — 
nem kell teljesíteni; ellenben a régi rendetlenséget a szabadság 
czíme alatt vissza lehet hozni. A vármegye alispánja az okt. 
16-ki gyűlésen keserűen panaszkodik, hogy a szokásos lopások 
mellett a nép között „titkos bűnök“ kezdenek lábra kapni; hogy 
előfordultak leányvásárlási és mérgezési esetek; . hogy az adó
hátralékok növekednek; hogy a nép a vármegye irányában tar
tozó kötelességét csak vonakodva teljesíti, a hatósággal itt-ott 
szembeszáll. Például hozza fel, hogy az országutak jókarba ho-

Sulyok E le k ; harm ad ik  esküdtnek  Pokom ándy Im re. Szentesi első esküdt 
K eresztesi N agy S ándor; m ásodesküdt Schlachte Im re ; C songrádi első 
esküdt B lázsik M á rto n ; m ásodesküdt G reskovics János. Szegedi esküdt 
Benő Gyula. Szegvári esküd t F an y a r Lajos. — Törvényszéki elnök, alispáni 
czímmel Kovács K ároly. Ü lnökök : K ossá László, L ubinszky  Ignácz, Szomor 
Imre, K ókay István, P apy  Dániel, K ertész László és K nauz János. Csend
b iz tosok: V ásárhely re  Zsífkovics István, C songrádra Szarka M átyás, Szen
tesre Beke Kálmán, Szegedre Rózsa A ndor, S zegvárra  Szathm áry  Miklós. 
Főorvos Schönvizner — utóbb R éti — Já n o s ; já rá s i o rvosok: V ásárhelyre  
Hajnis József, K istelekre  Beck János, Szegvárra  Bécsy József, — levéltár- 
nokúl m eg m arad t: P ity  István. A m érnöki állás későbben töltetett be N agy 
Lajossal.

*) A Felség  ajándékát a várm egyei közgyűlés álta l e lrendelt önkény - 
tes adom ánygyűjtésből befolyt 381 fr t 98 k rra l g y a rap íto tta ; a  honvéd- 
segélyző alap javára  begyűlt 028 f r t 64 kr, m ely összeg a belügym inis- 
tem ek  küldetett be.
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zatalára Vásárhelyről kirendelt 200 közmunkásból csak 10 jelent 
meg. Csodálatos, hogy az alispán a helyett, hogy kényszerítő 
eszközökhöz nyúlt volna, tehetetlenül a vármegyét hívja fel 
„ajánljon módot, miképpen szoríttassanak az engedetlenkedők 
kötelességeik teljesítésére?“ 0 A csongrádi árvapénztárnál elő- 
fordúlt nagy sikkasztás2) körül is sok hanyagság jutott nap
fényre.

Nem csoda, hogy ily körülmények között a közigazgatás 
meglazult és ezzel sok visszaélés csúszott be a közügyek inté
zésénél. Nem is hiányoztak erős felszólalások, éles kifakadások 
az elöljárók lanyhasága ellen. Csak az volt a baj, hogy leginkább 
olyanok léptek fel támadólag, akik valamely bűnök miatt már 
állásaiktól elmozdíttattak, vagy akik új állásokra vágyakoztak.

A provisorium alatt adósságok czime alatt 1865-ben lefo
kozott Vásárhely és Szentes ismét népgyűléseket kezdtek tar
tani a végett, hogy a rendezett tanács első bírósági hatáskörrel 
visszaállíttassák.

Szentesen ekkor Oroszi Miklós, egykori ref. tanító volt a 
nép vezére, aki most újra mindenáron polgármester akart lenni. 
Ennek érdekében indúlt meg a mozgalom és mikor a rendezett 
tanács engedélyezése után a tisztújítás elrendeltetett, s a jelölő 
bizottság őt, mint nagy demagógot, a jelölésből kizárta, az ő 
emberei azt követelték, hogy Oroszyt is a jelöltek sorába vegye.3) 
Minthogy pedig a választási elnök ezt nem tette, nagy zavar 
támadt úgy, hogy tettlegességek is fordultak elő. Ezért a józa
nabb polgárok szavazattöbbségével megválasztott Jurenák Ede 
az állást nem fogadta el s végre is a nép zajos követelésére 
Öroszy lett a polgármester. A további választást a felizgatott 
nép fenyegető magatartása miatt be kellett szüntetni. Az új 
polgármester vérszemet kapott és pártjának élére állva, a to
vábbi választást, a szolgabiró ellenére, önhatalmúlag hajtotta 
végre. A szolgabiró szerint a város tisztességes gazdaközönsége 
és intelligentiája visszavonúlt, mert — úgymond — az Oroszy- 
párt, csekély kivétellel, a népnek egyes pártvezérek által elámí

‘) L . az alispán hivatalos jelen tését. Megy. levéltár.
-) Összesen 33,503 ír t  20 '/j k r. veszett el m ég  a provisorium  alatt.
3) Jelölve v o lta k : Ju ren ák  E de, F a rk as  Gedeon és Stam m er Sándor.



tott alsó osztályból áll, mellyel szemben az értelmiség, a birto- 
tos és józanabb osztály az ököljog gyakorlatától tartva, meg 
nem állhat.*)

Az ügy a vármegye, sőt a belügyminister döntése alá ke
rült, az Oíoszy-párt felterjesztésével együtt, melyben az bizo- 
nyíttatik, hogy a választás „a legszebb rendben és az 1848. évi 
23. t.-cz. értelmében folyt le.“

Sok hercze-hurcza, tiltakozás, ellenmondás, pótjelentés s 
Oroszy ellen tiszti keresetnek elrendelése után a belügyminister 
tudomásul vette a vármegyének azon határozatát, mely Oroszy- 
nak választását törvényesnek, — ellenben a tanácsosoknak vá
lasztását törvénytelennek és eszerint megujítandónak mondotta 
ki. De Oroszynak tiszti kereset alá vonását megsemmisítette. 
A vármegye azon elvből indulva ki, hogy „favores amplicandi, 
odia restinguenda sunt“, Szentes békéje kedvéért megszüntette 
a tiszti keresetet. — A következő évben azonban Oroszy oly 
bűnpörbe keveredett, melynek következtében polgármesteri 
állásáról elmozdíttatott, sőt a megyei tiszteletbeli főjegyzői 
czímtől is megfosztatott.3)

Vásárhelyen 1868-ban indúlt meg a mozgalom rendezett 
tanács mellett. A következő évben a belügyminister a vásár
helyi nép összeírását rendelte el, 1870-ben pedig több megyei 
gyűlésen vitatkoztak a felett, hogy az 1848: 24. törvényczikk 
értelmében kit illet a rendezett tanács választásának az inté
zése. Vásárhely ragaszkodott önálló jogához, a vármegye pedig 
védte fenhatósági jogát. Végre is Vásárhely álláspontja győzött.

A vármegye a belügyministerium véleményéhez képest 
azonban fentartotta felügyeleti jogát Vásárhely felett, — mely
nek közigazgatását egy 8000 frtos sikkasztás szennyezte be.

Csongrádon siralmas állapotok voltak. Nemcsak az árva
pénzek, hanem a községi pénzek is megbízhatlan kezekben vol
tak. A vármegyei főszámvevő hiába szorította az akkori főjegy
zőt, Werner Andort, a tett észrevételekre adandó válaszra. * 2 3

*) L ásd  a  hiv. je lentéseket. Megy. levéltár.
2) A  bűnügyet lásd  lejebb. Aug. hav i jkv .
3) L. 1870. m árcz. gyűlés jkv.
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Még csak nem is válaszolt. A tanács kilencz felhívásra se 
tette meg kötelességét. A hivatalos iratokat még csak be sem 
iktatták. Werner főjegyző pedig egyenesen megtagadta a 97430 
írtra rúgó államkölcsön mikénti kezeléséről szóló számadást.

Ezen tények daczára az alispán nem intézkedett, hanem a 
vármegyei közgyűléstől adatta a főszolgabírónak azt a bölcs 
utasítást, értesítse Csongrád város tanácsát és biráját, miszerint 
eddigi könnyelműségük és hanyagságuk által a közgyűlés 
rosszalását vonták magokra! — s figyelmeztesse őket a megyei 
tisztviselők iránt tartozó engedelmességre.*) Csakis a főjegyzőt 
fenyegették meg. Természetes, hogy ilyen eljárás mellett a köz- 
igazgatási állapotok nem javulhattak ; és a kormány, melynek 
sok baja volt a vármegyével, nem teljesíthette a közgyűlésnek 
azt a kérelmét, melyben a vármegyének „a nemzet ezen kedves 
intézményének“ nagyobb hatáskört kívánt juttatni a közigaz
gatás terén.1 2)

Ha figyelembe vesszük, hogy az árvaügy, Szentes kivéte
levei, általában el volt hanyagolva; ha tudjuk, hogy a vármegye 
minden községében még 1859-ben is voltak biztosítatlan árva- 
tári követelések és hogy a kamatok mindenütt, különösen 
Algyőn, Vásárhelyen, Mindszenten és Csongrádon behajtatla- 
nok voltak; ha végre tudjuk, hogy a régibb időkről még vizs- 
gálatlanúl heverő árvapénztári számadások csak többször ismé
telt fenyegetések után adattak be s még a sikkasztok ellen sem 
alkalmaztak kényszert: 3) akkor csakis a vármegye közszellemét 
jellemezte az az eljárása, melynél fogva 1870-ben Stammer 
Sándortól, a provisorium idejében volt másodalispántól, mint az 
1866. évi inségi bizottmány elnökétől — aki pénzt nem is kezelt,

1) L ásd  a jú liu s i jk v  illető pontját.
2) L ásd  1858. aug. jkv .
3) E nnek  kirívó példájá t a m indszenti árvatári sikkasztás m utatja, 

m ikor a 16,000 irto t elsikkaszto tt Tóth A ndrás pénztá rnok  ellen éveken át 
nem lépett fel az illetékes hatóság. É sv m ikor az elveszett összeget pót
adóként a községre háríto tták , akkor a m éltán elkeseredett község elöljá
rói a várm egye előtt elpanaszolták, hogy a perek  v itelével m egbízott megyei 
tiszti ügyész vagy  sem mit, vagy igen keveset tesz ; m ert — úgym ond — 
tíz éve, hogy a bűn felderíttotett, s m a sem áll az ügy  befejezéséhez kö-

2 0
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— számadást követelt, s ez ügyben még a belügyministernél is 
jelentést tett.

Általában feltűnő, hogy ez időszakban a közigazgatást 
formasággá tették, s tisztán a gyűlésekre bízták; jelentések, 
panaszok és óhajtások körül forgott a hetekig tartó sok beszéd; 
határozott iránya és akarata nem volt senkinek. Magától oldó
dott meg a legtöbb kérdés a tisztviselők hozzájárulása nélkül. 
A ministeriumok igen gyakran voltak kénytelenek hol útba- 
igazítólag, hol visszautasítólag, hol pediglen követelőleg fel
lépni.

Az akkori jegyzőkönyvek kínos hatást gyakorolnak az 
olvasóra. A botrányok kifogyhatatlan lánczolata az, mely képes 
minden türelmet kifárasztani.

Legtöbb zavar és hanyagság, a mint láttuk, a pénzkezelés
ben volt tapasztalható. Csongrád városában ez állandó beteg
séggé nőtte ki magát. A már fentebb említett Makai-Jánossy- 
féle árvatári sikkasztás ügye oly soká húzódott,x) hogy a fele
lősségre vonhatott sikkasztok időközben elhaltak és az elsik
kasztott összeget községi adóként vetették ki az egész lakos
ságra.

zelcbb, mint a bűnvádi keresőt napján állott. M ost a rra  kéri a  m egyét, 
engedtessék meg' neki, hogy a per fo ly tatására saját költségén ügyvédet 
fogadhasson.

Az alispán nyílt ü lésen k ijelentette, hogy M indszent község panasza 
méltó panasz, m ert a tiszti főügyész, ki a m egindított kerese tek  fo ly tatá
sára m ár több ízben volt végzésileg  utasítva, épen sem m it sem tesz ! De 
ebből — úgym ond — nem  az következik, hogy a község külön ügyvédet 
fogadjon, hanem  hogy a m egye szorítsa tisztv iselő jét a  rá  bízott teendők 
gyors és lelkiism eretes te ljesítésére. . . A gyűlés a községre ró tta  a terhet,
— és szokott módon a főügyészt nem  bántva, ism ét csak m eghagyja neki, 
hogy felelősség terhe alatt ad ja  okát a legközelebbi gyűlésen, m ért nem  
teljesítette kötelességét, — és tegyen az ügyek  állásáról jelentést. T erm é
szetes, hogy ily eljárás m ellett egy év m úlva se te tt je len tést.

T) A bűnbak keresése  alkalm ával felvetették  és elfogadták ezt a fel
fogást, hogy az 1847—1855-ki szám adásokért nem  a község, hanem  az 
uradalom  felelős, — m inélfogva gr. K árolyi Is tván  ellen fordultak, őt tevén 
íelolőssé. Ez azonban az igazságügym inisterhez folyamodott, aki a v á r
m egye ily értelm ű határozatát feloldván, Csongrád községet és m egyét 
a törvény rendes ú tjára  utasította.

2 0 ’
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Ez a szerencsétlenség nem tette buzgóbbá az elöljárókat. 
A vármegye főszámvevője minduntalan panaszokkal lépett fel, 
hogy Csongrád város pénztári és jegyzői hivatalának a város 
cselekvő és szenvedő vagyonáról tudomása sincs: hogy maga a 
tanács sem törődik a város anyagi helyzetével; a számadásokat 
el nem készítteti, úgy hogy három-négy évről van hátralékban 
a pénztári kimutatásokkal; hogy a tanács a főszámvevői figyel
meztetéseket következetesen hallgatással mellőzi stb., stb.

A vármegyei közgyűlés megütközéssel vette az ilyen elő
terjesztéseket. Világos volt, hogy rendeletéit nem teljesítik, sőt 
azoknak nyíltan ellene is szegülnek, de nem segített a bajon. 
Új meg új határozatokat hozott; felelősséget is emlegetett, sőt 
azzal is ijesztgette a tanácsot, hogy engedetlenség esetén el fogja 
mozdítani. De nem vont kérdőre senkit. 1870-ben, mikor három 
évi mulasztás tényei állottak előtte, csak arra utasította a szolga- 
birót, hogy „ha rendetlenséget tapasztal, tegyen rögtön jelentést 
az alispánhoz, akit nem arra utasított a gyűlés, hogy vessen 
véget ennek a gazdálkodásnak, hanem arra, hogy „rendkívüli 
közgyűlést hívjon össze.“ 1)

Ennek az eljárásnak valóságos oka pedig az volt, hogy a 
vármegyei tisztviselők nagy része nem teljesítette kötelességét, 
a szolgabirák nem is laktak járásaikban; a vármegye székhelyén 
sem a jegyzők, sem a számvevők nem igen tartózkodtak és hogy 
a gyűlések iránt sem igen érdeklődtek. A főispán, tapasztalván 
azt, hogy a tisztviselők hanyagul jelennek meg a közgyűlése
ken, 1870-ben a júliusi gyűlésen azt indítványozta, hogy a tiszt
viselők köteleztessenek a gyűléseken pontosan és teljes szám
ban megjelenni. ",

A vármegyei élet ekként elposványosodott. Intézkedések 
helyett szónoklatok és gyűlési határozatok, — büntetés helyett 
üres fenyegetések; kötelesség teljesítés helyett nagyképű fon
toskodások és léhaságok, honosodtak meg.

T) É rdekes a csongrádi elöljárók védekezése, moly éj m eg új ren 
detlenségeket fedez fel, hogy t. i. a pénztá ri tisztség  nem  tehe t róla, hogy 
G ulyás István, 1866. és 1867-ben esküdt biró és szám adó pénztárnok, a 
k in t levő követelésekről vezetett szám adási könyveit m áig sem  adta át, 
h ab á r erre  a városi tanács és a szolgabiró többször felhívta.



Csongrádi „M agyar k irá ly “ szálloda.



Általános volt az óhaj egy új közigazgatási rendszer után, 
mely a vármegyei közéletet felfrissítse és életképesebbé tegye.

Csongrád vármegyére nézve valóban jó időben hozatott 
meg a köztörvényhatóságok és községek rendezéséről szóló 1870: 
42-dik és 1871: 18. tör vény czikk; mert a régibb idő óta bete
geskedő főispán, aki mindenkor a kötelességtudás példányképe 
volt, már koránál fogva sem bírhatott azon rugékonysággal, 
melyet a szintén koros alispán vezetése alatt, ezen nehéz kor- 
mányzatú vármegye jól felfogott érdekei megköveteltek.

A júliusi gyűlésen Kárász főispán utoljára jelent meg 
a vármegye előtt. Betegségtől testben megtörtén, de erős 
lelkének tüzétől lelkesülten panaszkodott, hogy hosszas kínzó 
betegsége huzamos időn át megfosztotta azon szerencsétől, hogy 
a megye tanácskozásait vezethette volna. De ő, a makacs beteg
ség daczára kötelességének ismerte, hogy a fenforgó bonyolult 
viszonyok között, megtört egészségének koczkáztatásával és a 
tanácskozásban részt vegyen. Üdvözölte a gyűlés tagjait; buz
gón fohászkodott Istenhez: „vezérelje a közönségnek tanácsko
zásait; segítse az egész nemzetet minden működésében, melyre 
az édes szülőföld iránt fajunkban lángoló hazaszeretet hívni 
fogja."

A mélyen meghatott közönség, mintha sejtette volna, hogy 
ez az utolsó gyűlés, melyet Kárász Benjamin bölcsessége vezet, 
a belső ragaszkodás leglelkesebb kifejezésével ünnepelte őt. A 
derék férfiú, érezvén erejének gyöngülését, 1871. elején lemon
dott főispáni állásáról azon boldog öntudattal, nagy hosszas 
közéleti pályáján mindenkor híven teljesítette hazafias köte
lességét.

Utódja sógora: Rónay Lajos lett, akinek az a szép feladat 
jutott osztályrészül, hogy a vármegyét az új közigazgatási tör
vény értelmében újra szervezze és a haladásra képessé tegye. 
Az új közigazgatási törvényekre vonatkozólag székfoglalójában 
azon meggyőződését fejezte ki, hogy azok megfognak felelni a 
várakozásnak; mert — úgymond — ezek által elértük azt, amit 
mindenkinek óhajtania kellett: rendezett és szilárd alapokon 
nyugvó, az állam és az egyén érdekeit egyiránt biztosító köz- 
igazgatást!

—  310  —
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Az új törvények szerint a vármegyék továbbra is önálló 
törvényhatóságokként gyakorolhatják az önkormányzatot és az 
állami közigazgatás közvetítését. Ebből folyólag jövőre is füg

getlenül, szabadon intézhetik saját belügyeiket, határozatokat 
hozhatnak, statútumokat alkothatnak; a törvényt és a kormányi 
alkotmányi rendeleteket saját választott tisztviselőik által hajt
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ják végre. Úgyszintén a községek is saját kebelükből szabadon 
választandó saját elöljáróságuk által hajtják végre a törvényt, 
intézik belügyeiket és közvetítik az állami közigazgatást.

Kétségen kivül szép és nagy feladat volt az különösen 
Osongrádban, ahol — amint fentebb láttuk — meglehetősen 
zilált állapotok voltak.

Minden attól függött, hogy a tisztviselők teljesíteni fog
ják-e kötelességeiket és tevékenységük állal képesek lesznek-e 
az új törvények intentióit megvalósítani.

Rónay Lajos nemes ambitióval és teljes jóakarattal fogott 
Csongrád vármegye ügyeinek vezetéséhez. Az ő nevéhez van 
kötve az új szervezés nagy munkája, a politikai választó-kerü
letek és közigazgatási járások megállapítása, a rendezett tanácsú 
városok és az önálló községek és a hozzájok tartozó puszták 
rendezése; a szabályrendeletek elkészítése és életbeléptetése.* 1)

')  A rendezett tanácsú városokon k ivül eső községek négy já rá s ra  
o sz ta tta k ; m ég p e d ig :

1. A mindszenti já rás . É hez ta rto z tak : M indszent, Töm örkény, Kört- 
vélyes, G orzsa, Sziget, Kopáncs. Ez utóbbi négy  pu sz ta  utóbb V ásárhely
hez csatoltatott.

2. A  szegvári já rás. É hez tartoz tak  : Szegvár, Téglás, K enyere, 
Sám son, Szőllős, Ú jváros, Mágocs, D erekegyháza, K irályság, Fábián-Sebes- 
tyén  és Teás.

3. Az algyői já rá s . É hez tartoztak  : Algyő, Öttömös, Horgos, Tápé, 
Sövényháza, Dócz, A nyás, F a rk , Homok és A lsó-Pusztaszer.

4. A  kisteleki já rá s . É hez ta r to z ta k : K istelek, Felgyő, Csany, Siró- 
hegy, B aks, Fehértó , F első-Pusztaszer, K is-Pusztaszer és Töm örkénynek 
az ő rg ró f Pallavicin i uradalm ához tartozó része.

A  szo lgab irák ra  kim ondták, hogy m indenik  a  já rá s  székhelyén ta r 
tozik lakni.

O rszággyűlési választókerü letekül m egm arad t Tápé és Szegvár.
M egalkották a  szükséges szabályrondeleteket, és p e d ig : a tisz tikar 

a segéd-, kezelő- és szolgaszem élyzet létszám áról, hatásköréről, m unka
felosztásáról, fizetésük m ennyiségéről és napd íjak  fokozatáról, — az árva
szék és állandó választm ány szervezéséről, ä  legtöbb adót fizetők névso
rán ak  összeállításáról s a községi alválasztó kerü le tek  m egalkotásáról stb.

I tt em lítjük  m eg, hogy az igazságügym inister V ásárhelyen  első 
folyam odású tö rv én y szék e t; ugyanott, továbbá Szentesen és Csongrádon 
te lekkönyvi ha tósággal biró járásb íróságo t állított fel. Csongrád a szeg ed i; 
Szen tes a vásárhely i tö rvényszék  kerületébe osztatott be.

Az 1871 : 18. t.cz. értelm ében a esongrádm egyei községek három
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Az ő főispánsága alatt (1873-ban) szakadt ki Vásárhely 
— a törvényhozás hozzájárulásával — azon vármegye kebelé
ből, melylyel több századon át, jó és balsorsban osztozott. El
szakadt azért, hogy mint külön köztörvényhatósági joggal fel
ruházott város önállóan kormányozhassa magát. Szellemi ké
pessége is megvolt; anyagi ereje sem hiányzott hozzá. Aki 
ezen város történetét fogja megírni, az nagy és gyors változás-

Dorozsm a községháza.

csoportba osztattak: 1. rendezett tanácsú városok. 2. Nagyközségek és 3. 
kisközségek és puszták. Az első csoporthoz tartozók (Vásárhely, Szentes, 
Csongrád) magok rendezték magokat; a nagy- és kisközségeket pedig a 
vármegye szervezte. Minden k&zség meghallgattatott, hány és miféle hiva
talokat kiván szervezni.

A belíigym inister 1872-ben a főispánok szám ára k iadott u tasításban 
megkivánja, hogy a főispánok a m egye székhelyén la k ja n a k ; m ert csak 
úgy lehet az adm inistratiót ellenőrizni. R ónay L ajos csongrádi főispán, 
mivel Szegváron m ég kisebb tisztviselők szám ára sem volt hely, saját 
birtokán lakott Torontálban.
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ról fog tanúbizonyságot tenni; mert Vásárhely polgársága, a 
nagy átalakulással járni szokott kinövések mellett is, megér
tette a haladó kor jelszavát és önerejére támaszkodva, tört előre 
az anyagi és szellemi haladás utján.

Azonban meg kell jegyeznünk, hogy Vásárhely önállósí
tása idejében a szomszéd törvényhatóságok kikerekítésének 
szüksége is égetővé vált. Az 1876. évi 33. t.-cz. 1, 19. b) pontja 
szerint a Jász-kún és Kis-kún kerületek alkotó részeit szét kel
lett osztani a szomszéd vármegyék között. Kiskún-Félegyháza, 
Halas és Majsa Pest Pilis és Solthoz, — a Szeged szomszédsá
gában fekvő Kún-Dorozsma pedig Árokházával és Üléssel 
együtt Csongrádhoz csatoltatott.

Dorozsma nem szívesen jött vissza Csongrád kötelékébe. 
Históriai múltjának utóbbi százada sok édes emlékkel csatolta 
a Jászkún kerülethez, mely külön önálló törvényhatóságként 
szeretett volna tovább is fenmaradni. A dorozsmaiak szívósan 
ragaszkodtak különleges kún szokásaikhoz és jogaikhoz mindig. 
Még ma is büszkén emlegetik kún elődeiknek szabadságát; az 
úgynevezett „redemption“ alapuló birtok és magán viszonyai
kat, melyeknek a vármegye részéről való méltányos figyelembe
vételét erősen hangsúlyozták azon a nevezetes gyűlésen, melyen 
küldőik először jelentek meg Osongrádban.')

Ennek a derék kún községnek bekebelezése bő kárpótlá
sul szolgált a vármegyének azon veszteségért, melyet Sámson 
és Szőllős pusztáknak Békéshez való csatolása által szenve
dett. Tót-Komlós ide csatolásáról és Horgosnak Bács-Bodroghoz 
való csatolásáról is volt szó, — de Csongrád vármegye, raivel 
attól rettegett, hogy kicsinysége miatt más vármegyéhez fog 
csatoltatni, minden alkalommal következetesen úgy nyilatko
zott, hogy eddigi területének fenntartása mellett önálló külön 
törvényhatósági jogát fenntartani óhajtja.

Félelme nem volt egészen alaptalan, mert területe Szeged 
és Vásárhely elkülönítésével jelentékenyen kisebbedett. Ugyanis 
Szeged és Vásárhely határainak kiszakításával az 57Vio □  mért-

') L. Zádori K. beszédét jkv .



D orozsm ai katk. pap iak  és iskola,
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fóldnyi terület 26 15/ioo □ mértfölddel és több mint 100 ezer la
kossal csökkent a vármegye határa és népessége. Most már 
alig 3085/,oo □ mértföld és 86,100 lélek maradt csak.

Ebből aztán egy más kérdés is támadt, t. i. mivel Vásár
hely az önálló köztörvényhatósági joggal biró városok sorába 
emeltetett, ennek következtében a megmaradt vármegyebeli 
községek között Szentes lett a legnagyobb város. Ez pedig arra 
használta fel az új alakulást, hogy ezen elsőbbség révén meg
akarta nyerni a vármegyei székhely dicsőségét is,

Igen, de Szeged több joggal vélt bírni a székhely dicsősé
géhez és ekként versenytársa lett Szentesnek. Nagyon érthető 
tehát, hogy ez utóbbi aggódni kezdett*) és aggodalma csak
hamar magas fokra hágott, mikor elterjedt a hír, hogy Szeged 
már folyamodást is nyújtott be a kormányhoz, melyben a vár
megyei kormányzat elleni kifakadások és vádak kíséretében, a 
megmaradt vármegye székhelyét Szegvárról Szegedre kérte 
áthelyeztetni. Vásárhelynek is hasonló vágyai voltak; de ezeket 
egyelőre nem a kormány utján, hanem egyenesen a vármegyé
hez intézett ajánlat alakjában fejezte ki.

Természetes, hogy Szeged városának eljárását a vármegye 
közönsége a legnagyobb indignatióval fogadta; mig Vásárhely
nek ajánlatát udvariasan köszönte meg. Éllenben Szentes azon 
ajánlatát, mely a széképülethez megkivántató telekből, az építési 
anyagok fedezésére egy millió faltéglából és kellő számú cserép
ből állott, szivesen fogadta.

Már-már eldöntöttnek hitte a vármegye e kérdést, midőn 
1877-ben a belügyminister annak kijelentése mellett, hogy a 
székhelynek valamely alkalmasabb helyre való áttételét elvileg

x) Ez  az aggodalom  1873. végén, m ikor a következő óv kö ltségveté
sé t készítették, a következő szavakban n y ert k ifejezést: „A megye közön
sége általános lelkesedéssel kim ondotta, hogy Csongrád várm egyét, ezen a 
m agyar hazában legrégibb m egyét, m elynek m últjához annyi kegyeletes 
történelm i em lék fűződik, hol honalapító őseink az első nem zetgyűlést ta r 
tották, hol évezreden át jó  és ba lsorsban  fennállott alkotm ányunk első 
alapköve vette te tt m eg . . . .  továbbra is és állandóan fen tartan i óhajtja .“ 
L ásd  az illető jkvet.
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nem ellenzi; mégis tekintettel a szervezés jelen stádiumára, 
arra hívja fel a törvényhatóságot, hogy ezt a kérdést alkalma
sabb időpontig tartsa függőben.

Ugyanekkor közölte a vármegyével Szeged városának 
fentebb említett feliratát; még pedig azon felhivással, hogy 
amennyiben Szegeddel nemcsak Szegvár, de még Szentes sem 
állhatja ki a versenyt, — és amennyiben Szeged a megyei szék
ház létesítéséhez kész tetemes áldozatot is hozni: e feliratot 
behatóan tárgyalja s megállapodását terjessze fe l!

El lehet képzelni, minő érzelemmel tárgyalták e kérdést a 
szentesiek.

A vármegye közönségének véleménye a márczius 10-ki 
rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvében olvasható, mely szerint, 
midőn egyrészről örömét fejezi ki Szeged újabb haladása felett, 
másrészről megbotránkozással veszi tudomásul e városnak a. 
vármegye zilált közigazgatási viszonyaira vonatkozó állításait. 
Botrányosnak és sértőnek tartja, hogy hívatlanul és avatatlanul 
a vármegye belügyeibe avatkozik ... hogy saját önző czéljainak 
propagandát csináljon. A vármegye nem tartja saját méltóságá
val megegyezhetőnek azt, hogy a Szeged által czélzatosan reá 
szórt kíméletlen támadásokat egyenként utasítgassa vissza; 
mert érzi, hogy eddig is megtette kötelességét.

De kijelenti: 1. hogy a vármegyei székhely megállapítását 
a jelen viszonyok között, amíg t. i. a törvény másként nem in
tézkedik, saját elvitázhatlan autonom jogának tekinti. Tiltako
zik Szegednek azon felfogása ellen, mintha ebben a belügymi- 
nister dönthetne. Kijelenté továbbá a vármegye, hogy a szá
zados gyakorlathoz ragaszkodva, a megyei közigazgatás köz
pontját csak a vármegye területén akarja elhelyezni s minden 
oly törekvés ellen, mely ezen elvet megdönteni czélozná, előre 
is tiltakozik. — Végre határozatilag kimondja, hogy az 1875-ben 
már kijelentett határozatához képest, a vármegye székhelyét 
Szentesre kívánja áttenni, — egyúttal feliratilag fölkéri a bel- 
ügyministert, hogy a vármegyének ezen óhaját annak idején 
figyelembe venni, Szeged kérelmét pedig elutasítani méltóz- 
tassék.“

Fel is ment aztán e czélból a főispán elnöklete alatt egy



Sándorfalva községháza.



Tápéi községháza.
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hatalmas deputatió abelügyministerhez,aki időközben Vásárhely 
és több községnek e tárgyban felterjesztett kérelmét tárgyalás 
végett leküldötte. Ugyanis Szeged a közelében fekvő községe
ket : Kisteleket, Mindszentet, Horgost, Tápét, Csanyt és Algyőt 
a maga részére nyervén, ezeket is felfolyamodásra bírta, mivel 
úgymond, Szentes kivételével az összes községek Szeged mellett 
vannak.

Ez az eljárás még nagyobb felháborodást okozott a me
gyében, mint az előbbeni. A közgyűlés megbotránkozva vette 
tudomásul a „községeknek azon minden alkotmányos érzéket 
nélkülöző és vármegyei törvényhatóság tekintélyét sértő eljá
rásukat, hogy akkor, midőn a megyei székhely kérdésében a 
törvényhatóság autonom jogainak érett megfontolásával egy
értelmű megállapodásra jutott: a helyett, hogy netaláni sérel
meik orvoslását és helyi érdekeik érvényesítését a vármegyé
nél, vagy ennek útján a kormánynál kérelmezték volna, a tör
vényhatóság megkerülésével, a megye egyhangú határozata elle
nében Szeged segedelmére vállalkoztak! Ezért jegyzőkönyvi 
megrovást kaptak. De Szeged városának sem maradt adósa 
azon „eddigelé még páratlan fellépéséért,“ hogy a vármegye 
létérdekei rovására ismételten a saját önző czéljainak megvaló
sítására még attól sem riadt vissza, hogy a megyebeli egyes 
községeket kerülő utakon a törvényhatóság elleni harczra szó
lítsa fel.

Nem igaz az, hogy Szentes kivételével, a megye összes 
községei Szeged mellett lennének. Ezt a tények czáfolják meg; 
csakis a fenti kisközségek nyilatkoznak Szeged mellett, mivel 
tényleg közel fekszenek hozzá. Ezért ismételve kéri a belügy- 
ministert, hogy Szeged visszautasításával, a vármegye kérel
méhez képest Szentest erősítse meg székhelyül.

A belügyminister azonban nem nagyon sietett a megerő
sítéssel. Csak mikor látta, hogy a kedélyek erősen felingerültek 
és hogy az újonnan megválasztott vármegyei tisztviselők élén 
Stammer Sándor alispán és Fekete Márton főjegyző, férfias 
határozottsággal léptek fel, kimutatván azt, hogy a ministemek 
azon kivánsága, hogy a központi tisztviselők a megye szék
helyén lakjanak, csak úgy teljesülhet, ha a központi hivatalok



Csongrád várm egye székháza Szentesen.
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számára megfelelő helyiségek állíttatnak elő; mikor ennek 
alapján meggyőződött arról, hogy Csongrád vármegyében a 
közigazgatás magas érdekei követelik a székhely kérdésnek 
sürgős elintézését...  csakis ekkor, t. i. 1878. tavaszán erősítette 
meg a köztörvényhatóságnak három év előtt hozott azon hatá
rozatát, hogy Csongrád vármegye székhelye Szentesre tétes
sék át.

Ez kétségen kívül nagy jelentőségű esemény volt, mely 
lehetővé tette a vármegye megszilárdulását, a modern közigaz
gatás megalapítását és a községeknek összhangzatosabb fej
lődését.

Az új székház építési tervei csakhamar elkészültek és az 
építkezés, sok közbejött akadály daczára 1883-ban befejeztetett 
úgy, hogy az új palotaszerű székházban a legelső ünnepélyes 
közgyűlés Szentesen még ez év deczember hó 10-ik napján meg 
volt tartható.

A főispán lelkes beszéddel nyitotta meg azt a nevezetes 
közgyűlést. Méltó szép szavakban emlékezett meg Szegvárról, 
a vármegye eddigi szerény kis székhelyéről, melyben a vár- 
megye politikai életének annyi magasztos emléke fűződött. 
Klauzál Gábor ott ragyogtatta hazaszeretetének, alkotmányos 
érzelmeinek és fenkölt szellemének tündöklő világát. Ott foly
tak a politikai átalakulás harczai, melyek a haza új korszakát 
előidézték.

A közigazgatás korszerű kívánalmai azt követelték, hogy 
a vármegyének legyen méltó központja és állandó székhelye, 
íme, több mint egy század viszontagságai után Szentes lett a 
köztörvényhatóság székhelye: A főispán az egész nagy közön
ség érzelmeinek tolmácsává lett, midőn kívánta, hogy a magyar 
önkormányzatnak emelt ezen díszes épületen legyen Istennek 
áldása. Daczoljon századok viharaival és legyen az alkotmá
nyosság, törvényesség és igazság ünnepelt szent helye, mely
nek falai között más hangok, más elvek és nézetek soha ne 
jussanak érvényre, mint azok, amelyek szeretett hazánk alkot
mányos szabadságát, vármegyénk felvirágzását és jólétét lesz
nek hivatva előmozdítani és maradandóan megalapítani.11 r) *)

*) F eljegyzésre  méltó Szentes városának  lelkesedése, öröm ének im
pozáns m egnyilatkozása. A városban  levő összes hivatalos testü letek  meg-
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Valóban a jelenvoltak arczán az ünnepélyes hangulat kife
jezése mellett azon erős és komoly elhatározás volt látható, hogy 
ezentúl úgy a köztörvényhatóság virilis és választott tagjai, 
mint a nehány nap múlva megválasztandó új tisztviselők, új 
erővel, új lelkesedéssel és új ambitióval fognak működni a vár
megye felvirágzásán.
je len tek  képviselőik által az ünnepélyes közgyűlésen, hogy a  székhely 
áttétele fölötti öröm üknek és üdvkivánataiknak közvetlen kifejezést ad ja
nak. Ilyenek  voltak :

1. Szentes város képviselőtestülete és tisz tikara  B alogh János pol
gárm esterrel.

2. A szentesi helvét h itvallású  egyház presb itérium a, Piló János 
■ idősb  lelkész és K ristó N agy István  főgondnok.

3. A róm. kath. egyház tanácsa, T em esváry A ntal főgondnok.
4. A görög keleti egyház küldöttsége^ D avidovics István  lelkész és 

d r. H aris főgondnok.
5. Az ág. hitv. egyház, Petrovics Soma lelkész és M ojzsik L ajos fel

ügyelő.
6. Az izraelita egyház küldöttsége, Lévi L ipó t elnök és Sonnenfeld 

Sámuel.
7. A m. kir. adóhivatal tisztikara , R uzsiczky G yörgy adótárnok.
8. A m. kir. postahivatal, Stolcz István  postafőnök.
9. A polgári iskola tanárikara , Zolnay K ároly  igazgató.
10. A  kaszinó-egylet választm ánya, K iss Zsigm ond elnök.
11. A polgári iparos- és gazdaság i kö r választm ánya, Balázsovits 

N orbert elnök.
12. A függetlenségi kö r választm ánya, P ó lya Ferencz elnök.
13. A szentesi takarékpénztár igazgatósága, K iss Zsigm ond elnök és 

Dobray Sándor igazgató.
14. A Szentes-vidéki takarékpénztár igazgatósága, F ekete  M árton 

elnök és B ányai József igazgató.
15. A szentesi segélyegylet választm ánya, D ósa Béla igazgató.
16. A szentesi dal- és zeneegylet, Hoffer Antal alelnök.
17. Az iparos ifjak képző- és segélyző egylete, Balázsovits N orbert

elnök.
18. A kereskedő ifjak  képző- és segélyző egylete Sonnenfeld Sám uel 

e lnök vezetése m ellett. — K özgyűlés alispán ind ítványára  a  Szentes város 
terü letén  létező erkölcsi testü letek , hatóságok és tá rsu la toknak  ezen te lje
sen önkéntes, de épen ezért különösen nagybecsű  előzékenységét köszö
nettel fogadván, egyútta l b iztosítja őket, hogy az ezen városban létező 
m inden intézm ény anyagi és szellem i jó létének  s fe lv irágzásának  előmoz
dítását, m elyre m ár a m egyei székhely  áttételével is kiváló súly t fektetett, 
m indenkor egyik legnem esebb feladatának fogja tekinteni.

21
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Hogy e sok reményből és szándékból mennyi valósult 
meg, annak megírása egy későbbi kor történetírójára vár, aki 
bizonyára ezen naptól fogja számítani Csongrád vármegyének 
legújabb korát. Mi az eddig elmondottak után le is tehetnők a 
tollat, ha a festett kép teljessége nem kívánná, hogy befejezé
sül nehány rövid fejezetben megemlékezzünk még a vármegye 
közerkölcsi, egyházi, iskolai, közművelődési és közgazdasági 
viszonyairól. Lássuk tehát még ezeket is.



V II.

T örvénykezés, —  szerv ezése  a B ach-korszakban . —  Elterjedt bűnök. -—  
Oroszy M iklós e s e te .  —  A betyárvilág e lte r je d é se , —  vakm erő rab lások . 

. —  Rózsa 8 .  h őste tte i. —  A várm egye rendszabályai. —  Rablók szerve
ze te , je le i, titkos n yelve. —  Gr. Ráday kiirtja a betyár bandákat.

Ami a törvénykezést illeti, az szintén nagy változáson 
ment át 1848 után. Az úgynevezett Bachkorszakban az igazság
szolgáltatás és a bírói teendők elkülönítettek a közigazgatástól. 
Csongrádban 1850-ben két törvényszék állíttatott fel, mégpedig 
az egyik a polgári perekre és az árvaügyekre, a másik pedig a 
fenyítő és csődperekre. Amannak elnöke Dobosy Lajos, emen
nek pedig Müller Ignácz lett. Az ülések részint Szegváron, 
részint Vásárhelyen tartattak. A vármegye a következő négy 
-járásbíróságra osztatott fe l:

1. A szegedi járás, Horgos, Tápé, Algyő, Kistelek községek
kel és — Serkéd, Sövényháza, Fark, Dócz, Anyás és Nagy
pusztaszer pusztákkal.

2. A csongrádi járás, Csongrád és Mindszent községekkel 
— és Tömörkény, Felgyő és Csany pusztákkal.

4. A vásárhelyi járás, Vásárhely és Martély, Sámson és 
Uj pusztával.

4. A szentesi járás, Szentes és Szegvár községekkel, 
Fábián, Teés, Derekegyháza, Királyság és Hegyes pusztákkal.

El volt rendelve, hogy a törvénykezési bírák egymást fel
váltva a törvényszékeknél is alkalmaztassanak; hogy a bírák a 
sommás és rendőrségi viszályokat a szükséghez képest a hely
színén tartoznak elintézni és a folyamodóknak igazságot szol
gáltatni.
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Ez a berendezés azonban csak ideiglenes volt, melyre egy 
év múlva következett az igazságszolgáltatásnak szabályos ren
dezése. Csanád és Csongrád egy törvényszékhez tartozott, mely
nek elnöke Dobossy Lajos lett 2500 írt fizetéssel.1) Négy helyett 
öt járásbíróság szerveztetek külön Csongrád vármegye terüle
tére.* 2) Minden járás élén egy bíró és egy helyettes bíró állt meg
felelő segédszemélyzettel. A közbiztonság őreivé a régi pandú
rok helyett az úgynevezett zsandárok, csendőrök lettek. A szer
vezet jól volt átgondolva, de Csongrádban ópoly kevéssé vált 
be, mint a szomszéd vármegyékben.

Rövid idő alatt bebizonyúlt, hogy ez a törvényszék és 
a járásbíróságok az ő egyenruhás hivatalnokaikkal nem képesek 
a rendet és a közbátorságot fentartani. A börtönök megteltek 
gonosztevőkkel, — amellett a községek új meg új tolvajbandák 
által háborgattattak.

Mindjárt az első évben orgazdaság miatt 146, rablás miatt 
67, tolvajlás miatt 211, istenkáromlás és verekedés miatt 62, 
utonállás miatt 7, gyújtogatás miatt 18, gyilkosság miatt 26, 
betörés miatt 8 ember került a törvényszék élé, — részben pedig 
a börtönbe. Ez pedig, ha az itt nem is említett kisebb kihágá
sokat is figyelembe vesszük, nagy szám egy olyan vármegyében, 
melynek lakossága 62 □ mérföldnyi területen összesen csak 
135,000-re rúgott.

A későbbi hivatalos jelentések sem mutattak fel örvende- 
tesebb adatokat. Sőt az egyes járások főszolgabírái igen gyak
ran panaszkodnak, hogy a községekben nagyon gyakoriak a 
korcsmái vérengzések és bicskázások; különösen a gyermekülés 
és magzatelhajtások. Ennek oka, az illető szolgabíró jelentése 
szerint, nem az, mintha az ily bűnökre hajlandó asszonyok és

!) Ülnökök : K iss Dániel, Szabó Lajos, M üller Ignácz, Bánffy József, 
T arnay László, G erenosey János, A igner Im re, Petrovics István, V idovics 
Im re és Kolb A dám  voltak ; egyenkin t 1200 ír t  fizetéssel. Jegyző Bene 
Im re ; iktató F a rk as B é la ; kiadó Csakovácz György.

2) Járásbírák: szegedi já rásban  Szluha G áspár 1100 ír t ta l ;  csongrádi 
já rá sb an  M üller J á n o s ;  szentesiben M üller L a jo s ; szegváriban V idovics 
M ihály ; vásárhelyiben pedig  V eres Lajos, — egyenkint 1000 írttal.
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fiatal emberek a büntetéstől nem félnének; hanem az, hogy 
nem félnek a felfedezéstől.

A törvényszék, ha nyomára jött az efféle bűnöknek, me
lyek a tiszta erkölcs mély sülyedését mutatták, szigorúan bün
tette az illetőket. Az 1858-ki novemberi vármegyei gyűlésen az 
alispán ismételten elpanaszolja a nép erkölcsi sülyedését, jelent
vén, hogy az emlitett bűnök elkövetéséért számos nőszemély 
van elitélve a börtönben, és még több áll vizsgálat alatt.

A viszonyokat szomorúan illustrálja Dobosy Jusztin nevű 
leánynak esete, mely 1868-ban izgalomba hozta nemcsak 
Csongrád vármegyét, hanem a felsőbb kormányköröket is.

Oroszy Miklós, volt szentesi polgármester 1868. jul. 17-én 
egy bizalmas levelet küldött az alispánhoz, melyben panaszko
dik, hogy ellenfelei agyarkodnak ellene, s hogy ennek követ
keztében a főszolgabíró — egy vád alapján vizsgálatot indított 
ellene. Kéri az alispán pártfogását, melyért úgymond — örök há
lára lesz lekötelezve. Utóbb kisült, hogy Oroszy nem igazat irt.

Ugyanis Dobosy Jusztin hajadon leány, Oroszy sógor
nője, aki nála lakott, teherbe esett. Hogy szégyenét eltakarja, 
Oroszy elvitte Talányi János kunszentmártoni orvos tanyájára, 
ahol ikreket szült, és a gyermek-elvétel következtében elvérzett 
és meg is halt.

Oroszy az orvossal egyetértőleg nem Szentesre hozta a 
szerencsétlen leány hulláját, hanem titokban Turkeviben te- 
mettette el. Ezt a hullát szállító kocsis kifecsegte és a bűntény 
nyilvános botránynyá nőtte ki magát.

A vizsgálatok folytatásából a hulla kiásása után kisült, 
hogy az ikreket Talányi orvos tanyáján a kutyák ették meg; a 
koponya csontjai azonban megmaradtak. Ez a bűntény, mely 
három emberéletet emésztett el, roppant szenzácziót okozott az 
egész országban! A törvényszék és a közvélemény elitélte a 
gonoszokat.

De Oroszy neje és barátai a belügyminiszterhez folyamod
tak „igazságért“ ; — kifogást emeltek a csongrádi fenyítő tör
vényszék ellen; Oroszyt politikai martyrrá kívánták tenni, — 
és az ügyet Csongrád sérelmével, sok felebbezés, replika-duplica
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és húsz miniszteri rendelet után a szolnoki törvényszék Ítéle
tére bízták, időközben Oroszyt kezességre szabadon bocsátván.

A vármegye „megdöbbenéssel“ értesült az igazságügy- 
ministerium ily értelmű rendeletéről; hallatlan dolognak mond
ván azt, hogy a bírói függetlenség ekképen lealacsonyíttatik; 
és hogy bírói eljárással éppen azon törvényszék bízatott meg, 
melyet a perbefogott gonoszok jelöltek ki magoknak. Ez ellen a 
képviselőházhoz fordult tiltakozásával.

A szolnoki delegált törvényszék Oroszyt a bűnrészesség, 
Talányit a közvetlen tettesség, Kulcsár kocsist a bűnpalástolás 
vádja alól, próbák elégtelenségéből felmentette; de mind a há
rom vádlottat, súlyos beszámítás alá eső kihágás vétségében 
vétkesnek mondotta ki.

A pesti kir. Ítélő tábla még a kihágás vétsége alól is fel
mentette őket. Ezt a m. kir. Kúria 1872. febr. 26-án szintén 
helybenhagyta. De a vádlott Oroszy nem bírta ki a közvéle
ménynek és saját lelkiismeretének Ítéletét és Szentesről végkép 
elköltözött.

A mi a verekedéseket, bicskázásokat és tolvajlásokat illeti, 
ennek okát a nép szabadosságra hajló természetén kívül az 
akkori viszonyokban és körülményekben is kell keresni. Sokan 
szükségből, de még többen az idegen hatalom iránti gyűlöletből 
lettek rablókká, tolvajokká és gyújtogatókká. Bizonyos kedvte
lését találta a nép abban, ha a zsandárt kijátszhatta, vagy 
csúffá tehette. A nagy kiterjedésű puszták és különösen a náda
sok alkalmas búvóhelyül szolgáltak az úgynevezett szegény 
legényeknek.

A hatóság mindent megtett ezen szomorú állapotok meg
szüntetésére. Sokszor a szomszéd vármegyék hatóságaival kö
zösen intézkedett a gonosztevők kiirtásán. A kerületi és megyei 
főnökök sűrűn adták ki rendeleteiket, és kényszerítették a köz
ségi elöljárókat nemcsak a rablócsapatok bejelentésére, hanem 
elfogására is. Dijakat tűztek ki azok számára, a kik a lappangó 
betyárokat feljelentik, vagy az igazságszolgáltatás kezébe jut
tatják. Kihirdették, hogy ha valamely község határában rablás, 
tolvajlás vagy gyilkosság történik és a bűntettesek nem fedez
tetnek fel, a kárt az összes lakosság fogja megfizetni. A csend
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őrök kezet fogtak a katonasággal, és az egyes veszélyesebb 
községeket megszállva tartották.

De mindez nem használt semmit. A kerületi főispán, lát
ván, hogy a közbiztonság a csendőrség behozatala óta Cson- 
grádban mindinkább rosszabbodik, 1851 végén a következő 
rendszabályok életbeléptetését követelte:

1. Minthogy némely lakosok a bosszútól való félelmök 
miatt magok nyújtanak hajlékot a gonosztevőknek s azokat nem 
merik feljelenteni, a lakosok felvilágosítandók, hogy oly gonosz
tevők feljelentése által saját érdeköket mozdítják elő s azok el- 
záratása által a bosszú lehetősége ki van zárva. Továbbá az 
utonállóktól úgy lehet óvakodni, ha lehetőleg nappal útazik a 
közönség s lehetőleg többek társaságában.

2. Az éjjeli őrséget úgy kell szervezni, hogy minden 100 
lakosra 2 őr essék, kik nem a legszegényebb osztályból, hanem 
birtokosokból állítandók ki- A községi biró tartozik jegyzéket 
vezetni arról, hogy minden egyes napra kik tartoznak az éjjeli 
őrszolgálatot teljesíteni, s a ki magát az alól igazolatlanul kivonja, 
5 irtot tartozik fizetni vagy 3 napi fogságot elszenvedni. A mi 
az'éjjeli őrség felfegyverzését illeti, a kér. parancsnokság meg
engedte, hogy minden község a községi biró felelőssége mellett 
két fegyvert tarthasson, melyet a községi biró lakásán kell tar
tani s csak az éjjeli őrök rendelkezésére szabad bocsátani.

3. Mindazok, a kik eltolvajolt marhákat gondviselésük alá 
vesznek s rejtegetnek, pénzbírsággal sujtandók, mit mindany- 
nyiszor kell alkalmazni, valahányszor valaki jószágának birtok
lását nem tudja igazolni.

4. A ki ismeretlen egyént befogad s azt 2 óra alatt a köz
ségi elöljáróságnak be nem jelenti, 5 frt pénzbírsággal vagy 3 
napi elzárással sújtandó, mely büntetést megkétszerezni s meg
háromszorozni kell, ha a befogadott egyén gonosztevőnek bi
zonyul be. Hasonló büntetés alá esik a községi elöljáró, ha oly 
gyanús egyénnek bárki által történt befogadását elnézi.

5. A községi és pusztai birtokosok csakis igazolványnyal 
ellátott pásztorokat és csikósokat tarthatnak; anélkül levők 
pénzbírsággal sujtatnak s annak fele a feljelentőt illeti; e fölött 
a cs. kir. csendőrök tartoznak őrködni.
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6. A hol rablások ismétlődnek, ott a cs. kir. csendőrség a 
legközelebbi község közreműködésével, az előkészületek titok
ban tartása mellett, üldözés tartandó s erről a szomszéd szolga- 
biróság előre értesítendő. E rendeletnek a legszigorúbb betartá
sát rendeli el a kér. főispán s az eredményről minden hó 1. és 
15-én a megyefőnök által jelentést kér.

A jelentések pontosan beérkeztek, de az állapotok nem 
javultak. Gr. Károlyi Lajos a hadparancsnokságtól kért enge
délyt arra, hogy birtokainak védelmére külön hat fegyveres 
lovas-csőszt tarthasson. Babocsay Lajos járási közigazg. segéd 
pedig Kisteleken, félvén a gonoszok boszújától, engedélyt kért 
arra, hogy lakását Szegedre tehesse át. Algyőn — a mint len
tebb majd bővebben fogjuk elbeszélni — 1851. nov. 28-án este 
harmincz fegyveres lovas rabló megrohanta az uradalmi fel
ügyelőt, azt agyonlőtte, az uradalmi pénztárt — mintegy 30 ezer 
írttal — kirabolta. Félegyháza és Szeged között az országút, 
különösen Kistelek táján folyton veszélyben volt rablócsapatok 
miatt; ezért a katonai parancsnokság úgy intézkedett, hogy 
Örkény és Kecskemét közti állomásokra Pestről; Félegyházára 
és Kistelekre Szegedről egy-egy altisztből s 15 emberből álló 
gyalog katonai csapat küldessék ki a végből, hogy közülök két- 
három ember a postakocsikat egész vonalon át kisérni tartozik, 
Kistelekre, mint legveszélyesebb helyre, egy század katonát, a 
szatymazi postaállomásra egy káplárt tizenkét legénynyel és két 
csendőrrel, Horgosra 25 katonát, Algyőre 12 katonát rendeltek 
ki. Azonkivűl a rablók üldözésére Szegedre, Vásárhelyre és 
Szentesre egy-egy lovas ulánus szakaszt küldöttek ki.

A rendőri közegek, utasításukhoz képest, jegyzékbevették 
a gyanús embereket; szigorúan ellenőrizték a rovott életűeket; 
ezeknek, írásos engedetem nélkül, nem volt szabad lakásukról 
még a tanyákra sem kimenni. A tanyai cselédeket névszerint be 
kellett jelenteni, s jegyzéküket az illető tanya falára kifüggesz
teni. Réveken és vámsorompókon éjjel átszállani tiltva volt. 
Lóháton csak annak volt szabad járni, a ki erre a szolgabirótól 
vagy a községi bírótól írásbeli engedélyt kapott. A csolnakokat 
csak engedély mellett lehetett használni.

A nádasokat az utak mentén kivágatták, hogy az útasokat
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a nádasokban lakó betyárok meg ne lephessék. A polgári vész
törvényszék helyett pedig katonai vésztörvényszék felállítása 
rendeltetett.

De a míg a hatóság tőle telhetőleg minden intézkedést 
megtett az állapotok javítására, addig a betyár-bandák is teljes 
szervezetet készítettek magoknak, mely szerint hadviselő felek 
módjára, gondoskodtak az önvédelemről, új támadásokról, a 
csendőrök lefegyverzéséről és a szükséges fegyelemről.

Különbség volt a tolvaj, a rabló és a betyár között. A tol
vajok közt voltak olyanok, a kik csak lovat „kötöttekéi,“ mások, 
a kik csak marhát hajtottak el, melyet átbélyegezve a messzebb 
vidéki vásárokon, vagy a velők összejátszó mészárosoknak el
adtak. A minden apróságot elvivő tolvajt megvetőleg kapcza- 
betyárnak neveztek el.

A rablók veszedelmesebbek voltak a tolvajoknál, mert 
rendesen éjjel, előlegesen kinézett helyeken fegyverrel és más 
eszközökkel ellátva, álarczosan támadták meg a kirablandó 
házat. Behatoltak a boltokba, lakásokba; elvitték a pénzt és 
mindazt, a mi értékesíthető volt. Ha ellentállásra találtak, öltek 
és gyilkoltak; sokszor csak azért, hogy gonosz tetteiknek élő 
tanúja ne legyen. A rablott holmit orgazdák útján értékesítet
ték ; az így szerzett pénzen ingatlant vásároltak s azt rendesen 
feleségeik nevére íratták. Ezt a mesterséget addig folytatták, 
míg rajta nem vesztettek.

A betyárokx) többnyire oly gonosztevők voltak, a kik vagy 
a katonaságtól, vagy a börtönből megszökvén, a nép között el- 
bújdostak és a becsületes emberek társaságát kerülve nyakukba 
vették a nagy világot; hasonló sorsú czimboráikkal szövetkez
tek s a pusztákon útonállókká lettek. Hanem volt pénzük, kér
tek attól, a kit legközelebb találtak; ha az illető nem adott, 
elvették tőle; ha ellenzésre találtak, megverekedtek, önvéde
lemből öltek, s ezt az életet addig folytatták, míg hurokra nem 
kerültek. Ezekből lettek az úgynevezett futóbetyárok, az úgy-

J) Bekiar persa  eredetű s z ó : hozzánk a törökvilágban hozták  be. 
F iatal és dolognélkiili suhanczot jelenti, a k i m inden ro sszra  képes. A tö 
rökök gúnyszó gyanánt használták  a keresztényekre.
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nevezett „szegény legények“, a kik félvén a törvény hatalmá
tól, mint a dúvad, határról-határra mentek, elszántan minden 
eshetőségre. Néha kitörő dorbézolásban tombolva, máskor hihe
tetlen nyomorral küzdve tengették életüket.

Többnyire lovon jártak, azért nehéz volt őket elfogni; de 
sokszor kocsin mentek népes utczákon át, csendőrök szemelát- 
tára, anélkül hogy valaki felismerte, vagy csak gyanította 
volna, hogy a gyékényes sátor alatt fegyveres betyárok feldisz- 
nek ; a kik, ha üldözték őket, a saroglyából valóságos golyó
záport szórtak üldözőikre.

Titkos útjelzőik voltak : a pásztortnzek, melyek hívást 
jelentettek; a kútágasok, melyek ha veszély közelgett, a sür
gönyt pótolták: a keresztútnál levő bogáncskaróra kötött szőr
szál, mely a helyes útat jelezte; a csárdás ablakába állított 
mécsvilág; a halmok tetején levő karó, vagy az erdő szélső 
fájának kéregvágása; a hidak karfájára akasztott fehér vagy 
fekete lószőr stb. Mind megannyi jel volt ez, moly a betyárt el
igazította és a bajtól megóvta.

Ezen kivűl volt a betyároknak külön nyelve is, melyet 
csak a beavatott bandabeli legények értettek m eg; de melyet a 
nem magyar nemzetbeli idegen betyárok is ösmertek. Voltak 
külön jeleik és gúnyneveik, a melyeknek segítségével tájékoz
ták magukat. így értjük meg, miként lehetett a lopott jószágot 
sok határon keresztül kivinni anélkül, hogy a hatóságok köze
gei észrevették volna.

A tolvajnyelvet „rajhorának“ nevezték, mely minden or
szágok hires tolvajainak titkos beszédéből származott; azonban 
a csongrádi tolvajbandáknak külön magyar nyelvük is volt.1)

De ezt a nyelvet csak nehány pásztor és egynéhány csend
biztos értette.

Ez utóbbiak közül bizonyos hírre tett szert Klemm Jusztin- *)

*) Á lljon itt példáú l néhány  m ondat: „K áposztázzál ebbe a spizibe 
és gyertyázd  m agad körül, hogy stokkol-e bent fe je s ; m ert engem  hipi- 
selnek. Csak ntég m a alm ával bukjam , holnap m ár lesz m otér és plediz- 
h e te k !— A dja isten, hogy a m ai betiplizés öregen süljön k i!  -D e  pajtás, 
alm a hadora  annak a rajcsosnak, a k it ben t fogunk levirozni, különben 
elszíj ácsolják m ázinkat és a trip lizésnél kapdo válunk. A kkor pedig tréfik
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csongrádmegyei csendbiztos a csendőrség előtti időből, és Vi- 
rdgh József szegedi csendbiztos. Mindkettő réme volt a betyá
roknak.

A betyárok bandái mesterileg voltak szervezve. Első sza
bály: feltétlen engedelmesség a vezér előtt; vakmerő bátorság 
a veszélyben és furfangos ügyesség a tolvajságban. A megbiz- 
hatlan, gyanús és engedetlen legényt egyszerűen agyonlőtték 
társai. Sokszor regénybe való hőstetteket követtek e l; vérfagy- 
lalő gyilkosságaik és minden képzeletet felül múló vakmerő 
rablásaik örökké izgalomban tartották a népet — és a csendőr
séget.

A puszták „nagy parasztja“, ki a szabadságharez alatt — 
mint fentebb láttuk — egy külön csapatot szervezett legényei
ből, Rózsa Sándor, eszével, bátorságával és vakmerőségével 
tette nevét nevezetessé. Különös kedvteléssel boszantotta a ha
tóságok közegeit; a csendőrökkel úgy játszott, mint macska az 
egérrel. Valóságos gladiátori játékot űzött velők lóhátról, és nem 
nyugodott, míg üldözőit vagy el nem fogta, vagy fel nem 
konczolta.

Csak egy példát beszélünk el a helyzet festésére. 1856-ban 
egy Müller nevű csendőrőrmester negyedmagával ment a do
rozsmai tanyákra lóháton őrjáratra. Valami Meszes nevű két 
szegedi paraszt árúlta el Rózsa Sándornak hollétét. Ez haragra 
lobbanva magához vette négy társát, és lóháton Meszesék meg
büntetésére indúlt. A mint feltalálta, azonnal végrehajtotta 
rajtok a banda Ítéletét: nyomban agyonkorbácsolta őket.

Ekkor vetődött arra Müller zsandárőrmester, a ki semmit 
nem sejtve a Lajkó-tanyán leszerelt társaival együtt, hogy meg
ebédeljen.

Rózsa Sándor megtudván a zsandárok ottlétét, egy ka- 
nászgyerek által tisztelteti őket, és tudomásukra adja, hogy itt

lennénk és várha tnánk  a m ázsákra  menő kuaszo t s tb .“ — M egfejtő szó
tá r  e z : B ekáposztázni =  betörni. Gycrt.yázz =  vigyázz! S tokkol =  üí. F e jes  
=  titkos-rendőr, — hipiselnek  =  vigyáznak rám, — bukn i =  elfogatni, — m a
té r =  pénz, érték, — tip lizni =  vállalkozni, — hadova =  leszed, — raj esős =  
tolvaj, — k isü lt =  sikerült, — egy m ázsa kuasz =  egy évi börtön stb. L á s d : 
Betyárlegendák, az alföldi rablóvilág  történetei. Szeged, 1898. 38—47. 1.
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van a szomszéd kis erdőben. Erre Müller, a ki bátor ember volt, 
társaival együtt lóra kapott és a betyárok üldözésére indúlt. 
Ezek megfutamodást színlelve, menekültek s nehány golyót 
váltottak a zsandárokkal, a kik diadalérzettel nyargaltak utánok 
nehéz lovaikkal, folytonosan tüzelve reájok, nem is sejtve, hogy 
Rózsa Sándor csak játszik velők.

Mikor aztán elfogyott a puskaporuk, Rózsa Sándor hirte
len visszatekint, megforgatván karikását a zsandárok ellen 
fordul. Az üldözőkből egyszerre üldözöttek lettek. A haramiák 
két csapatra osztva közrekapják a menekülőket, behajtják 
a Miskoiczy-tanyába, és ott agyonlőtték őket. Holttesteiket 
Rózsa S. kocsira rakatta és Miskolczy gazdának azt paran
csolta : vigye be a holtakat a főkapitánynak, és mondja meg, 
tisztelteti Rózsa Sándor, temettesse őket tisztességgel, mert 
kötelességök teljesítésében vesztek el. Ilyen eset többször is 
fordúlt elő. Vakmerő tettei közül kimagaslik az az eset, mikor 
Kistelek alatt megállította a vasúti vonatot, és társainak segít
ségével kirabolta az útasokat. Mikor megtudta, hogy fejére 
tízezer forintot tűztek ki, gondolkozóba esett és a becsületes 
emberek sorába akart lépni és pedig úgy, hogy a Szegedre várt 
királytól kegyelmet fog kérni. De ebben megakadályozta egy 
Katona Pál nevű komája, a ki feleségével egyetértve kézrekerí- 
tették őt és átadták a büntető törvény kezébe — 10.000 forintért.

De ezzel sem volt még vége az alföldi betyárvilágnak. A 
provizórium alatt tovább tartott. Ekkor garázdálkodott a Bogár 
testvérek bandája. Naponta jöttek hírek a legvakmerőbb rab
lásokról, melyek az egész vármegyének szégyenfoltját képez
ték. Minden közigazgatási intézkedés eredménytelennek bizo
nyult. Végre az alkotmány visszaállítása után az új magyar 
kormány vette kezébe az ügyet. A belügyminiszter megsür
gette a vármegyét, hogy ez állapotnak, a rendelkezésére álló 
fegyveres katonai erővel, igyekezzék véget vetni. Mert hallatlan 
vakmerőség az, hogy nehány betyár a 60—70 ezer népességű 
Szeged városon keresztül tud menni, s az ellenök állókat lelö- 
véssel fenyegetvén, a legnépesebb közlekedési tiszai hídon bán- 
tatlanúl bírja magát keresztül törni! és a posta fedezetére ren
delt katonákat fegyverzetöktől megfosztván, a postapénzt el
rabolja.
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Csongrádi vármegye a ministeri felhívásra e hallatlan be- 
tyárság megszüntetése czéljából tartott gyűlésén csak két módot 
tudott ajánlani. Az egyik az volt, hogy a rablók feljelentői és 
megsemmisítői részére nagy jutalmak tűzessenek k i; a másik, 
hogy felelős kormánybiztos küldessék ki. A többség az első 
módot fogadta el és javasolta a kormánynak.

Ezen kívül megjelölte azon rendszabályokat, melyeknek 
alkalmazását szükségesnek vélte a közbiztonság helyreállítá
sára. Ilyenek voltak:

. 1. Azon utak, melyeken a rablók a megye területére be
vagy illetőleg onnan kijöhetnek, azon használt vagy használ
ható átkelések, melyeken azok a Tisza egyik partjáról a másikra 
mehetnek, folytonosan gondos őrizet alatt tartassanak, nem
különben figyelem fordítandó a Tiszán csolnakokat tartó vízi 
molnárokra, halászokra.

2. Kéressék fel a belügyminiszter a rablók feljelentői, el- 
fogói vagy megsemmisítői számára jutalomdíj kitűzésére.

3. Felsőbb jóváhagyás reményében szereztessék be azonnal 
a megye 36 pusztázója részére 36 darab hátúltöltő kettős és 
vontcsövű gyútűs puska, ugyanannyi darab hatlövésű revolver, 
egyelőre 1000 -1000 darab tölténynyel,

4. Oly intézkedésre kéressék föl a belügyminisztérium, 
hogy a rablók üldözése alkalmával károsodott csendlegény kára 
megtéríttessék, még pedig, ha lova lövetik ki alóla, adassék 
meg annak egész ára; ha a tartós zaklatásban elnyomorod- 
ván hasznavehetetlenné lesz a ló, téríttessék meg a kár becsű 
szerint; a megsebesedett, megcsonkított vagy üldözés közben 
máskép elnyomorodott csendlegény nyerjen élete további fen- 
tartására illő segélyt, az elesett csendőr özvegye nyerjen illő 
tartási díjat, az árvák neveltessenek fel közköltségen. E hatá
rozatról a belügyminiszter felterjesztés alakjában órtesíttetett.

A belügyminiszter elfogadván a vármegye javaslatait, a 
jutalmak kitűzésére 2000 frtot küldött, biztosítván a vármegyét, 
hogy a hivatása teljesítésében szerencsétlenül járt közbizton
sági közeg, vagy családjának ellátásáról gondoskodni fog. Ka
tonaságot is bocsát a megye rendelkezésére; czélszerűbb fegy
verek beszerzését sem tagadta meg.
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S mi lett az eredmény ? Az, hogy a Duna és a Tisza közti 
vidéken a postarablás többször ismétlődött úgy, hogy a kormány 
a veszélyeztetett vonalokon kénytelen volt a pénz és más értékes 
küldemények szállítását egészen beszüntetni.x) Délegyháza és 
Szeged között járó vasútvonatokat rendes katonaság kisérte.

Úgy látszott, hogy az Alföldön, különösen Csongrádban az 
egész országos erő nem képes kiirtani a gonosztevőket. Végre 
is a belügyminiszter, az illető vármegyék alispánjainak meg
hallgatásával ifj. gróf Ráday Gedeon belügyminiszteri osztály- 
tanácsost nevezte ki kormánybiztosúl, oly hatalommal, mely 
felért egy kiskirály hatalmával.

Ezt a hatalmat a nevezett gróf és hivatalos segédei oly
képpen használták fel, hogy az egész nemzet hálás volt érte.

Ráday gróf csakhamar rájött, hogy a betyárok garázdál
kodását eddig azért nem lehetett megszüntetni, mert a közbiz
tonsági közegek nem teljesítették kötelességeiket, sőt sok eset
ben egyenesen a rablókkal egyetértettek. Ilyen gyanú miatt két 
csongrádmegyei csendbiztost fel is függesztett állásától s nagyon 
megütközött azon, hogy a vármegye is pártját fogta a csend
biztosoknak. *)

Ily körülmények között nehézzé vált a kitűzött czél el
érése. De volt Rádaynak egy Laucsek Máté nevű vizsgálóbirája, 
a ki páratlan lélektani ösztönével, bámulatos ügyességével 
elleste a gonosztevők észjárását. Ismerte azok szenvedélyeit és

P A veszélyeztetett vonalok várm egyénkben ezek v o lta k : S z e g e d -  
v á sá rh e ly i; Szentes—s z e g v á r -m in d sz e n ti; Szeged—dorozsm ai; K istelek— 
m ajsai ; P é legy liáza—csongrádi vonal. E zeken  hetenkin t csak 3-szor vittek 
értékes kü ldem ényeket egy altiszt és négy közlegényből álló lovasság k í
séretében.

s) Az 1870. évi okt, 29-iki rendeletben keserűen  panaszkodik  gróf 
R áday  a felett, hogy azon 14 tö rvényhatóság közül, m elyekkel a közbiz
tonság helyreállítása  érdekében kelle tt érintkeznie, Csongrádm egye az első, 
m ely m űködése elé nem csak nehézséget tám aszt, hanem  k ir, biztosi ren 
delkezései fölé is helyezi m agát, m időn az alispán Técsi S. vásárhelyi 
csendbiztosnak felfüggesztését a  gyűlésig  elhalasztotta, a gyűlés pedig a 
csendbiztos gyávaságát azzal akarja  jóvátenni, hogy „m ár előbb két Ízben 
báto rságo t tanúsíto tt.“ Szarka M átyás csendbiztost és B alázs kistelki, Rózsa 
E nd re  horgosi persecu torokat letartóztatta , m egm otoztatta stb.
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hiúságait, vadságait és gyöngéit, minden tetteik titkos rugóit. 
jL<hez képest rövid idő alatt elfogatta a rablóbandák vezéreit, 
orgazdáit, szeretőit; úgy, hogy a szegedi vár börtönei meg- 
népsültek a lrggonoszabb emberekkel, a kik meglepő felfede
zésedet tettek.

Gr. Ráday csakhamar helyreállította a közrendet. Bámu
latos ügyességgel végrehajtott elfogatásainak hire eljutott a 
rablóbandák titkos rejtekébe is. Valóságos legendák keletkez
tek. El volt terjedve ? nép között az a nézet, hogy a kit Ráday 
a szegedi várba be tud vinni, az nem látja többé istennek szép 
világát. Egy év alatt 1200 gonosztevő került így hurokra. Ezek 
között sok köztiszteletben álló jómódú parasztgazda is volt, a 
ki orgazdaság útján szerezte birtokát, anélkül, hogy a világ 
tudta volna, miként jutott vagyonához. Volt közöttük községi 
biró, pandúr és szolgabiró, a kik a zsiványokkal összejátszottak, 
a kikről a betyár-nóta jellemzőleg ekképen szólott:

Ha a főbíró szorongat,
Lopok nek i egypár lovat,
B ehajtom  az u d v a rá ra :
Még m ög is hí v a c so rá ra !

Azóta eltűnt Rózsa Sándor, eltűnt a Bogár fiúk bandája is. 
Velők együtt eltűnt a betyár-világ, és annak a nép által bámúlt 
romantikája is, melyről Szegeden egy egész kis irodalom szár
mazott. 1 Az új közigazgatási törvény életbeléptetése után Ráday
1872-ben azon tudattal vonult vissza, hogy az Alföldet meg
mentette a rablók vakmerő hadától. A törvényes rend és a köz- 
művelődés napja elperzselte az alföldi puszták ezen vadvirágait. 
Csak egy-két aggaslyán beszél még róluk, mint a régi jó világ 
szép emlékeiről.

’) Y. ö. Betyárok, történetek  az alföldi rablóvilágból, ir ta  Rió. B uda
pest, Boros J. könyvkereskedése. — Tóth M ó r: Jó  m adarak, 1897. Kar- 
ezag, Sződi S. kiadása. — B etyárlegendák. Az alföldi rablóvilág  történetei, 
Szeged, E nge l L ajos k iadása 1878.
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Egyházi v iszon yok . —  Kath. p a p sá g  a B ach -k orszak b an , —  régi tem 
p lom ok  é s  rom ok ö ssze írá sa . —  Püspöki lá togatások . S zen tes i é s  többi 
egyh ázk ö zség ek  kegyurai. —  A p ro testán sok  h e ly z e te ; sz e n te s i ref. pap
választás 1 8 4 5 . Révész Imre. —  A p á ten s  e llen i harcz, —  n azaren u sok . —  

Gör. keleti egyházak  S zen te sen  é s  V ásárhelyen . —  Izraeliták.

Nem volt igazuk azoknak, akik a szabadságharcz hevüle
tében azzal vádolták a r. kath. papságot, hogy kész volt elárulni 
a hazát. Tények bizonyítják Csongrádban is, hogy a haza 
magasb érdekei iránti érzék a Csongrád vármegyei papságban 
sem hiányzott.

De részint a régi hagyományokhoz való erős ragaszkodás, 
részint a tekintély és hatalom iránti tisztelet, részint pedig.a 
szereplő hazafias egyének iránti gyűlölet sokakat az úgyneve
zett császári párthoz vezetett. Innét magyarázható ki azon je
lenség, hogy a csongrádi r. kath. papságnak csak igen csekély 
része tartozott a „rebellisek“ közé.

Mihelyt a •szabadságharcz vihara elvonúlt, a kath. egyház 
készséggel meghajolt az absolut kormány előtt, mely viszont 
nagy figyelemben részesítette annak szokásait és egy házi-in
tézményeit.

A vármegye élére állított főispáni helyettesek, mikor össze
írták a „gyanús“ ref. papokat, ugyanekkor nagy elismeréssel 
nyilatkoztak azon r. kath. lelkészekről, akiket a forradalmi 
kormány hazaárulóknak nyilvánított.

Ezek közzé tartozott a szentesi plébános és alesperes Leeh 
Mátyás, aki Kossuthot nemcsak mint hazafit, hanem mint eret
neket is gyűlölte és csúfolta. Bankjegyeit pénzül el nem fogadta,
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rendeletéit pedig becsmérelte. Továbbá Röth Antal mindszenti 
plébános, akit szintén Kossuth-ellenes magatartása miatt pecso- 
vicsnak és hazaárulónak neveztek; Ujfalussy József algyői 
plébános, aki a nemzetőrökkel táborba szállani vonakodott; 
Váltó János horgosi plébános, aki ellentétbe helyezte magát az 
egész község érzületével; Szűcs Antal kisteleki, utóbb szegedi 
plébános, akit hívei tényleg is bántalmaztak hazafiatlan maga
tartásáért.

Ezeket most a hatalom kitüntette és jutalmazta. Ellenben 
a nemzeti ügyhöz csatlakozottakat, amint fentebb már láttuk, 
üldözte.

A kényuralmi kormány azzal is tanúsította a kath. papság 
iránti bizalmát, hogy 1852-ben megengedte neki, hogy egyházi 
ügyek tárgyalása végett az illető kerületi parancsnokságtól 
előre kinyert engedély vagy kormánybiztos közbejötté nélkül is 
bármikor tarthattak gyűlést. Ezt a protestánsoknak nem en
gedte meg.

El kell ismerni, hogy a kormány figyelme kiterjedt arra is, 
hogy a katholikus ünnepek mindenütt szigorúan megtartassa
nak, hogy a templomokhoz közel fekvő korcsmák és mészár
székek az isteni tisztelet tartama alatt bezárassanak és a nép 
erkölcsi élete minden rossz befolyástól ment legyen.x) Sőt még 
arra is gondja volt, hogy a régebben fennállott r. kath. templo
mokat s azoknak még fennálló romjait összeiratta, hogy ez ala
pon a szükséges intézkedéseket megtehesse.

A Csongrád vármegyében levő épületek és romok össze- l

l) 1852-ben a kerü le ti főispán elrendelte, hogy az úgynevezett norma- 
főünnepeken, u. m. a karácsonyi ünnepnapokon, husvét és pünkösd v asá r
napján , ű rnap ján , M ária fogantatása és szent-István nap ján  m inden hiva
talos m ű k ö d és  m egszüntetendő, a többi vasár- és ünnepnapokon pedig a 
h ivataloskodás csak déli 11 órakor kezdendő. Az állam i tisztviselők köte- 
leztetnek  a  vasár- és ünnepnapokon az isten i tiszteleten m egjelenni s ez 
által a  lak o sság n ak  jó  példával előljárni. A  m egyei, já rá s i és városi ha
tósági főnökök  s a többi hivatalnokok, am ennyiben katholikusok, tartoz
n ak  vasár- és ünnepnapokon szintén a részökre kijelölendő külön helyen 
a tem plom ban m egjelenni. Azon helytelenség, hogy m ezővárosokban s 
falvakban a  község ügyeit leginkább vasár- és ünnepnapokon szokták 
elintézni, m egszüntetendő.
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írásával Vár nay N. vármegyei mérnök bízatott meg, aki az el
készített leírást azon megjegyzéssel nyújtotta be, hogy a bővebb 
adatokat a lelkészi hivatalok által vezettetni szokott „Historia 
paroehiarum“-ban lehet megtalálni.

Érdemesnek tartjuk az összeírás eredményét a követke
zőkben közölni:

1. A seeri (pusztaszeri) templom romjai; a Tisza kiöntési 
területének szélén Pusztaszeren fekszik, Mindszenttől egy mér- 
földnyire, a szegedi járási szolgabiróság területén. Ezen tem
plomnak gót stílben épült homlokfala még 1855. év nyarán 
megvolt, de most már alig 3' magasságú fal látható, mivel az 
épületanyagot gróf Pallavicini Alfons építési czélokra fordította. 
Ki és mikor építtette azt, bizonytalan.

2. A fábián-sebestyéni templom romjai, a Kórógy partján 
egy dombon fekszik, Szentestől északkeletre 2 mérföldnyire, a 
szentesi járásban. — E falu IV. Béla király idejében a tatárok 
által pusztíttatott e l; ki és mikor építtette a templomot, isme
retlen. Most romokban hever, de a főbejárat és keleti fal mesz- 
sziről látható. Elhanyagolt állapotban van.

3. Az ecseri templom romjai; a Vekeréren fekszik, Szentes
től 2V2 mérföldnyire északra, a szentesi járásban. E templom 
története s állapota ugyanaz, ami a fábián-sebestyénié, tornya 
1752-ben dőlt össze. Elhanyagolt állapotban van.

4. A csomorkányi templom romjai; a vásárhely-sámsoni 
út mellett, Vásárhelytől 2 mérföldnyire fekszenek. E falu törté
nete és a rom állapota olyan, mint az ecserié; a homlokfal még 
látható.

5. Csáki kútja. Ezen kút a vásárhelyi járásban fekszik, a 
még látható u. n. tatársánezon, Pusztaszőllősön. E kút arról ne
vezetes, hogy e vidéken volt a tatárok tábora, honnan a kör
nyékre pusztító kirándulásaikra indultak.

6. Havi boldogasszony temploma Szegeden. Ezen gót stílben 
épült templom Szegeden, az alsó városban fekszik s a Ferencz- 
rendiek használják. Ki által s mikor építtetett e templom, az. 
írók különböző véleményben vannak. Némelyek a templom 
mindkét oldalán befalazott táblán látható 1703. és 1710. évszám
ról azt tartják, hogy e templom már 1703-ban állott feni);
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mások pedig azt állítják, hogy'Korvin Mátyás kezdte a templo
mot építtetni s 1503-ban a Ferenczrendiek befejezték. E tem
plom nevezetes: 1. azon országgyűlésekről, melyeket Korvin 
Mátyás itt 1458-ban és 1465-ben tartott; 2. a havi boldogasszony 
napján (aug. 5.) ősidők óta itt tartatni szokott évi buesujárás- 
ról. Jó állapotban tartatik.

7. Palánka erősség. A Tisza mellett, a városházával szem
ben, Szeged város közepén fekszik. E várat állítólag II. Soliman 
uralkodása alatt a törökök építették. Most a várnak csak belső 
része több kazamatával áll fenn, melyben azelőtt politikai s 
egyéb foglyok tartattak. Jelenleg kaszárnyául szolgál a cs. és 
kir. katonaság számára.

8. Szt.-Mihály temploma. Tápén, 3/ 4  mérföldnyire Szeged
től, a szegedi járásban fekszik. A szentély és torony ősidőkben 
gót stílben épült; valószínűleg Szeged várossal egykorú.

9. Szt.-Anna templom. Algyő községben, Szegedtől 1 */* 
mérföldnyire fekszik. Ki s mikor építette, nem tudhatni; azon
ban gót stílje miatt szintén régiségnek tekinthető.

Hogy a lelkészek és híveik között itt-ott mutatkozott 
ellentétek és czivakodások megszűnjenek, az illető püspökök 
személyesen siettek Csongrádba, — és a világi hatóságnak nagy 
gondja volt arra, hogy azokat a nép kellő tisztelettel és ünnepé
lyességgel fogadja. Sőt 1855-ben a Csanádi püspök figyelme 
odáig terjedt, hogy a vármegyei levéltár számára megküldte 
IX. Pius pápának a boldogságos szűz Mária szeplőtlen foganta
tását bitágazatilag meghatározó bulláját is. Ugyanazon évi okt. 
22-kén Yiole Prela bíbornok, pápai pronuncius Szegedre érke
zett azért, hogy az Ő Felsége és a római pápa között megkötött 
concordatum készséges elfogadását biztosítsa.x) 1859. május 
22-kén Scitovszky János bíbornok és esztergomi herczegprimás, 
mint a szent Ferencziek apostoli felügyelője, érkezett Szegedre, 
ahol természetesen ünnepélyesen fogadták.

A hatvanas években már egészen más szellem nyilatkozik, 
kivált az új ministerium kinevezése után. B. Eötvös József

>) L. m egyei jk v . 1856.
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vallás- és közoktatásügyi minister rendezni kezdi az egyházi és 
iskolai ügyeket.

Szentesen már régibb idő óta égető kérdéssé vált a kegy
úri jognak a helybeli r. kath. egyházközségre való átruházása. 
A Harruckern-örökösök egész 1836-ig gyakorolták a jogot. 
Ekkor azonban a jog az úgynevezett „örökváltsági szerződés“ 
értelmében a szentesi r. kath. egyházközségre szállt át.

Minthogy pedig a régi kegyurak kellő formában nem 
mondtak le e jog gyakorolhatásáról, mely különben sem képez
heti az adásvevés tárgyát, — a szentesi r. kath. egyház sok 
utánjárás daczára nem gyakorolhatta e jogát, mig a lemondás 
kellő formában meg nem történt. — Ez pedig elhúzódott egész 
1866-ig. De még azután is maradt megoldatlan kérdés, mely a 
vármegyét évekig foglalkoztatta. Végre Leeb Mátyás apátple- 
bános halála (1878. febr. 12.) sürgős megoldást követelt, mert 
különben nem lehetett megválasztani utódját, mig a patronus 
nem presentál valakit.

A szentesi r. kath. hitközség, elvállalván a patronusi jog
gal járó kötelességek teljesítését, folyamodott Ő Felségéhez a 
patronusi jog kir. adományozásáért, mely ugyanazon év máju
sában Bécsben kelt legfelsőbb határozatával meg is adatott.

Ennek alapján a hívek Ulár István vásárhelyi segédlelkészt 
emelték a szentesi plébánia lelkipásztorává, aki jelenleg is ritka 
buzgalommal gondoskodik híveinek lelki üdvösségéről.

Osongrádon a szabadságharcz idejében Bánó Mihály volt 
a plébános, kinek halála után 1850-ben dr. Virter Lajos követ
kezett, egy kitűnő műveltségű, fáradhatlan munkásságú férfiú, 
akinek valóban sokat köszönhet a csongrádi nép. Tizenöt évi 
hű szolgálat után 1865-ben kanonokká, majd czímzetes püspökké 
lett. Utódja Alvinczy Ferencz tíz évig gondozta híveit; amikor 
1875-ben Szabad József, 1882-ben Edelényi János, végre 1886- 
ban Hegyi Antal, a mostani lelkész következett.

Osongrádon, Szegváron, Vásárhelyen és a közel fekvő 
pusztákon a patronusi jogokat és kötelességeket a gr. Károlyi 
család gyakorolja.

Mindszenten Pallavicini őrgróf a kegyúr. A szabadságharcz" 
korában Rőth Antal volt a plébános, aki 1852-ben Tápió-Sze-
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lére, onnét pedig később Vásárhelyre ment, hol meg is halt. 
Utódja a váezi születésű Hanusz Alajos lett, aki 1852-től egész 
1879-ig, tehát huszonhét esztendeig működött; mig közvetlen 
utódja Rády Ferenez csak három évig maradt Mindszenten.

Ennek utóda 1882-től fogva Keller Lajos, aki nagy buzgalom
mal, kiváló tapintattal és áldásos eredménynyel még most is mű
ködik híveinek lelki üdvén és boldogságán.

A protestánsok helyzete az úgynevezett Bach-korszakban 
igen nehéz volt. Papjaik és tanítóik majdnem kivétel nélkül

Mágocsi kath. templom.
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„gyanúsak“ voltak. Fentebb már közöltük azon evang. és ev. 
ref. vallású lelkészeknek nevét, akik a szabadságharczban való 
részvételük miatt elfogattak és hadi törvényszék elé állíttattak.

Egyházszerkezetüknél fogva, minden egyházi ügyeiket 
presbyteri és esperességi gyűléseken kellett elintézniük. Igen, 
de a császári kormány minden gyűlésezéstől és szabad szótól 
irtózott; ennélfogva a protestánsok egyházi gyűléseit külön 
folyamodásra, oly feltétel mellett engedte meg, hogy ott világi 
kormánybiztos jelenlétében csakis egyházi ügyek tárgyaltassa
nak és a jegyzőkönyvek mindenkor felküldessenek.

Ez majdnem tíz éven át így történt. A sérelem különösen 
abban állott, hogy ezeket a feltételeket a katholikusoktól nem 
követelték ; pedig azok is gyűléseztek. Továbbá a protestánsok 
egyházfőit, püspökeit állásaiktól megfosztották és külön rende
letben tiltották el őket a püspöki czím használatától.1)

Természetes, hogy ez nagy lehangoltságot idézett elő a 
két protestáns felekezetnél; de minthogy a helyzeten nem igen 
lehetett változtatni, a nagyobb jelentőségű egyházi ügyeket az 
esperesek intézték el. Valahányszor egy-egy papválasztás for
dult elő, mindannyiszor felingerültek a kedélyek, mert azt- is 
csak kormánybiztos felügyelete alatt lehetett megejteni.

A szokottnál nagyobb zajt okozott a szentesi ref. lelkész
választás 1853-ban.

Ugyanis ekkor halt el egymásután a szentesi ref. egyház
nak két lelkésze, akiknek egyike, Kiss Bálint 53 évig, másika 
pedig, Dobosy Mihály, 40 évig szolgált. Az egyház még 1838-ban 
akképen intézkedett, hogy Kiss Bálint mellé ennek fiát, Kiss 
Pál mezőberényi lelkészt, választották meg segédül olyformán, 
hogy atyja haláláig évi 100 frt fizetést kap ; atyja halála után 
pedig ennek helyét foglalja el. Mivel azonban az egyházmegyei 
gyűlésnek kételyei támadtak arra nézve, vájjon a teljes számú 
presbyterium hozta-e ezt a határozatot: erre nézve új határo
zatra hívta fel a szentesi ref. egyházat. Ez az 1838-ban hozott 
határozatot megerősítette és a békésbánáti egyházmegyei köz
gyűlés azt helybenhagyta. Mikor 1853-ban a szentesi ref. egy-

) L. az 1852. decz. rendeletet a m egyei levéltárt!).
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háznak mindkét lelkésze elhalálozott, Tóth Ferencz esperes s 
vásárhelyi lelkész felszólította most Kiss Pált atyja helyének 
elfoglalására, megbízván őt a presbyteri elnökséggel, azzal, 
hogy a másik megürült lelkészi állomás betöltése czéljából a 
presbyteriumot egybehívja. Ez ügyben a presbyterium szept. 
11-én tartotta első gyűlését, de az a városban támadt tűz miatt 
érdemleges határozat nélkül eloszlott. Az e végből szept. 14-én 
egybehívott gyűlésen többen felszólaltak Kiss Pál lelkész 
elnöklése ellen, állítván, hogy az 1838-iki határozat időelőtti 
volt s most van ideje mindkét lelkészi állomás betöltésének. 
Ekkor Kiss Pál lelkész kijelenti, hogy ha személye ellen kifo
gás van, ő nem kíván jelen lenni. Ekkor a többség elhatározta: 
kéressék fel az esperes, hogy Kiss Pál helyett mást küldjön 
elnöknek a papválasztó gyűlésre. — Szept. 20-án tartatott meg 
a harmadik gyűlés, melyben felolvastatott Tóth Ferencz egy
házmegyei esperes levele; ebben az esperes kijelenti, hogy 
amennyiben Kiss Pál megválasztatása annak idején az egyház- 
megyei közgyűlés által jóváhagyatott, ő Kiss Pált rendes szen
tesi ref. lelkésznek tekinti s csakis egy megüresedett lelkészi 
állás betöltését engedi meg. A gyűlés vezetésével újból Kiss 
Pált bízza meg. Ha azonban ez bármi oknál fogva nem akarna 
e gyűlésen elnökölni, az elnökléssel Vajda Sámuel egyház- 
megyei levéltárnokot, ennek akadályoztatása esetén Szél Sámuel 
esperességi jegyzőt bízza meg. A pap választás az illető gond
nokon és lelkészen kívül legalább 25 tagú presbyterium által 
hajtandó végre. Ekkor a gyűlés 23 szavazattal 8 ellenében 
határozza: „hogy tekintetes Kiss Pál úr elnöklete alatt a fent- 
forgó tárgyban tanácskozni nem kíván és pedig azért, mert 
tiszt. Kiss Pál urat az egyház rendes lelkészének s mint ilyent 
jelenleg elnökének el nem ismerheti. Megválasztatását jogta
lannak, semmisnek nyilvánítja; mert az egyház presbyteríumá- 
nak a jövendőben megürülendő papi állomás betöltésére — 
amennyiben a betölthetési jog szükségképp és természetesen a 
a papi állomásnak tettleg megüresedésekor és nem előbb gya
korolható csak — joga épen nem lehetett. E határozat hozatala 
után Basa József jár. főszolgabíró, mint polgári biztos a gyűlést, 
mely hatáskörét túllépte és egyházi főhatóságának határozatait 
semmibe sem veszi — feloszlatta.
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Az ügy a Tiszántúli superintendens, szoboszlai Papp 
István elé került, aki betegsége miatt a helyszínére személye
sen nem mehetvén, maga helyett Tóth Ferencz vásárhelyi 
lelkészt, mint seniorális elöljárót küldötte ki azon utasítással, 
hogy e vitás ügyet a fennálló szabályok szerint intézze el.

Új gyűlésre a katonai hadparancsnoktól kellett engedélyt 
kérni. Ez a nevezett esperes kérelmére megadatott s a helyi 
szolgabiró pedig utasíttatott, hogy a gyűlésen jelen legyen és 
vigyázzon, hogy azon hatásköréhez nem tartozó ügyek ne tár
gyaltassanak.

Nagy nehezen a választás 1854 tavaszán megejtetvén, 
szentesi lelkészszé Révész Imre lett, akinek politikai magatar
tására vonatkozólag az illető főszolgabíró 1855-ben azt jelentette 
a helytartótanácsnak, hogy „Révész Imre lelkész Szentesen 
nagy népszerűségnek örvend, mi szónoki tehetségének tulajdo
nítandó ; politikai és erkölcsi magaviseleté kifogástalan; vissza
vonultan él és történelmi tanulmányokkal foglalkozik.“ 1) Saj
nos, hogy ez a derék lelkész két év múlva már Debreczenbe 
ment lelkésznek.

Ezen időben keletkezett a szegedi ág. h. evang. gyülekezet 
is, mely eddig a vásárhelyinek volt fiókja.

Daczára annak, hogy Csajághy Sándor csanádi kath. püs
pök mindent elkövetett arra nézve, hogy ezen kis gyülekezetnek 
létrejöttét megakadályozza: a helytartótanács hivatkozással 
arra, hogy az 1791. évi 26. t.-cz. 2. §-ának elég tétetett, megadta 
az imaház és iskola építéséhez kért engedélyt s egyúttal tudo
másul vette, hogy Szeged város e czélra a telket ingyen adta. 
Mikor e jóváhagyás a szegedi polgármesterrel már közöltetett, 
a csanádi püspök ez ellen felterjesztést te,tt, melynek következ
tében az ügy függőben tartása elrendeltetett. De az már későn 
érkezett, — s így a szegedi ev. kis egyház létrejött.

Két év múlva létrejött a szegedi ev. ref. anyaegyház is. 
Első rendes lelkésze Varga Pál lett 1858-ban.

Ezentúl azt tapasztaljuk, hogy a kormánykörökben a két 
protestáns egyház új szervezésére vonatkozólag nagy mozga-

l) L. megy. jkönyvnél a főszolgabíró jelentését.
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lom indult meg. Ugyanis a protestánsok eredetileg magok kí
vánták ügyeiket zsinatilag rendezni; de a kormány nem engedte 
a zsinat megtartását. E helyett ő maga készített egy rendezetet, 
vagyis egyházi alkotmányt, mely az 1859. szept. pátenssel ada
tott ki.

Ez ellen a törvénytelen rendezet ellen azonban oly ellen
állást fejtett ki a két protestáns egyház, hogy ennek következ
tében az egész kényuralmi rendszer megrendült.

Hiábavaló volt minden felső parancs, mely a kormánybiz
tosoknak meghagyja, hogy a világi elnökök szereplését meg
akadályozzák ; — a gyűlések sűrűn tartattak és a pátens vissza
utasítása miatt üldözött férfiaknak bizalmat szavaztak. Ez nyílt 
ellenszegülés volt, mely ellen azonban a kormány erőtlennek 
bizonyúlt.

A következő évben kénytelen volt a pátenst visszavonni 
és a magyaroknak legalább részben alkotmányt adni. De az
1861-ki országgyűlés szétoszlatása után egyházi tekintetben is 
súlyos viszonyok állottak be — az úgynevezett provizórium alatt.

Gyűléseket megint csak kirendelt kormánybiztosok jelen
létében lehetett tartani.

Nevezetes, hogy ezen nehéz viszonyok között Vásárhelyen 
az úgynevezett nazarénusok felekezete erősen gyarapodott. 
1863-ban ugyanis odavetődött egy Ethei Károly nevű bihar- 
megyei ember, aki Illaván töltött 12 évi rabság után vallási 
rajongásba esett s tanításai által Vásárhelyen sokakat nyert 
meg magának. Megjelenése és tanítása gyanúsnak tűnt fel és 
az illető főszolgabíró elfogatta.

Ennek daczára a nép ragaszkodott hozzá és titkos gyűlé
seket tartott, melyeket a világi hatóság nem bírt ellenőrizni, 
mivel istentisztelet ürügye alatt éjjel szoktak összegyülekezni. 
Azóta a nazarénusok száma erősen gyarapodott nemcsak a re
formátusok, hanem a katholikusok között is. 1869-ben Kószó 
András és Kovács Sándor a vármegyebeli összes nazarénusok 
nevében kérvényt adtak be a vallás- és közoktatásügyi minis- 
teriumhoz, melyben az anyakönyvek vezetésére egy hivatalos 
egyén kineveztetését kérik; mert valóban rendetlen állapotok
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fejlődtek ki abból, hogy a gyermekkeresztelést megvető feleke
zet gyermekeit senki sem vette számba.

A kormány azonban úgy intézkedett, hogy a törvényhozás 
intézkedéséig a nazarénusok gyermekei azon egyház anya
könyvébe vezetendők be, amely egyházhoz az újszülött gyerme
kek szülői tartoztak, mielőtt nazarénusokká lettek volna.

Adózás tekintetében 1873-ban Csongrád vármegyének az 
volt a javaslata, hogy a „Krisztus követői“, t. i. a nazarénusok 
addig is, mig a törvényesen bevett felekezetek közé fognak fel
vétetni, azon egyház terheit tartoznak viselni, amelynél anya
könyveik is vezettetnek.

A görög nemegyesült egyház csekély számú tagjai sokat 
vesződtek papjaikkal, akiknek magaviseleté ellen gyakran 
emelkedtek panaszok.

Így a Bach-korszak elején 1851-ben a szentesi gör. keleti 
egyház gondnoka és presbyteriuma azon panaszát adta elő a 
vármegyének, hogy Groszeszku Mózes lelkész, a kizárólag gö
rögök által alapított és fenntartott szentesi egyházban, úgy az 
istentiszteletnél, mint az anyakönyveknél a román nyelvet hozta 
be. Ez ellen orvoslást kérnek.

Viszont a lelkész azt a panaszt emelte hívei ellen az aradi 
egyházmegyei szentszéknél, hogy azok a lelkész kizárásával 
gyűléseznek, holott a keleti egyház elvei szerint a pap az egy
házközség lényeges alkotó részét képezi. Ez a panasz is a vár
megye elé került.

A megejtett vizsgálatból a nyelvre nézve kitűnt, hogy 
Szentesen az összes anyakönyvek régebben görögül vezettettek. 
A negyvenes években a kormányrendeletek és a hívek kíván
ságához képest csak magyarúl ment minden; csakis a szabad- 
ságharcz után vette magának Groszeszku lelkész azt a szabad
ságot, hogy a hívek tudtán kívül, akik pedig mind magyarok 
voltak, oláh nyelven vezesse a könyveket. így volt az a predi- 
kácziókkal is. A jegyzőkönyvekben van ugyan nyoma, hogy 
1835-ben az éneklés oláh nyelven történt; de az ellen a presby
terium óvást tett s az oláh éneket beszüntette azon okon, mert 
ez egyházat nem oláhok, hanem görögök alapították s tartották 
fenn mindig. Ezek nem is akartak elegyedni az idővel letelepe-

23
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dett oláhokkal. Gyermekeiket nem zárták ugyan ki az iskolából, 
sem híveiket a templomból; de a papbért sem követelték tőlük. 
Csak a lelkész fizettet magának valamit velük, miről azonban a 
presbyterium tudni sem akar. — A megyefőnök úgy a görög 
egyház nyilatkozatát, mint a főszolgabíró jelentését a kér. főis
pánhoz, — ez pedig az aradi egyházmegyei szentszékhez ter
jesztette fel.

Erre helyszíni vizsgálat rendeltetett el, melynek alapján 
az Arad-egyházmegyei görög nemegyesült szentszék akként 
intézkedett, hogy mivel a románok sokkal többel járulnak a 
tanító fizetéséhez, mint a görögök, — mivel a vizsgálatból az 
tűnt ki, hogy a templomi perselybe való adakozásnál is a romá
nok többsége tűnik ki, — mivel továbbá összesen csak tíz görög 
származású fiú- és leánygyermek jár iskolába, mig a románajkú 
gyermekek száma 63-ra rúg; mivel végre a közoktatásügyi mi
nisterium is azon elv követésére kötelezi a hatóságokat, hogy a 
tanítás népiskolákban anyanyelven tartassák és minden nem
zetiségi felsőbbség és nyelvkényszer erélyesen meggátoltassék: 
tehát a szentesi egyházban e szerint egyenlíttessék ki a baj.

Ez ellen azonban a görögök 1852. márcz. 30-kán Rácz 
János esperes jelenlétében tartott gyűlésükön óvást emeltek s 
azt írásban is benyújtották a kér. főispánhoz, aki azonban azon 
indokolással, hogy az egyházközségek fajok szerint nem szak- 
gathatók fel, a templomi épületek pedig az egész gyülekezet 
tulajdonát képezik, az óvásnak helyt nem adott.

Ennek az lett a következése, hogy a szentesi gör. n. e. 
egyház mozgalmat indított Groszeszku lelkész ellen, aki az 
egész bajnak okozója volt. Hiába akarta őket a főszolgabíró ki
békíteni ; hiába jött ki egy vegyes bizottság Rácz esperessel a 
hívek lecsendesítésére. Ezek nem tágítottak, mig Groszeszku el 
nem hagyta állomását.

Nem használt a hívek újabb összeírása, — új meg új ok
mányok felmutatása. Groszeszku kénytelen volt Szentesről el
távozni s helyébe Ivácskovics Prokop aradi püspök rendeletére 
Jonuczás György választatott meg 1855-ben. Ezzel a béke egy
előre helyre állott Szentesen.

De annál erősebb mozgalom indult meg a vásárhelyi görög
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nemegyesültek között. Itt is oláh és szerb párt állott egymással 
szemben. A román ajkú hívek az aradi, a szerb ajkúak pedig a 
temesvári püspök hatósága alá kivánkoztak. Minthogy, úgy
mond, egyazon felekezethez tartozó és egy községben élő hívek
nek két hatóságuk nem lehet, tehát két különálló egyházköz
ségre akartak szakadni.

• így állván a dolog, Csongrád vármegye főispánja azt aján
lotta, hogy az aradi és temesvári gör. keleti püspökök egymás 
között intézzék eí a dolgot. De ezek — úgy látszik — szintén 
rósz viszonyban éltek egymással; mert a temesvári szerb püs
pök nem az aradi román püspökhöz, hanem a csongrádi alis
pánhoz fordúlt közbenjárásért, kérvén őt, szólítsa fel az aradi 
püspököt egy bizottság kiküldésére.

Az ügy még sokáig húzódott minden jó eredmény nélkül. 
Még az 1868-ki törvény sem segített rajtuk, mert a két fél nem 
tudta autonómiáját kellőleg felhasználni.

Az izraeliták iránti ellenszenv nemcsak 1848-ban, hanem 
azután is nyilatkozott Csongrád vármegyének majdnem minden 
községében.

Csak ezen ellenszenvnek lehet tulajdonítani, hogy például 
Szentes elöljárói 1848-ban megtagadták az izraelitáknak azon 
kérelmét, hogy a városban beltelket vásárolhassanak. És mikor 
ezek ez ellen felfolyamodtak, a vármegye is azt jelentette ki, 
hogy Szentes erre az 1840. évi 29. t.-cz. ellenére nem kénysze
ríthető.

A következő évben történt, hogy a pesti zsidóság a ma
gyarhoni türelmi adónak örökváltsága fejében 1.200,000 frtnyi 
összeget kötelezett az összes hazai zsidóság nevében az ország
nak. Ennek következtében b. Geringer oda utasította a csongrád- 
megyei kir. biztosságot, hogy amennyiben a zsidóság maga 
vállalkozott amaz összeg behajtására, a netán kívánt assisten- 
czián kívül egyéb ténykedésével ne avatkozzék a dologba.'

Egyébként a zsidók más polgárokkal teljesen egyenjogú 
lakosoknak ismertettek el. x)

') L. az 1849. mároz. 4-kén kiadott birodalm i alkotm ányt.
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Szentesi izr. templom.



, Csakhamar élénk mozgalom indáit meg a zsidók között. 
Csongrádon 1852-ben új imaházat kezdtek építeni, daczára 
annak, hogy az uradalom sem telket, sem téglát nem akart 
nekik adni. Szentesen Pilz Sámuel kántor és sakter ellen indúlt 
meg egy mozgalom, mint olyan ellen, aki állítólag az általa 
csak bitorolt rabbi czímhez és álláshoz kellő képességgel 
nem bir.

Erre a helytartóságnak azon rendelete adott alkalmat, 
mely a megyefőnököknek kötelességévé teszi, hogy az izraelita 
hitközségek elöljáróit, rabbiaités hitoktatóit vizsgálata tárgyává 
tegyék, és csakis azok hagyandók meg állásaikban, akik egy
részt a hitközség bizalmát bírják, másrészt pedig erkölcsi és 
politikai tekintetben kifogástalanok s kötelességeik teljesítésére 
kellő képességgel bírnak.') A képesség hiánya miatt üldözött 
Pilzet hosszú szolgálatára való tekintetből, megtartották. Mel
léje iskolai igazgatónak pedig Spitzer Sámuelt választották meg 
azon czélzattal, hogy ez legyen a hitszónok is.

A hatvanas években az új templom építése körül merültek 
fel ismét nagy kellemetlenségek, melyek úgy a megyei köz- 
igazgatási hatóságoknak, mint a ministeriumnak is sok dolgot 
adtak.

Vásárhelyen az eddigi elöljárókat minden nehézség nélkül 
megerősítették.2)

Mindszenten az volt a baj, hogy egyszerre két imaházat és 
két saktert tartottak, ami ellen a szegedi főrabbi Löw Lipót 
méltán felszólalt.

Ugyanis az első hitközség még az 1848-ki események előtt 
alakult volt meg. A szabadságharcz idején a ráczok által lakott 
helyekről a magyar érzelmű izraeliták kiűzetvén, nagy számban 
telepedtek le Mindszenten. Számuk 1850-ben már 138-ra emel
kedett. Ekkor alakult a második hitközség ezekből az idegenek
ből. Idő kellett, mig a két párt egygyé lett és képessé lett arra, 
hogy rendes rabbit tartson és hogy templomot építhessen. Nagy 
áldozattal felépülvén a templom, 1881-ben felszenteltetett.

V

') L. főisp. rendelet.
T\i I,. a  m egyefőnök jelentését.
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A rendetlen kis gyülekezet egyébként a csongrádi rabbi 
alá tartozott.

Kisteleken csak 72 izraelita lakván, ezek engedélyt kértek 
a főszolgabírótól arra, hogy ünnep- és szombatnapokon egy 
magánházban gyülekezhessenek össze ájtatoskodás végett, mi
vel még templomot nem bírnak építeni. Az engedélyt meg
kapták.

A szegedi főhitközség után népesség tekintetében a szen
tesi hitközség következett,x) mely 1855-ben az új zsinagóga 
építhétéseért folyamodott; de mivel nem volt elegendő pénze, 
az építést el kellett halasztani.

A Csongrád vármegyei zsidóság különben kifogástalan 
liazafiságot tanúsított; a keresztényekhez szívesen simult s 
mindenképpen igyekezett a régi ellenszenv megszüntetésére. 
Az úgynevezett provisorium idejében különösen a szegedi fő
rabbi tanúsított nagy bátorságot az ő általa szerkesztett „Ben- 
Chananja“ czímű lapban írt czikkeivel. Ezért 1864-ben be is 
pörölték s 14 napi börtönre Ítélték.

Újabban a különböző felekezetek között teljes béke és 
egyetértés uralkodik; tanúbizonyságául annak, hogy a felvilá
gosodás haladásával a türelem szelleme is terjed.

') Az 1853-ki összeírás szerin t 147 izr. család, vagyis 800 izraelita 
lélek lakott.
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Új é le t.

Az 1848/49-ki események után a közoktatásügy terén is 
nagy változás állott be vármegyénkben. Egy egészen új alapo
kon nyugvó közoktatásügyi létszeresítés adatott ki az önkény- 
uralom által, mely kötelezővé tétetett jellegkülönbség nélkül az 
egész országban létező összes iskolákra nézve.1)

Ennek végrehajtásával Csongrádban Kreminger Antal 
r.-kath. lelkész, később szegedi prépost,‘mint a szegedi tankerü
let ideiglenes felügyelője, bízatott meg. A kerületi főbiztosság 
szigorúan ügyelt arra, hogy az új tanrendszer a „jó szellem“ ter
jesztése czéljából minden községi és egyházi hatósággal közöl
tessék. Nagy buzgalommal ügyelt fel arra is, bogy az iskola
köteles 6—13 éves gyermekek pontosan összeírassanak és 
iskolába felvezettessenek. Az osztályok mindenütt szaporíttattak.

Amire eddig kevés gond volt fordítva, most a zsidó iskolák 
is szerveztettek, új alapítványok gyűjtése által.2)

’) Czíme ez : „M agyarhoni koronaországban az oktatási ügy  ideigle
nes létszeresitóséneli alapjai. 1850.

-) A m egyefőnökséghez 1851-ben beérkezett k im utatás sz e r in t: Szeged

IX.
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A katholikus közönséget figyelmeztető a kér. tanfelügyelő, 
hogy a jó nevelést és oktatást csak jól képzett, jól ellátott s 
anyagi gondoktól ment tanítóktól lehet várni; ehhez képest biz
tatja úgy a szentesieket, mint a csongrádiakat, hogy tanítóiknak 
fizetését emeljék, mert nem hiszi, hogy ily nagynépességű köz
ségekben, egy kis jóakarat mellett, nem lehetne a tanítók álla
potán segíteni.

Az intésnek meg is volt az a jó eredménye, hogy a szentesi 
r. kath. tanítók fizetése, egyéb járandóságok megtartása mellett, 
160 írtra emeltetett; a csongrádiak fizetése 100—100írttal javít
tatott. Hasonló fizetésjavítások történtek a vásárhelyi és más 
községbeli tanítóknál is.

A megyei isk. hatóság leginkább volt megakadva a tanyai 
és pusztai iskoláival, melyekbe alig lehetett okleveles tanítókat 
kapni. A szegény népnek legnagyobb része pedig állandóan a 
pusztán lakván, gyermekeit nem adhatta iskolába, minek követ
keztében sokan erkölcsileg elvadúltak és gonosztevőkké lettek.

Ez a körülmény azt a kérdést hozta szőnyegre a helytartó- 
tanácsnál : nem volna-e czélszerű, az összes tanyák és csárdák 
megszüntetésével s ezek lakóinak összevonásával falvakat léte
síteni ? De a viszonyok bővebb és alaposabb ismerete után e terv 
kivihetetlennek tűnt fel. Ellenben a felnőttek vasárnapi oktatása 
jónak és czélszerűnek bizonyult b e ; ezért sokan azt javasolták, 
hogy ennek kötelezettsége a földmívelők gyermekeire is ki
terjesztessék.

Némely polgári hatóság oly lelkesedéssel karolta fel a köz
oktatás ügyét, hogy jól átgondolt javaslatokkal állottak elő. 
Például sürgették a tankönyveknek olcsóvá tételét, az iskoláz
tatás kötelező voltát és a hanyag szülékkel szemben a birság 
alkalmazását.* 3) Volt olyan szolgabiró is, aki a házasságkötés
városában volt 6 rendes, 3 m agántanító  és 1 tanítónő. J á r t 122 fiú és 58 
leány. — Csongrádon 1 tanító ; já r t  37 fiú és 41 loány. — Mindszenten 1 
tanító, 11 fiú, 19 leány. — Vásárhelyen 1 tanító, 85 fiú és 71 leány. — 
Szentesen 1 tanító, 61 fiú és 38 leány. (M egyei jkv.)

3) A budai helyt. oszt. 1854 elején oda u tasíto tta  a Csongrád várm egyei 
főnököt, hogy se Szegeden, se C songrád várm egye egyéb községeiben iparos- 
és kereskedőtanonczok fel ne szabadíttassanak, ha  az ism étlő iskola sikeres 
látogatását bizonyítványnyal nem  tud ják  igazolni . . . oly iparosok és ke-
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feltételéül az iskolai bizonyítvány felmutatását javasolta. A lel
készek között legnagyobb buzgóságot Leeb Mátyás szentesi és 
Wirther Lajos csongrádi plébánosok, a szolgabirák között pedig 
Stammer Sándor vásárhelyi és Basa József szentesi szolgabirák 
fejtettek ki.

Valóban be kell vallanunk, hogy Bonyhády István megye
főnöknek a népnevelés körül kifejtett buzgóságát méltán dicsér-

reskedők pedig, k ik  tanonczaikat nem  já ra tjá k  ism étlő iskolába, a tanon- 
czok tartásá tó l eltiltandók.

É rdekesnek ta r tju k  közölni a szolgabiráknak 1856-ki je len tését a 
vasárnap i iskolák állapotáról. E  szerin t :

Vásárhelyen a r. kath. iskolaépületben két osztály van. Az I. osztály
ban 57, a 11-ikban 53 tanuló van. A  ref. egyházközség épületében két 
vasárnapi is k o la ; az egyikben 40—50, a 'm ásikban 30—40 tanuló van. 
Az ezen iskolákban m űködő kath. és ref. tanítók e fáradozásukért éven- 
k in t 20—20 frtot kapnak  a község pénztárából. Szolgabiró azt a h ibát 
jelz i, hogy a ref. vasárnap i iskolában a tanu lók  n incsenek osztályonkint 
úgy  elkülönítve, m int a kath. vasárnap i isk o láb an ; a hanyagúl iskolába 
já ró k  szülőit vagy m estere it bírságolni, a szegényebb so rsúaknak  Írószere
ket és könyveket ingyen kellene kiosztani.

A csongrádi já rá sb an  két helyen van vasárnap i iskola, az egyik 
Csongrádon, a m ásik  M indszenten. Csongrádon két osztályból áll, kezdőkből 
és ha ladókbó l; a kezdők szám a 57, a haladóké 78. (A m indszenti tanon- 
czok szám a nincs m egnevezve.) C songrádon a k é t tanító egyenkin t 30. 
M indszenten 20 frto t kap  egy évre, a  felügyeletet a r. kath . lelkészek 
gyakorolják. E gyes m esterek  m egbirságolta ttak  tanonczaik hanyag  iskola
látogatásáért.

A szegedjár. szolgabiró jelentése szerin t Algyön a vasárnap i ok ta
tás t m aga a plébános, R ády Ferencz d íjtalanul teljesíti, am ennyiben ott a 
kántoron kívül m ás tanító nincs. Az iskolaépület 1854-ben ujonan épült s 
a  czélnak teljesen  megfelelő s a m ennyiben a község szívesen áldoz isko
lájára, nem sokára új tanítóról lesz gondoskodva; a vasárnap  járó  tanulók 
szám a 40.

Tápén részin t az iskolaépület rozzant állapota, rész in t a  tanító öreg
sége m iatt a vasárnapi tan ítás alig  é r  el valam i eredm ényt s a  tanulók 
csekély szám a nem  érdem el em lítést. A zért a szolgabirói h ivatal a rra  
törekszik, hogy m ég ez év folyam án új isko laépületrő l és tanítóról gon
doskodva legyen s akkor az eredm ény is kielégítőbb. A tanító fizetése 20 írt.

Horgoson sokkal örvendetesebb az állapot. Ott a  tanító, ki évenkint 
40 frto t kap, a legnagyobb szorgalom m al m ű k ö d ik ; úgy  a plébános, m int 
az elöljáróság folytonosan buzdítja  a szülőket s m ég nagyobb eredm ény
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hette meg a kerületi főnök is ; mert a tanügy az ő szigorú eljá
rása mellett az egész vármegye területén, még a. tanyákon is, 
egészséges lendületet nyert.

A protestáns iskolák sem maradtak hátra; csakhogy ott a 
presbyteriumok gyűlései miatt, melyek — amint láttuk — min
den egyes esetben külön kikérendő engedély mellett tartattak, 
kissé lassabban ment a dolog. A kormány gondosan óvta a kath. 
szülőket, hogy gyermekeiket ne adják protestáns iskolákba; az 
új iskolák felállítását kérő prot. folyamodványok elintézésénél 
rendesen feltételül kötötték ki, hogy kath. gyermekeket nem 
fognak felvenni. Ez történt 1855-ben, mikor Győri András ev. 
tanító engedélyt kért Vásárhelyen magán-leányiskola felállítá
sára. Az engedély megadatott, de csak azon kikötéssel, hogy 
azon iskolába r. kath. leánynövendékek nem vehetők fel.4) Álta
lában a protestánsokkal éreztette a Bach—Thun-féle kormány, 
hogy nem bízik bennök, mivel sok volt köztük a „rebellis.“ Fel
ügyelet tekintetében is szigorúabban bánt velők, mint a katho- 
likusokkal, akiknek iskoláit vezetés és igazgatás tekintetében 
teljesen az egyházi főhatóság felügyelete alá helyezte. A felter
jesztett jelentésekre rendesen megtette megjegyzéseit, és hatá
rozott, parancsoló hangon intézkedett saját belátása szerint.

így például 1856. jún. elején, az iskolalátogatásról szóló 
jelentés ezeket az észrevételeket közli a vármegyei főnök ú tján :

várható, ha  a jóváhagyás végett felterjesztett épü letterv  alapján a te rve
zett új isko la  épül föl. A tanúlók  szám a 50—60 közt van.'

Kisteleken m ég nagyobb siker éretik , hol két tanító foglalkozik a 
vasárnap i o k ta tá ssa l; az egyik  60, a m ásik  80 ir to t kap  ezért évenkint s 
úgy fiúk m int leányok lá togatják  az is k o lá t; a fiúk szám a 152, a leányoké 
175. Az eredm ény a tan ítók  ügyes eljárása  m ellett valóban meglepő".

A szentesi já rás  szolgabirá ja csak röviden jelenti, hogy Szentesen 
van vasárnapi iskola s a hanyag  iskolába já ró k  kényszer ú tján  hajta tnak  
az iskolába. Az osztályok, tan ítók  és tanulók szám áról nincs em lítés téve.

A Szeged jár. szolgabiró jelenti, hogy  a H orgoson építendő új isko
lának  a cs. k ir. épít. h ivatal által kidolgozott költségvetése sokkal nagyobb 
te rhe t róna a községi lakosokra, m int a m ilyen azelőtt tervezve volt s így 
egy-egy p á rra  3 fr t 32 kr. he lyett 11 í r t  59 k r. esnék, am it a község sze
gény lakossága nem  képes áldozni.

') L. V m egyei levéltár.
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1. Vásárhelyen az iskolalátogatás még mindig rendetlen 
és teljesen a szülők önkényétől függ.

2. Ugyanaz az eset áll Szegedre nézve, hol a tanács szi
gorú rendeletet nyomatott ugyan ki, de annak végrehajtásával 
legkevésbhé sem törődik, miért is az ismétlő iskolázás úgy az 
elővárosokban, mint a tanyákon teljesen hanyatlásnak indult.

3. Épp oly szomorú a szegvári iskola állapota, hol az iskola
helyiségek jó idő óta el vannak hanyagolva s az iskolalátogatás 
is a lakosok tetszésétől függ.

4. Algyőn még mindig nincs vasárnapi iskola.
5. Mindszenten az egyik iskolahelyiség nem felel meg czél- 

jának s az iskolalátogatás is hanyag s szervezetlen.
6. Hódmező-Vásárhelynek, melynek sok szerencsétlen la

kója tudatlansága és durvasága miatt az igazságszolgáltatás 
büntető karja által sujtatott, még mindig csak egy tanyai iskolája 
van 40.000 lélekből álló lakossága mellett.

A megyei hatóság tehát a legnagyobb erély és szigorúság 
kifejtésére utasíttatik, hogy f. é. október 1-jével az iskolalátoga
tás a fennálló rendeleteknek megfelelően történjék. Tapasztalás 
szerint az iskolalátogatás mindenütt nehézség nélkül szabályoz
ható, ahol a szolgabirák és helyi igazgatók csak némileg ezen 
ügygyei törődnek. Azért jövőre mindazon szolgabirák, kik kerü
leteikben az iskolaügy gyei keveset törődnek, szigorú felelősségre 
fognak vonatni.

A tanügyre vonatkozólag a következőket rendeli :
1. A szentesi izr. iskola alacsony, nedves és így egészség

telen helyiségei mielőbb jó állapotba helyezendők.
2. A szentesi kath. iskola túlzsúfolt I. osztálya növendékei 

kétfelé osztandók, mi annál könnyebben eszközölhető, rüert az 
iskolaépületben egy szoba üresen áll.

* 3. A Béres nevű magántanító által Szentesen felállított 
iskola, melynek szűk helyiségében 70 tanítvány van összezsú
folva., a kath. iskola I. osztályának ketté osztása után bezárandó, 
Béres pedig utasítandó, hogy rendes tanítói állásért folyamodjék.

4. A szentesi 4 tanyaiskola felállítása a megyei hatóságnak 
és a szentesi szolgabirói hivatalnak érdeméül tudatik be-
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5. A szentesi szolgabirói hivatal tartozik az iskolalátoga
tásra és az iskolaépületekjókarban tartásáraszigorúan felügyelni.

A hódmező-vásárhelyi tanügyre visszatérve, hírlapi tudó
sítás alapján közli azon panaszát, hogy Vásárhelyen a helyi 
tanügyért nagyon kevés történik; a tanítók rosszabbúl vannak 
fizetve, mint az utolsó faluban. A nagy terjedelmű legelő elkülö
nítésekor egy talpalatnyi föld se jutott a tanítóknak. A nagyon 
szükséges leánynevelő-intézet hiányzik; tanyai iskolákra a vá
ros eddig még egy garast sem költött. Vasárnapi iskolával senki 
sem törődik; iparostanonczoknak híre sincs. Óvoda nincs. Mind
ezen a bajokon okvetlenül segítsen a vármegye.1

A vármegye kiadta a rendeletet a főszolgabírónak, aki 
nehány hónap múlva a következő felvilágosítással szolgált:

Ami azt az általános vádat illeti, hogy a helyi közművelő
dés előmozdítására semmi sem történik, erre nézve azt vála
szolja, hogy habár a tanügy körül még sok hiány van, mit egy
szerre helyrehozni nem lehet, még sem lehet tagadni, hogy az 
összes felekezetek igyekeznek a mulasztást helyrehozni. Ennek 
bizonyítékául szolgálhat, hogy a r. kath. egyháznál a tanítók 
száma 4-ről 8-ra emeltetett s az 1855-ik évben új épület két isko
lával s két tanítólakással létesíttetett; a tanítók pedig a leg
utóbbi vizsgálatkor igen szép eredményt mutattak föl.

A második vádra, mely szerint kevés a tanerő, jelenti, 
hogy a r. kath. egyháznál 5 fiú- és 3 leánytanító, a ref. egyház
nál 8 fiú- és 7 leány tanító van, összesen 23 tanerő, melyhez még 
2 leánytanító kivántatnék.

A harmadik vádra, hogy a tanítók fizetése silány, jelenti, 
hogy a mostani drágasághoz képest a tanítók fizetése nem ki
elégítő ugyan, de tűrhető. Ugyanis a r. kath. tanítók javadalma 
300 frt és szabad lakás; a ref. tanítók fizetése 150 frt készpénz 
és gabona, azután minden tanulótól 20 k r .; a leánytanító fizetése 
80 frt, minden tanuló után 1 mérő búza s ugyanannyi árpa és 
20 krajczár.

Hogy a tanítóknak nem jutott föld, az igaz.

1 L. a rendele t szövegét a jkv . mellett.
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Hogy nincs kisdedóvó intézet s arra nagy szükség volna,, 
szintén igaz.

Hogy leánynevelő intézet nincs, azt a lakosság indolen- 
cziájának kell tulajdonítani, mely miatt az alakulófélben volt 
hasonló intézet is megszűnt.

Tanyai iskola csak 3 van, mely a szükségletnek nem fe
lel meg.

Vasárnapi iskola a r. katholikusoknál van 2, két tanítóval, 
a reformátusoknál csak egy osztály 2 tanítóval. Hogy ez isko
láknál nagyobb siker éressék el, a kellő intézkedések már meg
történtek.

Felsőbb engedély folytán f. é. szeptember 30-án rajziskola 
nyílt meg.

A helytartótanács tanügyi osztálya azonban továbbra is 
sürgette a két protestáns felekezet iskoláiban előforduló hiányok 
pótlását első sorban az illető felekezeti hatóság útján, és ha ez 
nem tenné meg kötelességét, azon esetben a politikai hatóság 
közreműködésével is. Erre — úgymond — két indok vezeti a 
kormányt: először, hogy a népiskolák a tőlük várt jó eredményt 
felmutathassák; másodszor, hogy azok akár szakképzettség, 
akár politikai és erkölcsi tekintetben kifogástalan személyzettel 
legyenek ellátva . . -1

Ilyen szellemben dolgozott a kormány az úgynevezett pro
vizórium idejében is, amíg a protestánsok számára kiadott 1859. 
szeptemberi pátens ellen támadott nemzeti reactió einem seperte 
az összes önkényes rendeleteket.

Mihelyest a magyar alkotmányos kormány átvette az or
szágos ügyek vezetését, azonnal más szellem volt tapasztalható 
a közoktatásügy terén is.

Csongrád vármegye nagy lelkesedéssel karolta fel a köz- 
művelődési ügyek ápolását. Az 1868-dik évi márcziusi közgyű
lésen indítványozták, hogy az elnökség jelentése ezentúl kiter

1 Ez a rendelet nagy  súlyt helyez arra, hogy ezt a fontos ügyet nem 
szabad alsó hatósági közegekre bízni, hanem  m agok a m egyei fó'nökök 
tartoznak  eljárn i és érdeklődni. L. m egy. jkv .
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jesztessék a szellemiekre is. Mert „a szellem, a lélek az, — így 
szól a jegyzőkönyv — mely a testnek életet ad, a lélek nemesí
tése a legbiztosabb emeltyűje az egyes ember, a társadalom, a 
haza jólétének ; minél nagyobb az értelmiség, minél szelidebbek 
az erkölcsök, annál boldogabb az egyes ember, annál biztosabb 
a társadalomnak, az országnak vagyonban, erőben, hatalomban 
emelkedése. Maga a szabadság legfőbb kincse az embernek és 
állampolgárnak, csak azt illetheti meg, ki bir értelemmel, hogy 
azzal vissza ne éljen ; ott fejlődhetik az fokonkint, a hol a nép
nek minden rétege nemcsak jogait, de kötelességeit is ismeri s 
kész szívvel teljesíti ez utóbbiakat, meg lévén győződve, hogy 
nemcsak megszerzése, de megvédése s fokonkint továbbterjesz
tése is amaz előbbinek áldozatokra méltó s azok nélkül teljes
séggel lehetetlen.“

„A népnevelés az egyedüli eszköz az értelmesedés, szelíd s 
nemes erkölcsök terjesztésére; a népnevelésre, az oskolákra for
dított gond és költség, ha nem rögtön is, de gazdag kamatot 
hajt. Könnyebb s olcsóbb a kormányzás, ha a kormányzottak 
belátása elkerülhetővé teszi a hatalom kényszerítő fellépéseit; 
könnyebben, olcsóbban megvédhető a vagyon, a személy, ha 
csekély azoknak száma, a kiket a törvények nem értése, külö
nösen azok czéljának — mely nem lehet más, mint az egyesek 
s állam jólétének munkálása — nem ismerése, az erkölcsi dur
vaság, vadság, lelketlenség, engedetlenségre, kihágásokra s vét
kekre nem csábít.“

„Nem mellőzhető kötelessége ezeknél fogva a polgári ható
ságnak, hogy figyelmét az iskolákra, a népnevelésre kiterjeszsze, 
hogy tudomást szerezzen : nem vonják-e el a szülők gyermekei
ket az iskolától, czélszerű-e azokban a tanításmód, fordíítatik-e 
kiváló gond a lélek nemesítésére? Kell ennélfogva a hatóságnak 
tudomást szerezni mindezekről s hatni arra, hogy se a szülék, se 
a tanítók, úgy a népiskolákban, mint az alsóbb s felsőbb tan
intézetekben ne mulaszszák el kötelességeiket.“

Alispán ez indítvány után kijelenti, hogy e kívánatnak 
örömmel fog eleget tenni, azonban szerinte meg kell keresni a 
vallás- és közokt. ministeriumot az iránt, hogy addig is, míg ez



374

ügyben az országgyűlés intézkednék, az illető egyházi hatósá
gok utasíttassanak az iskolaügyre vonatkozó adatok beküldésére-

Az ily értelemben tett felterjesztésre a vallás- és közokta
tásügyi minister meleg elismerését fejezte ki Csongrád vármegye 
iránt, azon érdeklődésért, melylyel a népnevelés s általában a 
közművelődés iránt viseltetik. Egyúttal tudatta, hogy addig is* 
mig a törvényhozás intézkednék, az egyházi hatóságok szívesen 
fogják az iskolákra vonatkozó adatokat az őket ez iránt megke
reső közigazgatási hatóságoknak rendelkezésére bocsátani.

Kétségtelen, hogy Csongrádnak fenti felirata nagyban siet
tette az 1868: XXV11I. t.-czikknek létrehozatalát, mely százados 
küzdelmek után kimondja a tanítás szabadságát és az iskoláz
tatás kötelezettségét; megszabja a népoktatási intézeteknek 
körét, megállapítja azokat a kötelességeket is, amelyeket a hit
felekezeti iskolák fentartóinak szem előtt kell tartaniuk, ha 
iskoláik fennállását biztosítani akarják. Megszabja továbbá e 
törvény az állami tanfelügyelők hatáskörét úgy az állami, mint 
a felekezeti és községi iskolákra nézve is.

Ezen törvény indokolása ugyanazon érveket hozza feh 
melyeket a csongrádi felirat is kifejtett.

Ez a törvény jótékony hatást gyakorolt az alföldön is. 
Szeged városa, melynek egykori polgármestere, Vadász Manó, 
e vármegye első kir. tanfelügyelőjévé neveztetett ki, szaporította 
iskoláit; Vásárhelyen, addig is, mig a ref. egyház megraozdúl, 
az ottani nőegylet egy felsőbb leányiskolát állított fel. Ugyanott 
az izraelita hitközség is új iskolát épített. Szentesen, Csongrádon 
szintén hasonló nemes verseny volt tapasztalható.

A vármegye a törvény értelmében, Szegeddel együtt, 
megyei iskolatanácsot szervezett olyformán, hogy a 25 tagból 
álló tanácsba — némi vitatkozás után — 15-öt a vármegye, 10-et 
pedig Szeged városa választott. Ez a tanács gondoskodott aztán 
a tanfelügyelővel együtt a meglevő iskoláknak új szervezéséről 
és a tanyákon és pusztákon hiányzó iskolák felállításáról. Külö
nösen 1871-ben élénk levelezés folyt a vármegye és a vallás- és 
közoktatásügyi ministerium között. 1872-ben Kistelek a ministe
rium segítségével két tanítói lakot és négy tantermet épített. 
Ugyanekkor Csongrád városa egy ott építendő állami tanító-
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képezde részére 1100 D-öl területű telket és két katasztrális 
holdnyi kertet ajánlott fel. Vásárhely, Szentes és mindazon na
gyobb községek, melyek népességükre való tekintetből a törvény 
szerint polgári iskolák felállítására voltak kötelezve, vonakodtak 
az áldozatoktól, kimutatván, hogy a törvényes 5%-os iskola
adónál tényleg nagyobb összeggel járulnak iskoláik fentar- 
tásához.

A magyar kultúra iránti általános lelkesedés hatása alatt 
Csongrád vármegyének egy fenkölt lelkű leánya, Kárász Anna,
1873-ban százezer forintos alapítványt tett szegény árva tanulók 
segélyezésére, oly formán, hogy ez összegnek egy harmada 
Budapest, egy harmada Szeged, és egy harmada Csongrád vár- 
megye gyámpénztárában kezeltessék. Az érintett összeg kamatai 
pedig külön-külön négy-négy egyenlő részre osztva, 12 szegény 
árva gyermeknek adassanak, az illető törvényhatóságok köz
gyűlései által. Az illetők ez ösztöndíjat, amennyiben arra érde
mesek lesznek, mindaddig élvezhetik, míg iskolai pályájokat be 
nem fejezik. Ettől csak hanyagság és erkölcsi botlás esetén 
foszthatok meg.1)

Csongrád vármegye kegyeletes szavakban fejezte ki hálá
ját a nagylelkű alapító emléke iránt, aki a megyei szegény árva 
gyermekek javára fejedelmi alapítványt tett, melylyel ezeknek

^ É rd em esn ek  ta rtju k  az alapító levél 7-ik pontjából a következőket 
közö ln i: „B ár je len leg  családom  tag jai között, liála a jóságos Isten kegyel
m ének, n incsenek olyanok, k ik  tanulm ányaik  fo ly tathatása végett mások 
segélyére szorúlni kénytelenek  lennének, m égis, ha  ezen eset, m int előre 
nem  tudható, bekövetkeznék, kívánom  és rendelem , m iszerin t néhai édes 
atyám  H orgosi K árász Is tván  és édos anyám , született F áy  K unigundától 
negyedíz ig  leszárm azó utódok, b á r nem  árvák  lennének is, az általam 
im ént alapíto tt ösztöndíjban m ások felett elsőbbséggel bírjanak, m egkíván
ván azonban ezektől is azt, hogy jó  viseletűek legyenek ős tanulm ányaik
ban legalább kielégítő  eredm ényt m utassanak  föl, ellenkező esetben a 
segedelem  tő lük éppen úgy, m int m ásoktól elvonattatván, abban nálok 
érdem esebbek részeltessenek. M inthogy je len  alapítványom  által némi 
csekély rész t k ívánok  venni szeretett hazám  művelődésének előm ozdításá
ban az által, hogy szegény ifjak  k iképoztetésére segédkezet nyújtsak , k í
vánom  és rendelem , hogy je len  alapítványom  „Horgosi K árász alapítványa“ 
czím alatt örök időre csonkítatlanul fon tartassők és a k iírt módon kezel
tessék  és adom ányoztassék.“



felvirágzását eszközölve, századokon keresztül fenmaradandó 
emlékoszlopot emelt nevének.

A vármegye közönsége csak kötelességét teljesítette, midőn 
annak, ki, amily egyszerű volt életében, oly nagy volt halálában, 
emlékét jegyzőkönyvileg is megörökítette. Később, 1890-ben, 
olajba festett arczképét a vármegye dísztermében helyezte el.

Az alsóbb fokú közoktatási intézetek ismertetése után, 
nézzük a vármegyében létező középiskolákat i s ; kezdve azon 
mozgalomnál, melyet az úgynevezett „Entwurf“ idézett elő.

A vásárhelyi reformátusok, mikor a fentebb említett Kre- 
minger tankerületi felügyelő útján megkapták az „Entwurf“-ot 
és az annak keresztülvitelét sürgető rendeletet, ezzel szemben 
teljes önérzettel hivatkoztak egyházi autonómiájukra, mely 
szerint iskoláikba más felekezetű felügyelő nem avatkozhatik. 
Fel is kérték az akkori esperest, Kiss Bálintot, hogy ily értelem
ben igyekezzék hatni egyházi főhatóságuk útján a kormányra.

De mindez hiába való fáradozás volt. Csakhamar meggyő
ződtek róla, hogy itt a feliratok mit sem használnak; itt feltétlen 
engedelmesség követeltetik, ellenkezőleg az iskolát, mely hat 
osztályt foglalt magában, be fogják zárni.

Hogy ez be ne következzék, 1851. őszén Széli Sámuel ref. 
lelkész és Imre Sándor igazgató-tanár Szegedre küldettek, hogy 
az ottani kegyesrendi főgymnasium igazgatójával a szervezke
dés miként leendő eszközléséről értekezzenek. Majd odautasítta- 
tott az igazgató, hogy a debreczeni tanároknak az új tanterv 
alapján kidolgozott szervezetét is szerezze meg és készítsen a 
helyi viszonyokhoz képest elfogadható javaslatot.

A fő nehézséget az képezte, hogy az Entwurf értelmében 
hat osztályú gymnasiumok nem létezhettek ; hanem vagy nyolcz 
osztályú főgymnasium, vagy négy osztályú algymnasium volt 
szervezendő. Ez utóbbi határozott visszaesést jelentett; a fő
gymnasium előállításához pedig hiányzott az anyagi erő!

Ily körülmények között a vásárhelyi hat osztályú gymna
sium négy osztályú algymnasiummá lett degradálva.

Mikor ezt az egyházkerület utján az egyház hivatalosan
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bejelentette és egyúttal az algymnasium részére a nyilvánossági 
jogot is kérelmezte: a válasz az volt, hogy a ministerium csak 
akkor fog e tárgyban dönteni, ha a vásárhelyi ref. egyház ki
mutatja a gymnasium fentartásához szükséges tőkéket és ala
pokat, kimutatja a meglevő taneszközöket; mellékeli a tanárok 
életrajzát és fizetését; a tantárgyak és tanórák táblázatos kimu
tatását stb.

Ez megtörtént; de ezzel a kormány nem elégedett meg. 
Újabb és részletesebb kimutatást követelt, mig végre a nyilvá
nossági jogot 1854 márcz. 12-ki rendelettel megadta. Ez nagy 
örömöt okozott az iskolafentartó testületben, mely a tőle telhető 
áldozatokat ezután is meghozta, hogy iskoláját a kor színvo
nalán fentarthassa. Jövedelmi forrásait új alapítványok gyűj
tése által gyarapította; a tanárok számát és fizetését emelte.

Azonban a kormány új meg új rendeleteket bocsát ki, 
melyek az ev. ref. egyház autonómiáját és nemzeti önérzetét 
sértették. A germanizáló törekvés 1856-ban már annyira ment, 
hogy a kormány a német nyelvnek tanítását nemcsak a gymna- 
siumban, hanem a népiskola III. és IV-ik osztályában is köve
telte. Ez ellen határozott tiltakozások emelkedtek és erélyes 
feliratok küldettek fel, melyekben az 1791. és 1848-ki törvé; 
nyekre is történik hivatkozás. A Tiszántúli egyházkerület pedig 
meghagyja a területén levő egyházaknak, hogy az önkormány
zatot biztosító törvényekkel ellenkező kormányrendeletek végre
hajtásától tartózkodjanak.

A kormány és a prot. egyház közötti szakadás teljessé 
vált, mikor a Tiszántúli ref. egyházkerület egy magyar szellemű 
és protestáns irányú tantervet készített magának és azt egysze
rűen tudomásvétel végett nyújtotta be a kormánynak 1858-ban. 
A következő évben kiadott pátens egy évi harcz után vissza
vétetvén, a vásárhelyi ref. egyház elérkezettnek találta az időt 
arra, hogy algymnasiumát V. és V I, majd a VII. és VIII. osztá
lyok felállításával tovább fejleszsze.

A kifejlesztés 1862-ben befejeztetvén, az első érettségi 
vizsgálat, közbejött sajnos politikai viszonyok miatt, 1863-ban 
elmaradt és a VIII. osztály tanítványai más intézetekben voltak 
kénytelenek érettségi vizsgát tenni. De a következő 1864. évi



jun. 29-kén megtartatott Vásárhelyen az első rendes érettségi 
vizsgálat Hajnal Abel esperes, mint püspöki helyettes elnöklete 
alatt.

. Nemsokára következett az alkotmány visszaállítása s ezzel 
a nemzeti életnek újabb fellendülése. Éhez képest a vásárhelyi 
ref. egyház főgymnasiuma is úgy anyagilag, mint szellemileg 
gyarapodott. A tanárok és tanulók száma növekedett; a tanulók 
könyvtára, önképzőköre, dalkara, tornája tökéletesedett, — s 
ekként az egyház és város áldozatkészsége mellett e másfélszá
zados intézet, mely fennállásának emlékét 1874-ben méltóan 
megünnepelte, lassanként azon magaslatra emelkedett, melyen 
új épületében ma is láthatjuk, mint a tudományosság, a magyar
ság és az evangéliumi szellem világító fáklyáját.x)

Szentes a szabadságharcz utáni gyászkorszakban nem 
akarta felsőbb iskoláját az Entwurf szerint rendezni; inkább 
beszüntette a középiskolai osztályokat. De mihelyt a pátens 
miatti harczok a protestáns egyház részéről megindultak, azon
nal élőiről kezdje az alkotást és a ref. egyház 1859. őszén egy 
négy osztályú gymnasiumnak felállítását határozta el. Az első 
osztályt azonnal fel is állította Zsolnay Károly tanár vezetése 
alatt; 1865-ben már a hatodik osztály is megnyílt, még pedig 
az 1861-ki debreczeni szervezet alapján. A hat osztályban eleinte 
csak négy tanár működött, mert az egyház különösen az 1868-ki 
közoktatási törvény folytán népiskoláinak gyarapítása által 
igen nehéz anyagi helyzetbe került. Minthogy az új törvény 
minden 5000 lakossal biró várostól azt követelte, hogy saját 
költségén polgári iskolát állítson, — a város érintkezésbe lépett, 
a ref. egyházzal, és azt határozták el közösen, hogy 1871-ben a. 
gymnasium négy alsó osztálya városi polgári fiúiskolává lesz, 
melyben a latin és franczia nyelvek is taníttatni fognak.

Látni való, hogy Szentes két különböző feladatú iskolát

’) Y. ö. Futó Mihály: A hódm ező-vásárhelyi állam ilag segélyezett, 
ev. ref. főgym nasium  története. 1897.
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■egyesített, ez által akarván a város érdekeinek és a törvény kö
vetelményeinek szolgálatot tenni. De a tanári kar csakhamar 
meggyőződött arról, hogy ez a kapcsolat sem paedagógiai, sem 
didactikai szempontból nem tartható fe l; annál inkább nem, 
mivel a kormány a latin nyelvet tanuló ifjakra nézve kimon
dotta, hogy a felsőbb osztályokba csak úgy léphetnek át, ha az 
illető gymnasiumi igazgatóság előtt a latin nyelvből minden 
egyes esetben felvételi vizsgát tesznek le.

Ennek következtében a város 1873. és 74-ben felállította 
az Y. és VI. gymnasialis osztályokat és azokban a tanári kar 
javaslatához képest az állami gymnasiumok tantervét vitte be. 
Az igazgatói teendőket Zolnay Károlyra bizta, kinek szeren
csés tapintatos vezetése alatt az intézet rövid idő alatt teljes 
nyolcz osztályú főgymnasiummá nőtte ki magát.

A középiskolai törvény (1883: 30. t.-cz.) véget vetett a 
szentesi gymnasium kettős jellegének.

Szentes város képviselőtestülete, tekintettel a város anyagi 
és szellemi fejlődésére és azon körülményre, hogy a város 
újabban Csongrád vármegye székhelyévé lett, egyhangúlag 
elhatározta, hogy ezentúl az intézet tisztán gymnasiumi jellegű 
lesz s mint ilyen, minél előbb teljes nyolcz osztályra fog kiegé
szíttetni. Ez mégis történt.

A város megfelelvén mindazon követelményeknek, melye
ket a kormány az intézet anyagi és szellemi érdekeinek meg
óvása tekintetében kikötött, már 1887-ben megszerezte iskolája 
számára a nyilvánossági jogot; tanári karát kiegészítette, az új 
épületet felemelte és az egész belszervezetet a középiskolai tör
vény értelmében keresztül vitte. 1889. őszén ünnepélyesen nyit
tatott meg az új épületbe átköltözött intézet azon biztos remény
ben, hogy a város jövő fejlődésének és kulturális haladásának 
biztos zálogát fogja képezni.

Két óv múlva megnyitotta a Vil ik, azután pedig a VIII-ik 
osztályt is ; úgy, hogy 1892-ben megtarthatta az első érettségi 
vizsgálatot is, melynél a kormánynak képviselőjeként Zsilinszky 
Mihály, akkor Csongrád vármegyei főispán szerepelt.

Azóta Szentes főgymnasiuma évről-évre gyarapodott 
anyagi tekintetben, jó szellemben, tudományban, jó erkölcsben
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és hazafias szellemben a nagy közönség rokonszenvétől kisér
tetve. 1895. óta állami kezelésbe ment á t.x)

A szegedi városi piarista főgymnasium kevesebb küzde
lemmel ment át a Bach-korszak viszontagságain. Az Entwurfot 
el kellett fogadnia, de azért a hazafias szellemet akkor is ápolta, 
mikor egyes tantárgyakat németül kellett tanítania.

Igaz, hogy a tanulók száma 600—700-ról leszállt 240— 
250-re; de ez csak a Bach-korszakban tartott. Amint az alkot
mányos élet ébredezni kezdett, azonnal megnépesültek a szegedi 
gymnasium termei is. 1861-ben már 533, — 1862-ben 655, — 
1865-ben 715 tanuló volt Szegeden, még pedig a vidékiek min
dig kétszer annyian, mint a helybeliek.

Nem csoda, ha az alkotmány visszaállítása után a tanter
mek szűkeknek bizonyultak, és a város kénytelen volt új helyi
ségekről gondoskodni.

De az 1879-ki árvíz megzavarta a természetes fejlődést. 
A nedvessé vált tantermek alig voltak használhatók s az épít
kezés elodázhatlanná lett. Végre a városi törvényhatóság 
1883-ban Reizner János lelkes felszólalása következtében elha
tározta, hogy mivel a gymnasiumi épület többé sem közegész
ségi, sem biztonsági, sem paedagogiai tekintetben meg nem 
felel rendeltetésének, új épületet fog emelni. A kiviteli módoza
tok megállapítására Szabados János tanácsnok elnöklete alatt 
egy külön bizottság neveztetett ki. Ezen bizottságnak javaslatát, 
mely a piárista társház új felépítésére is kiterjeszkedett, a város 
nlőterjesztése folytán a vallás- és közoktatásügyi kormány elfo
gadván, a mostani gymnasiumi nagyszerű épület 1886-ban ren
deltetésének átadatott; s ezzel a szegedi főgymnasiurp egy kor
szakot kezdett, mely fényesebb jövőt igér minden előbbi szá
zadainál.

Nem szabad megfeledkeznünk azon mozgalomról sem, 
melyet a közoktatásügyi minister 1873-ban azon rendeletével 
támasztott, melyben a törvényhatóságokat vidéki múzeumok *)

*) V. ö. A szentesi "középiskola m últja, az 1888/89-ki értesítőben, — és 
■dr. Berecz S ándo r: A  Szentesi városi község főgymnasium története 1896.
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létesítésére hívta fel. Csongrád vármegye e rendelet vétele után 
azonnal bizottságot küldött ki, ily tudományos intézet felállítá
sának módozatai feletti tanácskozásra és javaslattételre.

A bizottság az eszmét minél elébb megvalósítandónak 
tartván, egy muzeumegylet alapítását javasolta s annak alap
szabályait elkészítvén, a megye közönségének elfogadásra aján
lotta. Az elfogadott alapszabályokat a szakminister jóváhagy
ván, kijelentette, hogy ezen egylet pártfogását készséggel és 
örömmel elvállalja. x)

' Azonban mivel itt éppen akkor a vármegyék kikerekíté
sének kérdése foglalkoztatta a kedélyeket és sokan attól féltek, 
hogy Csongrád vármegye úgy területi, mint kormányzati tekin
tetben nagy változáson fog keresztül menni; eljöttnek találták 
az időt arra, hogy e vármegye története is megirassék; annyival 
is inkább, „mert míg egyrészről hazánkban ezen legősibb 
megyénk múltja iránt kegyelettel viseltetünk, másrészről ezt 
tenni a jövő iránti hazafiúi szent kötelességünk.“

A vármegye azonban, teljesen méltányolván ugyan a kül
döttség érveit, a vármegye történetének megírását kedvezőbb 
időre kívánja halasztani.* 2)

De mikor nehány év múlva 1880-ban Szeged részéről arra 
szólíttatott fel, hogy egy harmadik egyetemnek Szegeden való 
felállítását pártolja, — és mikor Budapest főváros a magyar 
képzőművészet pártolására hívta fe l: a vármegye mind a két 
felhívást lelkesen fogadta. Az elsőnek érdekében felírt az ország- 
gyűléshez ; a másodiknak támogatására pedig 500 frtot szava
zott meg.

Általában a tudományosság és nemzeti közművelődés 
iránt Csongrád vármegye mindenkor élénk érdeklődést tanúsí
tott. Még a harminczas években hozzájárult a Magyar Tud. 
Akadémia, a nemzeti Muzeum és a Ludovica katonai akadémia

*) A m egalakulás azonban m ég akkor e lm arad t; hasonló egylet csak 
1885-ben alaku lt meg, am ely figyelem re és d icséretre  méltó tevékenységet 
fejt ki.

2) Ez a kedvezőbb idő 1896-ban, a m agyar nem zet ezredéves fenn
állásának ünnepén következett be, am ikor a hálás le lkes utódok a je len  
m ű által k íván ták  elődeiknek tervét m egvalósítani.
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felállításához. A Nemzeti Múzeumra 6102 frtot; a nemzeti szín
házra pedig 4034 frt és 14 krt adott. Mikor pedig vármegyénk
nek egyik jeles szülötte 1847-ben Kiss Bálint akadémiai festész 
a hazai művészet érdekében arra szólította fel a vármegyét, 
hogy az általa összeállított történeti képgyűjteményt pártolni és 
előfizetőket gyűjteni szíveskedjék, a szolgabirák nagy lelkese
déssel fogtak a gyűjtéshez. Azt lehet mondani, nem volt nem
zeti, irodalmi és művészeti czél, melynek előmozdításához 
Csongrád vármegye nem járult volna.

Az egymás után keletkezett olvasókörökben és casivok- 
han könyvtárakat alapítottak, politikai és társadalmi lapokat 
járattak. Ekként az olvasói vágy, különösen a szabadságharcz 
ideje alatt erősen növekedett.

Fájdalom, az önkényuralom korszakában ebben a tekin
tetben is nagy visszaesés volt tapasztalható. Az olvasókörök és 
kaszinók rendőri felügyelet alá helyeztettek és amelynek könyv
tárában forradalomra emlékeztető könyvet találtak, azt nyom
ban bezárták. Ez történt a szegedi belvárosi kaszinóval is.

A kormány azonban csakhamar belátta, hogy a kaszinók 
bezáratása nagy kormányzati hiba, mert az olvasó közönség 
kénytelen volt magánösszejöveteleket rendezni, ahol ellenőri
zetlenül olvashatta a tiltott könyveket is. Azért 1851-ben, mikor 
a bezárt szegedi kaszinó további fenmaradása érdekében kér
vényt adott be a helytartótanácshoz, ez nemcsak megadta a kért 
engedélyt, hanem a vármegyei főnök útján oda utasította a 
járási szolgabirákat, buzdítsák a többi olvasó-egyleteket is ha
sonló eljárásra.

Az ötvenes évek közepén az olvasó-egyletek és kaszinók 
száma szaporodni kezdett. Csongrádon, mivel az Éder által ter
vezett kaszinót nem engedélyezték, 1855-ben egy olvasókör ala
kíttatott. Az alapszabályokat német nyelven kellett benyújtani. 
Szegeden a tiltott könyvek miatt szétoszlatott belvárosi kaszinó 
mellett egy újat alapítottak szintén 1855-ben. Egy évvel későb
ben Szentesen is megalakult a kaszinó Stammer Sándor köz
benjárása folytán. A többi községekről azt jelentik a szolga
birák, hogy ott ilyen társaskörök nem léteznek.

Tudjuk, hogy a Bach-korszakban vidéken politikai lapo-
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kát szerkeszteni lehetetlen volt; azért mindenki a Pesten meg
jelent és a kormány cenzúrája alatt álló néhány lap olvasására 
volt utalva.

Csongrádban 1849-ben indúlt meg az első hírlap „Tisza- 
vidéki Újság“ czíme alatt, Molnár Pál szerkesztősége mellett.

Néhány havi megjelenése után kauczió hiányában meg
szűnt ; s helyébe a „Szegedi Hírlap“ indúlt meg.

De ez sem bírt fennállani, daczára annak, hogy munka
társai közt országos nevű írók is voltak.

Későbben, az úgynevezett provisorium idejében volt ugyan 
némi lapalapítási mozgalom, melyet azonban felülről irányítot
tak. így például 1862-ben a helytartótanács oly egyének nevei
nek felterjesztését kívánta a főispáni helytartótól, akik észtehet
ség, tudomány, bátorság és a trónhoz való hűség által a közvé
leményre hatni képesek s kikre egy lap szerkesztését bízni 
lehetne.

De ilyenek Csongrádban nem akadtak; mert a tollfogható 
emberek tudták, hogy a kormány nem volt megelégedve a 
„Szegedi Hiradó“-val,mely 1859 óta Szabó Mihály tanítóképez- 
dei tanár szerkesztése mellett hetenként kétszer jelent meg. 
Még kevésbbé volt megelégedve a Löv Lipót által szerkesztett 
„Ben Chananja“ czímű héber vallási és nyelvészeti lappal, mely 
1857 óta jelent meg és melynek szerkesztőjét szabadszólása 
miatt el is zárták. Sokszor megtörtént, hogy kormányrendeleti- 
leg tiltották meg bizonyos czikkeknek megjelenését. Például
1862-ben a helytartótanács táviratilag értesítette a csongrádi 
kir. biztost, hogy a „Magyar Sajtó“-ban Almássy Pál s többek 
aláírásával megjelent programmot a megye területén megjelenő 
lapokban közzétenni nem szabad. Azt is eltiltották, hogy a ki
nevezett tisztviselőknek lemondását közöljék, mert ez — úgy
mond — a kedélyeket felizgatja és a tisztviselőket elrettenti.

Az is érdekes, hogy a kormány azon községeket, melyek a 
„Sürgöny“ és „Magyarország“ czímű lapokat járatták, az előfi
zetéstől eltiltotta.T) Ellenben nagyon megörült annak, hogy a

') A rendeletből tud ju k  meg, hogy a  Sürgönyt V ásárhely , Szegvár, 
M indszent, Csongrád és H o rg o s ; a Magyarországot pedig  Algyő, Tápé és 
Szentes já ra tták .
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főispánnak sikerült végre Szabó Mihály személyében, aki eddig 
a Szegedi Híradót szerkesztette, olyan férfiút fogni, aki a kibé
külés zászlaja alá szegődvén, késznek nyilatkozott „Szeged“ 
czím alatt egy új politikai lapnak szerkesztésére. Az új lap a 
kormány szellemében szerkesztetvén, Szabados János átvette a 
Szegedi Híradó szerkesztését, mely politikai jelleg nélkül he- 
tenkint egyszer jelent meg, és nagy olvasottságnak örvendett. 
Ezt rósz néven is vette a kormány, kivált mikor megtudta, hogy 
némely városok kaszinóiból a kormány érdekeit képviselő lapo
kat kizárták. El is rendelték, hogy az ilyen kaszinók bezá
randók.

íme, ilyen volt a közszellem egész az alkotmány vissza
állításáig, a mikor a fölszabadúlt szellem a vármegye minden 
nagyobb városában, új meg új politikai és társadalmi lapok 
alapításában nyilvánult. A politikai olvasókörök gomba módra 
szaporodtak, aminek az olvasási kedv örvendetes emelkedése 
mellett az volt a hiánya, hogy a tájékozatlan nép majdnem 
egészen a politikai lapok olvasására kapott és elhanyagolta a 
társadalmi és gazdasági ismereteket, melyekből közvetlen hasz
not is húzhatott volna.

2 5 '



X .

Irodalmi férfiak , kik részint C son grád on  szü lettek , részint m ás vidékről
jővén , itt m ű k öd tek .

Az időszaki sajtó viszonyainak vázolása mellett lehetet
len megfeledkeznünk azon férfiakról, a kik értelmükkel, tudo
mányukkal és tollúkkal szereztek maguknak érdemeket e szá
zad három utolsó évnegyedében. E tiszteletre méltó irodalmi 
férfiak oly különböző téren működtek, hogy bajos volna őket 
szakok szerinti csoportokba foglalni. Azért életrajzaik főbb 
adatainak érintésével betűsoros rendben fogjuk őket bemutatni; 
és pedig nemcsak azokat, a kik itt születtek, hanem azokat is, a 
kik másutt születvén, irodalmi tevékenységüket vármegyénk 
területén folytatták. Ilyenek:

Ábray Károly 1830. decz. 8-án született Szatmári. Tanul
mányainak a debreczeni főiskolában való elvégzése után 1853- 
ban a Szatmár-németii ref. gymnasium tanára lett, honnét 
1862-ben Vásárhelyre hívatott meg, és nyolcz éven át viselte 
tanári hivatalát. 1871-ben közigazgatási pályára lépvén, előbb 
Csongrád vármegye főjegyzőjévé, majd 1876-ban Hódmezővásár
hely polgármesterévé lön, s e minőségben 1884-ig szerepelt sok 
küzdelemmel.

Irodalmi munkásságát, mint fiatal tanár, korán kezdette 
meg különböző fővárosi és vidéki lapokban. Leginkább beszé- 
lyeket, regényeket és korrajzokat írt. 1869-ben megalapította 
Vásárhelyen az első lapot, „Vásárhelyi Közlöny“ czíme alatt 
és azt kilencz éven át szerkesztette. Önálló munkái ezek: Tör
téneti beszélyek, két kötet. Pest, 1859. — Az utolsó Szapolyai, 
regény, négy köt. 1860. — Egy esküszegő király, 1861. — Em
léklapok a hazai történelemből, 1861. — Rajzok nemzetünk
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múltjából, 1862. — Nagy hazafiak, 1865. — A paradicsomkert
ben, 1866. — Vihar után, 1867. — Romok a hullámtörésből, 1868. 
— Hangok a viharból, 1869. — Magyarország 1848/49-ben, 
1870-ben.

Arányi Ágost piarista tanár a szegedi városi főgymnasium- 
ban, a hol a latin és német nyelvet és irodalmat tanította szép 
eredménynyel 1871—1886. években. Szül. Budapesten 1841-ben 
szept. 28-án. Irodalmi dolgozatai között a következőkkel vonta 
magára a közfigyelmet: „Lessing, mint drámaköltő“ 1873. — 
„Az emberi nyelv eredetéről“ 1875. — „A jegesekről“ 1877. — 
„A jégkorszak“ és „Svédországi utamból“ 1890. Ezek részint a 
szegedi főgymnasium Értesítőjében, részint a Szegedi Híradó
ban, részint pedig a Délmagyarországi term. tud. társaság köz
leményei között jelentek meg.

Dr. Balassa Ármin, szépirodalmi író. Született H.-Vásár- 
helyen 1861. márcz. 4-én. Középiskolai tanulmányait ugyanott, 
a jogot a budapesti egyetemen végezte, hol 1884-ben ügyvédi 
oklevelet, nyert, mire mint ügyvéd Szegeden telepedett le, hol 
ma is igen keresett kriminalista.

Irodalmi munkásságát a gymnasiumban kezdte, hol 
„ Ulászló“ czimű balladájával és „A kiábrándult anya“ czimű 
elbeszélésével pályadijakat nyert. Később népszinműirással tett 
kísérletet.

Első népszínművét, a „Szegény Laczi“-1 (3 felvonás) 1880- 
ban írta, de ez csak 1887-ben került először szinre Szegeden s 
ezóta a vidék minden nagyobb színpadján előadták, valamint 
Budapesten is a Kisfaludy-szinházban. E mű nyomtatásban, 
Endrényi testvérek szegedi kiadásában 1888-ban jelent meg. — 
Az 1893. évi Garay-féle népszínmű-pályázatra „A czégér“ czimű 
3 felv. népszínműve dicséretet nyert és ez a mű szinrekerült 
Szegeden 1893-ban, honnan a vidéki nagyobb színpadokat be
járva, 1894-ben nyomtatásban is megjelent Szegeden, Bába 
Sándor kiadásában.

A hódmező-vásárhelyi új nyári színkör 1898. évi megnyitó 
előadására „Parasztszivek“ czímmel 1 felv. paraszt-tragédiát írt, 
mely a budai színkörben 1899-ben került szinre és szintén be
járva a vidék nagyobb színpadait, ugyanez évben nyomtatásban
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is megjelent Engel Lajosnál Szegeden. Balassa ezen kívül szá
mos népies elbeszélést és rajzot s a „Szegedi Napló“-ban a 
vidéki színészetet érdeklő sok tanulmányt írt. Mint zeneszerző
nek is vannak érdemei, Pósa Lajos több népdalának megzené
sítésével, mely zeneművek mind önálló füzetben is megjelentek. 
Balassa rendes tagja a Dugonics-társaságnak s a társaság szép- 
irodalmi osztályának titkára.

Bánfalvi Lajos, szépirodalmi és hírlapíró. Született Szen
tesen 1851 nov. 3-án. A gymnasiumi tanulmányait ugyanitt, az 
egyetemieket Budapesten végezte, hol 1875-ben gyógyszerészi 
oklevelet nyert. Mint iró 1872-ben kezdett költeményeket iro
gatni az Emilia által szerkesztett „Családi Kör“-ben, majd az 
Agai „Magyarország és a Nagyvilág“-jában és Benedek Aladár 
„Új Idők“ czimű szépirodalmi lapjában. 1875-ben Szegedre ke
rült és itt munkatársa volt a „Szegedi Híradó“-nak, később a 
„Szegedi Napló“-nak, melynek megalapításában is részt vett. 
1879-ben a Hindy Árpád által szerkesztett „Ellenőr“ munka
társa volt riporteri minőségben, Budapesten, honnan Szegedre, 
a Tisza Lajos udvarához a rekonstrukczionális munkákról való 
tudósítás végett küldetett ki, mely minőségben Szegeden az 
„Országgyűlési Értesítő“ kőnyomatost is képviselte. 1884-ben 
vette át a „Szentes és Vidéke“ czimű hetenkint kétszer megjelenő 
társadalmi lap szerkesztését és ma is ezen állásában van. Köz
ben, 4 év előtt a Dugonics-társaság Szegeden, rendes tagjai 
sorába választotta meg.

Számos társadalmi czikk, novella, rajz és vidéken szinre- 
került apróbb vigjátéka mellett önálló művei:

1. Mirza-Saffi dalai. (Műfordítás.) 1879. Aigner Lajos ki
adása, Budapest, nyom. Bába Sándor Szeged.

2. Költemények. 1880. Saját kiadás, Szeged.
3. Közel és távol. (Elbeszélések.) Révai testvérek kiadása, 

Budapest.
4. Bolond asszony leánya. Regény 1 kötet, ugyanott.
5. Thália befogadása, verses alkalmi színmű a Szentes 

városi színház megnyitási ünnepélyére 1898.
Bányai Sándor vallástanár a vásárhelyi ev. ref. főgymna- 

siumban 1883 óta. Karczagi születés 1856. okt. 17. Iskoláit szülő
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helyén kezdte, Debreczenben végezte. A bölcsészet-theologiai 
tanfolyam végeztével a békésbánáti egyházmegye kitűnő espe
rese Szabó János mellé kerül segédlelkésznek. Négy évi itteni 
működése után a vásárhelyi egyház vallástanárúl választotta. 
Ezen minőségében az ő szakját érintő következő irodalmi dol
gozatokat bocsátotta közre: „A közönséges, nemkülönben az 
ifjúsági isteni tiszteletek alkalmával a gymnasiumi tanuló ifjú
ság előtt tartott Egyházi beszédek, a melyekből néhány a lel- 
kószi tárban is megjelent. „Biblia ösmertetés a gymn. I. és II. 
osztálya számára, 1896.“ Tankönyv, melyet a tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület pályadíjjal koszoruzott meg és gymnasiumaiban 
tankönyvül elfogadott.

Névtelenül a lapokban megjelent czikkei is komolyan gon
dolkozó egyházférfiúról tanúskodnak.

Barkász Károly, szül. 1842. nov. 10-én Szatmáron. Tanul
mányait Debreczenben végezte, aztán több előkelő ref. családnál 
nevelősködött, köztük gr. Lónyay Menyhértnél is, 1869 ben a hei- 
delbergi egyetemet látogatta, 1871-ben a vásárhelyi ev. ref. 
főgymnasiumba jött tanárúi, a hol ma is közelismerés mellett 
működik.

Irodalmi czikkei leginkább a nyelvészet körében mozog
nak. Ilyenek például: „A mikor kötőszó használata“, megjelent 
az 1888. évi Értesítőben. Továbbá „írva van írva lesz“, „Hogyne 
és nehogy“, „Az igekötők“ a Magyar Nyelvőr különböző évfo
lyamaiban. A hogy kötőszó, a „Jellemfejlesztés a latin classicus 
irók, főleg Cicero és Horatius által“, „Tanügyi Szemle, 1894.“ 
a Tiszántúli ev. ref. középiskolai Tanáregyesület évkönyveiben. 
„Az egységes középiskola“ a debreczeni Prot. Lapban. Ezekből 
is meggyőződhetünk, hogy Barkász szakképzett tanár, a ki mé
lyére hatol a felvetett kérdéseknek, és világosan és szabatosan 
fejezi ki magát.

Bartos Fülöp és Czógler Alajos, mindketten a franczia 
nyelv tanárai a szegedi főgymnasiumnál, és mint ilyenek több 
figyelemre méltó czikket Írtak. Bartos német és franczia nyelv
tanokat és olvasókönyveket dolgozott át és adott k i ; azonkívül 
írt a nyelvtanítás problémájáról, a vidéki színészetről, a jövő 
század tudományáról, a felolvasókról és felolvasásokról. A fran-
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czia munkásokról és Munkácsy „Honfoglalás“ czimű képéről. — 
Czogler pedig jeles természettani műveket fordított és írt. így 
lefordította Guillemin „Mágnesség és electromosság“ czimű mun
kájának II. részét, 1885. és megírta a physika történetét élet
rajzokban, 1882. Értekezett a physikai oktatás sikerességének 
legfőbb akadályáról, 1885. Irt egy természettant a középisko
lák felsőbb osztályai számára. 1887. Lefordította Houzeauttól a 
csillagászat történeti jellemvonásait 1889. és Rióti physikai kézi
könyvét. Kisebb czikkei többnyire a Természettudományi Tár
sulat Közlönyében, a Mathem. és Physikai Lapokban jelen
tek meg.

Békeft Antal, szépirodalmi író. Született Szentesen 1859 
szept. 28-án. A reáliskolát Szegeden végezte, 1876-ban a színész- 
akadémia növendéke lett, de ezt a pályát betegség miatt hama
rosan elhagyta. 1878-ban lett újságíró s mint ilyen, a Gelléri 
Mór „Szegedi Néplap“-jánál dolgozott. 1897-ben a budapesti 
„Független Hírlap“ (Mende Bódog lapja) belső dolgozótársaiéit 
s itt egy évig volt. Ekkor lekerült ismét Szegedre a „Szegedi 
Napló “-hoz, melynek előbb munkatársa, majd 12 évig főmunka
társa volt, most végül felelős szerkesztője lett. Mint író rend
kívüli munkásságot fejtett ki úgyszólván az összes budapesti 
napi és szépirodalmi lapokban. Békefi a Dugonics-társaság fő
titkára és szépirodalmi osztályának elnöke. Önálló művei:

1. Biró előtt. (Rajz-kötet.) Saját kiadás, megjelent Szege
den Bába Sándornál.

2. Szegény ördögök. (Rajzok.) Saját kiadás, ugyanott.
3. Napról-napra. (Novellák.) Megjelent Szegeden.
4. Sötét idők. (Névtelenül kiadott betyár-históriák.) Traub 

B. és Társa szegedi kiadása.
5. Klemm Jusztin. (Egy vitéz csendőrtiszt.) Romantikus 

történet. Bába Sándor kiadása, Szeged.
6. Kálvárián. (Novellák.) Budapest, Singer és Wolfner 

kiadása az Egyetemes Regénytárban.
7. Az asszony ilél. (Novellák.) Ugyanannak kiadása.
8. A kis regényhősnő. (Regény, 1 kötet.) Ugyanannál.
9. Betyárok. (Rió álnév alatt.) Elbeszélések. Gönczy .József 

szegedi kiadása.



10. Egy kis bnttisztruha és egyéb történetek, Singer és 
Wolfner budapesti kiadása.

Bene Ferenez, hírneves orvos és pesti egyetemi tanár, szü
letett Mindszenten 1775-ben, meghalt 1858-ban. E század elején 
a bonczolástan helyettes tanárává, majd 1803-ban a különös kér
és gyógytan rendes tanárává nevezték ki. Nemsokára kórházi 
igazgató és városi főorvos lett. A tudományos akadémia meg
alapítása után annak rendes tagjául választották meg. Tekinté
lyes tudós ember lévén, 1841-ben az orvosi kar igazgatója czimét 
kapta. Irodalmilag is művelte szakát és írt egy művet ily czim 
a la tt: ,,A himlő veszedelme ellen való oktatás ". Számos német és 
latin művei közül figyelemre méltók: Elementa policiae me
dicaef  — Elementa medicina forensis. — Elementa medicinae 
practicae.

Bodnár Bertalan, szül. Nagykárolyban 1868-ban november 
d4-én. Tanulmányait szülővárosában, Kecskeméten és Kolozs
várt végezte. Ez utóbbi helyen kapta meg a föld- és termé
szetrajzi tárgyak tanításához szükséges tanári oklevelet. Tanári 
működését Rózsahegyen kezdte meg 1891-ben ; egy év múlva 
Vásárhelyre jött, hol nagy hévvel fogott a természetrajzi gyűj
temény rendezéséhez. Fűvészkertet alapított; földrajzi múzeu
mot kezdeményezett és irodalmilag is képezte magát. Nyomta
tásban a következő művek jelentek meg tőle : „A légzőszervek 
élettani jelentősége és kifejlődése“ (a rózsahegyi Értesítőben.) 
— „A vérről“ (a vásárhelyi 1893-iki Értesítőben). Egyiptomi 
útjának benyomásait is leírta a „Vásárhely és Vidéke“ czimű 
lapban; majd aztán ugyanezen útról írt a „Hódmező-Vásár- 
hely“-be is. Eddig kétségen kivül megjelent a „Vázlatok a régi 
és mai Egyiptom földrajzából“ czimű dolgozata is.

Bolgár Mihály, szül. Gyerken, Hont vármegyében 1861- 
ben, meghalt Veszprémben 1895. márczius 10-kén. A természet- 
és mennyiségtan tanáraként működött Szegeden 1889—1892. 
Az irodalom terén kifejtett munkássága leginkább az ő szak
jának tárgyai körül forog; de mindig azon törekvéssel, hogy a 
gyakorlati életnek haszna legyen belőle. Értekezett például: „A 
gáz világításról.“ „Az absolut villamos mértékekről“ ; „Veszprém 
meteorologiai viszonyairól és vizeiről“ ; kísérleteket tett a villa
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mossággal; méregette „Az erők hatását a testeken“ ; a hang
nak tulajdonságait. Értekezett a fénytanról; a statikai és lég
köri villamosságról; a magnességről és állati delej ességről. 
Tárgyalta a főzés titkait; elemezte Veszprémnek vizeit; a talaj
vizek összefüggését stb. részint a Dólmagyarországi term. tud. 
társulat füzeteiben, részint más lapokban és folyóiratokban.

Budavári József, a classicai nyelvek tudós tanára Szege
den 1870—1891 években. Született Rózsahegyen 1844. ápril 
30-án. Szakjának megfelelően kiadta „Phaedri Augusti Liberti, 
fabularum Aesopiarum libri quinque.“Egyúttal szótárral is ellátta 
1870-ben, Pest. Továbbá magyarázatos jegyzetekkel ellátta 
„Taciti Annales“ u. v. 1871. Átdolgozta Szepesi Imre latin alak
tanát 1878. Szerkesztett latin gyakorló- és olvasókönyvet, még 
pedig ezt is magyarázó jegyzetekkel és szótárral bővítve.

Csemegi Károly kitűnő jogász, országgyűlési képviselő, 
államtitkár és végre kúriai tanácselnök, született Csongrádon 
1826. május 3-án. A középiskolát Szegeden, az egyetemet Pesten 
végezte. Részt vett az 1848-iki szabadságharczban, mint őrnagy; 
a miért aztán fogságot szenvedett. Egy ideig aradi ügyvéd; az 
alkotmány visszaállítása után pedig az igazságügyminiszterium- 
ban nyert állást. A miniszter megbízásából ő készítette a bíró
sági szervezetről szóló törvényjavaslatot, melynek első fejezeté
ből lett az 1869-iki 10. t.-cz. Ő készítette a magyar törvényke
zésben korszakot alkotó büntető codexet, ellátván azt oly indo
kolással, mely maradandó tudományos és irodalmi becscsel bir.

Ezen érdemének elismeréséül a Szent István-rend közép- 
keresztjét kapta O Felségétől. Irodalmi egyéb munkái ezek: A 
jogvesztés elmélete és az államjog, 1872. — A magyar bűnvádi 
eljárás szervezetének indokai, 1882. — A magyar bűnvádit eljá
rás a törvényszék előtt, 1883. Ez időtájban lett O Felségének 
belső titkos tanácsosává. Meghalt 1898-ban.

Cserép Sándor, a szegedi piarista főgymnasiumban taní
totta a magyar és latin nyelvek irodalmát 1877 óta általános 
elismerés mellett. Született Félegyházán 1849. nov. 12-én. Érte
kezései, melyek általában a szépészet és a magyar irodalom 
körében mozognak, ezek: „Szép“ a természetben és az emberi 
szellemben, 1874. — „A bécsi codex nyelvének alaktani saját
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ságai“ 1889. — „Petőfi és a magyar Alföld“ 1887. — „Vajda 
János lírai költészete“ 1893. Részint a Félegyházi Lapokban, 
részint a szegedi főgymn. Értesítőjében és a Dugonics-társaság 
évkönyveiben jelentek meg.

Czirbusz Géza, szegedi tanár ősföldrajzi író, született Kas
sán 1853-ban. Mint egyetemi hallgató 1875-ben a nemzeti mú
zeumban dolgozott Budapesten. A következő évben a piaristák 
rendjébe lépett; mint ilyen az ország különböző részeiben, Sze
geden ,1884—1888 években tanárkodott. Irodalmi művei közül 
különösen kettő emelendő k i: 1. A délmagyarországi bolgárok 
etimológiája, 1882; Tomesvárott írta, a hol Szegedre jövetele 
előtt mint tanár, az ottani természettud. társulat titkáraként is 
működött. Ennél sokkal nagyobb jelentőségű azon munkája, 
melyet Nagy-Beeskereken 1893-ban kezdett meg „Balbi Ador
ján egyetemes földrajza“ czim alatt. Kiadja Szabó Ferencz nagy- 
eleméri derék plébános az ő „Történeti, nép- és földrajzi könyv
tárában.“ Kétségen kívül érdemes vállalkozás, mely úgy az 
írónak, mint a kiadónak becsületére válik. Apróbb czikkei az 
ország különböző lapjaiban és folyóirataiban szétszórva jelentek 
meg tanulságos tartalommal.

Csontos István, Szentesen született. Tanulmányainak be
fejezése után a közigazgatási pályára lépvén, egy ideig várme
gyei tisztviselő volt. De hajlamai a szépirodalom felé vonzották. 
Kassán nehány színdarab jelent meg tőle. Ilyenek: Aranyosi, 
vagy az árvák pártfogója. — Kiki a maga szerencséjének ko
vácsa. Elbeszélés. — A szépnem ügyvédje. — Alkalmi ta
nácsadó.

Deréki Antal, szépirodalmi és színműíró. Született Szente
sen 1849 április havában. Középiskoláit ugyanitt végezte, majd 
Budapesten járta a kereskedelmi iskolát, majd tanulmányait 
befejezve, hazajött Szentesre. Innen Szegedre került 1866-ban s 
mint gyerekifjú kezdett irogatni az ottani „Híradó“-ban apróbb 
karczolatokat és verseket. Szegeden a Kocsiszovszky szintársu- 
latánál ismerkedett meg és kötött barátságot Petőfi Zoltánnal 
és lelke vágyát követve, maga is színész lett, ma is az s kivált 
mint rendező, olyan ritka szakértő, a milyen kevés kerül a ma
gyar színészetnél. Évekig volt rendezője a budapesti népszin-
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háznak, a budai színkörnek és Feleki igazgatása alatt a várszín
háznak és e mellett részint eredeti népszínműveivel s más drámai 
munkáival, részint jeles külföldi színművek fordításával tűnt ki, 
apró rajzai és versei pedig részint a fővárosi, részint a vidéki 
sajtó útján kerültek a közönség elé.

Önálló művei:
1. A búzavirág, népszínmű 3 felvonásban, megjelent Buda

pesten, színre került a várszínházban és a vidék minden szín
padján.

2. Az eleven ördög, operett 3 felvonásban, a Népszínház 
kiadása s ugyanennek hosszú ideig repertoár darabja.

3. Kondorost szép csapiamé, népszínmű 3 felvonásban, 
megjelent Budapesten, színre került a vidék minden nagyobb 
színpadán.

4. Napraforgó, népszínmű 3 felvonásban, megjelent Kolozs
várt, színre került a legtöbb nagy vidéki színpadon.

5. Gábor Áron, történeti életkép 3 felvonásban, megjelent 
Kolozsvárt.

6. Dreyfus kapitány, életkép, szinre került 1899 nyarán a 
városligeti színkörben, mint szenzácziós kasszadarab.

Deréki Lajos szentesi születésű tanár, szül. 1847 augusztus 
21-én. Tanulmányait Szentesen és Sárospatakon végezte- Az 
alkotmány visszaállítása után 1872-ben a szentesi gymnasium- 
hoz lett megválasztva tanárul; de már a következő évben, mint 
képzőintézeti tanárjelölt külföldre ment tanulmányainak befe
jezése végett. Onnét visszatérve előbb Léván, majd Sárospata
kon nyert tanári állást. Irodalmi művei ezek : Comenius Magyar- 
országon, 1883. — Számtan vezérfonala népiskolák számára. — 
Olvasókönyv. Tanügyi folyóiratokban sok pedagógiai érteke
zést írt.

Dura Máté költő, vásárhelyi születésű. Több lapokban el
szórt költeményei külön kötetben is megjelentek.

Dr. Eesery Lajos, közgazdasági író, szül. Szentesen 1860. 
Tanulmányait Szentesen kezdte és Budapesten fejezte be. Jogot 
a budapesti és lipcsei egyetemen hallgatott és Budapesten ügy
védi oklevelet nyerve, mint gyakorló ügyvéd szülővárosában
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telepedett le, hol a közbizalom csakhamar a városi ügyészségbe 
emelte, mely állásban ma is működik.

Mint közgazdasági író, egyetemi hallgató korában tűnt fel, 
mikor „A munkásbistosítás kérdése“ czimű első önálló és könyv
alakban is megjelent művével 1883-ban akadémiai pályadijat 
nyert. (A mű az akadémia kiadása.)

Ettől kezdve mint szociológiái iró, sűrűn adta közre apróbb 
közleményeit a „Budapesti Szemlédben és más folyóiratokban, 
szaklapokban.

A fentemlítetten kivül önálló művei:
1. A munkássegélyezés ügye Magyarországon, tekintettel a 

munkásbiztosítás kérdésére. Budapest, 1884.
2. Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság. Bu

dapest, 1898. Lampel Róbert bizománya.
3. Telepítési ügyünk. Budapest, 1894. (Pfeiffer Ferdinánd 

kiadása.)
Farkas Antal, szépirodalmi iró, szül. Szentesen 1875. aug. 

13. Középiskoláit szülővárosában végezte; azután tanítói pályára 
lépve, Znió-Várallján oklevelet nyert 1891 óta tanító M.-Túron. 
Első verses dolgozatai 1891-ben jelentek meg a vidéki lapokban. 
Önálló kötetben kiadta: 1. Költeményeit 1895-ben, M.-Túron, 
2. Vihárzúgás, pacsirtadal czim alatt újabb verseit 1899-ben. 
Ugyanott.

Farkas László szül. Kecskeméten 1841. jan. 4-én; megb. 
1896. jan. 15-én. Szegeden, mint piarista, a természet- és meny- 
nyiségtant tanította 1880—1890. években. Irt „Az évszakról“ 
— 1876. — „Nevelési elvekről, különös tekintettel a fegyelemre“ 
1870. „A tárgyak nagysága és távolsága iránti tájékozottságról“ 
1872. — „Az emberismeretről,“ — mint a nevelés és fegyelme
zés alapjáról 1877. Mind ezen értekezések Nagy-Kanizsán jelen
tek meg.

Fekete Ipoly, a szegedi főgymnasium klasszikái nyelvészet 
tanára, a ki 1858. november 5 én Esztergomban született, lel
kes tanári működése mellett irodalmilag is érdemeket szerzett, 
írván néhány jeles czikket: A szülék és gyermekek közt fen- 
állott jogviszonyról Atticában, 1888. — Frőbel Frigyes évszáza-
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dos jubileumáról, 1882. — A nőkről a classicus hajdankorban 
és napjainkban 1888. — Sőt verseivel is figyelmet ébresztett.

Fehér Ipoly Kálmán, szegedi tankerületi főigazgató, aki 
mint ilyen Szegeden tíz éven (1882—1892.) át áldásos tevékeny
séget fejtett ki. Szül. Visken Hontmegyében 1842-ben. Közép
iskoláinak befejezése után a Benedekrendbe lépett és mint ta
nár 1866 óta Pannonhalmán a physika és számtan tanára lett. 
Szakjának irodalmát becses dolgozatokkal gyarapította. Felsőbb 
mennyiségtana, — Kísérleti természettana és vegytana sokáig 
kedvelt tankönyvek voltak országszerte. Mikor a természettu
dósok és orvosok-1874-ben Győrben tartották nagygyűlésüket, 
Fehér Ipoly szerkesztette Győr vármegye és város monográfiá
ját. Egy ideig az esztergomi főgymnasium igazgatója, majd 
1882. óta szegedi kér. főigazgatóvá lett, — végre pedig 1892-ben 
rendjének legnagyobb méltóságát, a pannonhalmi főapátságot 
nyerte el. Tevékeny részt vett mindenkoron a magyarhoni kö
zépiskolák szervezésében. Utazásokat tett a külföldön, s ottani 
tapasztalatait közölte az őt kiküldő miniszterrel. Bajorország, 
Szerbia és Bulgária középiskoláinak szervezetét ő ismertette 
meg a nagy közönséggel. Mikor az országos közoktatási ta
nács megalakúit, Fehér Ipoly annak elnökévé neveztetett ki.

Fejes István, az Imre Sándor eltávozása által megüresedett 
tanszékre választatott meg vásárhelyi gymnasiumi tanárul 
1860-ban. Ezen minőségben 1865-ig közelismerés mellett mű
ködött, a mikor a sátoralj a-uj helyi ev. ref. egyháznak lelké
szévé lett.

Fejes a híres sárospataki költő tanárnak és bölcsészeti író
nak Erdélyi Jánosnak tanítványa lévén, korán kezdett költemé
nyek Írásával foglalkozni. Költeményeinek első kötetét,-mint 
vásárhelyi tanár adta ki 1861-ben Szegeden. Fordította Shakes- 
pearnek Troilus és Kressida czimü színdarabját; írt egyházi be
szédeket 1874-ben két kötetben; külön temetési beszédeket 
1876-ban egy kötetben ; Egy szép asszony czím alatt szép elbe
szélést, melyet a Kisfaludy-Társaság 1876-ban 50 aranynyal ju 
talmazott. További irodalmi műveinek czimei ezek : A világtör
ténet időrendi átnézete; Magyarország történetének időrendi 
átnézete; — Kisebb költemények. — A sátoralj a-uj helyi ev. ref.
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egyház története 1889. Előmunkálatok a magyarországi ev. ref. 
egyház énekes könyvéhez 1890. Összes költeményei 1894. — 
Egyike a legtevékenyebb és legtehetségesebb ref. Íróknak.

Filó Lajos szépirodalmi iró és ügyvéd, szül. Szentesen 1858. 
szept. 5-én, meghalt N.-Kőrösön 1896. szept. 5-én. Középiskoláit 
Ujverbászon és N.-Kőrösön végezte, a jogot pedig Heidelberg - 
ben és Budapesten. 1881-ben az „Arad és V idékéinek volt se
gédszerkesztője. Mint versiró Csáktornyái Lajos álnév alatt írt 
lendületes költeményeket és elbeszéléseket, melyek vidéki és 
fővárosi lapokban jelentek meg. Két művével pályadíjat is nyert. 
Ónálló művei: 1. Költemények, Budapest 1879. 2.A  gyámoltalan, 
vígjáték. Arad 1885 3. Szeretünk és megbocsátunk, beszélyek és 
rajzok. Arad 1883. 4. Derűit perczek, víg rajzok. Esztergom 
1886. 5. Soha többé regény. Arad. 1881.

Futó Mihály, a vásárhelyi ev. ref. főgymnasium általában 
ismert és tisztelt igazgató-tanára, azon férfiak közé tartozik, a 
kiknek elévülhetetlen érdemei vannak az alföldi közművelődés 
előmozdítása körűi. Született 1835. jan. 31-én Boldván. Sárospa
tak neveltje, Vásárhely büszkesége. 1860. óta mint tanár, 1877. 
év óta pedig mint igazgató működik itt. Egy egész nemzedék 
nőtt ki kezei alól.

Az irodalommal Erdélyi János buzdítására még Sárospa
takon kezdett komolyan foglalkozni. Értekezéseinek és beszé
deinek száma nagy. Ezekből csak a jelentősebbeket említjük, 
ilyenek : Emlékbeszéd Kazinczy Ferencz születésének száz éves 
évfordulójára 1859. — A hódmezővásárhelyi ref. egyház és iskola 
története. 1862 Sárospatak. Füzetekben Emlékbeszéd Tóth Fe
rencz békés-bánáti ref. esperes és h.-m.-vásárhelyi lelkész felett 
1869. Emlékvonások Deák Ferencz életéből 1876. —- Jókai Mór 
írói működésének félszázados ünnepére 1896. — Ünnepi beszéd 
hazánk ezredéves fennállásának ünnepére 1896.

Tanügyi és egyházi tartalommal biró czikkei közül csak a 
következőket soroljuk fe l: „Az irálygyakorlatok középiskolá
inkban“ 1873. „Történeti statisztikai rajz a főgymnasium életé
ből, a tanintézet másfél százados emlékünnepe alkalmából 1874. 
„Töredékes gondolatok a középisk. Írásbeli dolgozatokról 1879.“



4 0 0

„Adatok a h.-mezővásárhelyi ev. ref. gymnasium múltjához 
1885.“

E helyen különösen két pályanyertes munkáját kell kiemel
nünk, mint a melyekből legszebben tűnik elő Futó tanári egész 
lelkülete. Áz egyik 1831-ben ezen kérdésre felel: „Minő eszkö
zökkel lehet prot. középiskoláink belső életére hatni, szellemét 
éleszteni, s a növendékek tanulásvágyát, erkölcsét és jellemét 
fejleszteni és megerősíteni?“

A másik 1885-ben ezen kérdésre ad kimerítő választ: „Mi
vel sokszor hangoztatott dolog, hogy hazai ev. ref. középiskolá
ink szellemi és anyagi állapotában, kormányzati és tanrendsze
rében még mindig sok gátló körülmény forog fenn, a melyek a 
kor követelte nagyobb mérvű fejlődésükben az áll. iskolákkal 
való nemes versenyükben nem kevéssé akadályozzák: mutat - 
tassék ki, mily mértékben és mely irányban léteznek a bajok ? 
mennyiben háríthatok el nagyobb áldozatok nélkül magok a ta 
nári karok által? mennyire követelnének fentartótestületéink 
részéről nagyobb anyagi áldozatokat ? vagy mennyiben volná
nak orvosolhatók a prot. tanárképzés vagy más szervezeti re
formok által ?“

Mind a két nehéz kérdésre Futó adta meg a helyes választ, 
melyből kitűnik, hogy mennyire becsüli ő az önsegély és az auto
nómia áldásait!

A Prot. Egyház és Iskolai Lapba, a Debreczeni Prot. Lap
ban, a Sárospataki Lapokban alig merült fel nagyobb jelentő
ségű tanügyi és egyházi napi kérdés, melyhez Futó alaposan 
nem szólott volna. Minden sorából az egyházát, hazáját és saját 
hivatását szerető férfiúnak lelke ragyog felénk. S ezzel igen sok 
van mondva.

Nem hagyhatjuk említés nélkül 1897-ben ezen czím alatt 
megjelent nagybecsű munkáját: „A hódmezővásárhelyi állami
lag segélyezett ev. ref. főgymnasium története,“ melyet Magyar- 
ország ezredéves ünnepének alkalmából tiszttársainak közre
működésével szerkesztett, s melyre a jelen műben is gyakran 
hivatkozunk.

Gaál Dániel, vásárhelyi ev. ref. lelkész, szül. Mező-Berény- 
ben 1796. szept. 8-án, meghalt Vásárhelyen 1863. szept. 24-én.
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— Nyomatásban megjelent művei a következők : Rövid halotti 
beszéd Bereczk Péter felett 1843. Kísértetek; rövid történetek 
az igazsá^országából. Wagner Sámuel után, Szeged, 1843. — 

'Gyászima József nádor végtisztességtételére. Szeged, 1847. — 
A Szegedi Phönix, vagy az újra ébredező h. h. egyház, Szeged 
1855. és 1806.

Gorzó Imre jeles vásárhelyi ref. tanár es igazgató (1862-től
1874-ig) — aki 1827. okt. 22-én Kecskeméten született és tanul
mányainak befejezése és a szabadságharczban való részvétele 
után szülővárosában nyert tanári állást 1851-ben. Mikor azon
ban a kecskeméti főgymnasium anyagi erő hiányában négy osz
tályúvá lett, Garzó gyakorló mérnökké lett. Ezen minőségben 
találta őt Vásárhely bizalma, mely benne lankadatlan tevékeny
ségű és minden szép iránt lelkesedni tudó tanárt nyert, aki önálló 
gondolkodása és nagy nevelői hatása által vívta ki az egyház 
szeretetét.

Nehéz tanári munkája mellett az irodalommal is szívesen 
foglalkozott. Több helyi, vidéki és fővárosi lapokban elszórt ér
tekezésein kívül önálló műveket is adott ki. Ilyenek: Mennyi
ségtan, tankönyv, — Számtan, Szegeden 1866. Hódmezővásár
helyi Szemle, havi folyóirat 1870. — A közoktatás kérdéséhez, 
Szeged 1880. — Heti lapok 1880. — Hódmezővásárhely ismer
tetése, 1891. — Vázlata annak, hogy mit kellene magában fog
lalnia az elemi iskolában a földrajzi oktatásba bevezető helyi 
földrajznak? 1892. — A magyar hazafiság ellentétetei 1895.

Gegus Dániel szeged városi tanácsnok a Corpus Jurisnak 
magyar fordításával szerzett magának érdemet. A hatvanas 
években kivánta kiadni s erre az akkori hatóságtól engedélyt 
kért; de 1863-ban válaszúi kapta, hogy annak kiadásához nem 
kell külön engedély.

Gulyás Lajos született Vásárhelyen. Különböző lapokban 
megjelent tanügyi és társadalmi czikkein kívül, megjelent ön
álló művei ezek: A megfeszített Krisztus. Ima, Deák Ferencz 
gyászünnepén; — Halotti beszéd.

Gyulai Demeter Kálmán vásárhelyi tanár volt 1888-tól 
1892-ig. Született Kolozs-Gyulán 1853. jan. 17-kén. Iskoláit Ko
lozsvárott végezte és pedig azon határozott szándékkal, hogy
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tanár legyen. Tanári működését 1880-ban Nagy-Enyeden a Betli- 
len-collegium tanítóképző intézetében kezdte; onnét pedig Vá
sárhelyre jővén, itt folytatta, mint a természetrajznak és termé
szetrajzi gyűjteménynek szenvedélyes búvára.De az alföldi „poros 
levegőt“ nem bírta megszokni, és visszament Erdélybe a maros
vásárhelyi ref. főgymnasiumba. A hódmezővásárhelyi iskolánál 
jó emléket hagyott maga után a gyűjtemények rendezése által.

Irodalmilag foglalkozván, írt néhány természetrajzi czik- 
ket: A folyami rák bemutatásáról,— Az erdélyi kristályos pa
l á r ó l ; — továbbá „Sáskáinkról“ azon alkalomból, mikor Vá
sárhelyen nagy mennyiségben mutatkozott ezen kártékony 
bogár.

Halmi János H.-M.-Vásárhelyen született 1848-ban. Elemi 
és középiskoláit szülővárosában, a bölcsészeti és theologiai tan
folyamot pedig a pozsonyi ág. ev. theologiai intézetben végezte, 
1878-ban ev. lelkészszé avattatott fel; két év múlva a ref. főgyrn- 
nasiumban kezd tanítani, s ma is dicséretesen végzi kötelessé
gét mint a természettan és mennyiségtan tanára A város köz- 
mívelődési és nevelésügyi dolgaiban, a társadalomban is előkelő 
helyet foglal el. Tagja majdnem minden tudományos egyesület
nek; a mellett jeles czikkeket Írogatott a „Hódmező-Vásár
hely“ hasábjain és a főgymnasium Értesítőjében is. Ilyen „A 
mennyiségtan tanításáról,“ különösen a gymnasiumi alsóbb 
osztályokban. — A mennyiségtan tanításáról. Algebra 1880—81. 
évben.

Hantz Jenőszül. 1864. febr. 9-én Kolozsvárott; ott végezte 
iskoláit is egész az egyetemig, hol a tanár-képezdei tanfolyamon 
a magyar és latin nyelvre nyert képesítést. Tanári működését 
1887-ben a kolozsvári kereskedelmi akadémiában kezdte'meg 
innen jött Hódmező-Vásárhelyre. Itt kezdte meg irodalmi mun
kálkodását is „A humor és Arany János humora“ czímü dolgo
zatával, mely az Abafi-féle Figyelőben jelent meg 1888-ban. Már 
1890-ben elhagyta Vásárhelyt.

HeltaiFérénez szentesi születésű jeles közgazdasági író és 
szerkesztő, majd országgyűlési képviselő, különösen a Nemzet- 
gazdasági Szemle és a Vasúti és Közlekedési Közlöny szerkesz
tésével tűnt fel, — és számtalan jeles czikkeivel vívtí^ki magá-
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nak a köztiszteletet. Önálló munkája: ipartörvény revíziója
1883., melyet a Magyar Tudományos Akadémia jutalommal 
tüntetett ki. Budapest közigazgatási ügyeiben elsőrendű te
kintély.

Herczeg Mihály jogtudós és egyetemi tanár, Vásárhelyen 
született 1840-ben. Tanult Vásárhelyen, Szegeden és Budapes
ten. Irodalmi munkái közül kiváló figyelemre méltók: Magyar 
"polgári törvénykezési rendtartás 1891. Csődtörvénykezés 1872. 
Telekkönyvi rendtartás Magyarországon és Erdélyben. A magyar 
magánjog általános része 1880. A magyar családi és öröklési 
jog, 1885. Magyar csődtörvény, 1881. Magyar kötelmi és családi

H orváth M ihály.

jog, 1892. Magyar sommás eljárás és fizetési meghagyás, 1893. 
Magyar örökösödési eljárás, 1894. A magyar Curiának határoza
tai, 1872.

7 4 »

Horváth Mihály elsőrendű történetíró nevének említésénél 
minden intelligens szentesi ember büszkeséggel teszi hozzá, 
hogy Szentesen született. Ez a férfiú jeles tehetségével, kitartó 
szorgalmával és ügyességével valamennyi csongrádmegyei író 
közt legtöbbre vitte. Egyházi téren a püspökségig, politikai té
ren a miniszterségig. Szül. 1809. okt. 20-án és meghalt 1878. aug. 
19 én.

2 6 *
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Egyike volt azoknak a férfiaknak, a kiknek életéről nem 
lehet röviden írn i; mert élete a nemzet sorsához képest viszon
tagságteljes volt. Rósz időkben halálra Ítélték; sokat bujdokolt, 
mig a külföldre menekült. Jó időkben ismét előkelő tényezője a 
közügynek és történettanítója az uralkodó családnak. Számtalan 
kisebb dolgozatainak, értekezéseinek mellőzésével, ezúttal csak 
azon nagyobb műveit említjük fel, melyek nevének hírt és di
csőséget szereztek. Ilyenek: Az ipar és kereskedés története Ma
gyarországban a három utolsó század alatt. 1840-ben, melylyel 
először tűnt fel és elnyerte az Akadémia nagy jutalmát. Ezt ki
egészítette Az ipar és kereskedés története Magyar országon a 
X VI. század közepéig. 1842. — A magyarok történetét először kö
zépiskolai használatra irta 1842-ben. Aztán kibővítette négy kö
tetre a műveltebb közönség részére; ennek második kiadása 
már hat kötetre (1860—63.); harmadik kiadása pedig nyolcz kö
tetre nőtt (1871—73.)

E mellett folyvást tanulmányozta a magyarok őskorát. 
Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet és az akkori 
Európa polgári és erkölcsi műveltsége között, 1847. Száműzetése 
idején irta Huszonöt év Magyarország történetéből czímü dol
gozatát, 1864., mely kiegészítő részét képezte az általános 
Magyarország történetének; — továbbá Magyarország függet
lenségi harczának történetét 1848— 49-ben, három kötetben 1865. 
Genfben. Kiadott egy Történelmi zsebkönyvet 1859-ben; majd 
kisebb történelmi munkáit négy kötetben 1868-ban. Williams 
Roger életrajzát — és Zrínyi Ilona életrajzát, végre Fráter Gyögy 
életét, és A kereszténység első századát Magyarországon 1878-ban. 
Száműzetésében Brüsszelben, összegyűjtötte a Magyarországra 
vonatkozó okmánytárt, melyet Hatvani Mihály álnév alatt'adott 
ki a M. T. Akadémia 1857—59-ben.

Kisebb művei között meg kell emlékeznünk azokról a köz
érdekű értekezésekről, melyeket az Akadémiában tartott és me
lyek másutt is megjelentek. Például: a vármegyék szerepéről 
hazánk történetében. A szükség és szabadság a törtéqetben; 
Gondolatok a történetírás thémájáról, stb. Jellemzéséül csak any- 
nyit, hogy korának ő volt a legnépszerűbb történetírója, mert 
ő szabadelvű hazafias szellemben irta műveit, melyeknél nem
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csak arra a korra gondolt, a melyről írt, hanem a közönségre is, 
akinek írt. Senki sem tudta annyira megkedveltetni a történel
met a nagy közönséggel, mint Horváth Mihály.

Hőke Lajos 1835—37. években hódmezővásárhelyi derék 
tanár, aki a jeles Szikszay Benjamin mellé Debreczenből jött 
Vásárhelyre. Rövid tanárkodása után a jogi pályára lépett; majd 
1841—49-ig b. Majthényi László barsi főispán gyermekeinek 
nevelője lett. Már akkor kezdett az irodalommal foglalkozni, 
megírván az Egyetemes történet, Egyetemes földrajz, és Elemi 
oktatástan czímü műveit. — A szabadságharcz után, melyben 
mint nemzetőr vett részt, különféle hivatalokat viselt; de a mel
lett folytonosan tanügyi és irodalmi dolgokkal foglalkozott. Mel
lőzve nagymennyiségű tudományos és különösen történelmi tar
talmú értekezéseit, itt csak a következőket említjük fel -.Kis Tü
kör, — Az általános földrajz, 1861. — Mint Hont vármegyének 
aljegyzője 1864-ben e vármegye monográfiáját kezdte írni, de 
be nem fejezhette. Az alatt irta: A magyar birodalom és termé
szeti és politikai leírása; A magyar nyelv rendszere-, Magyar - 
ország története a legrégibb időktől kezdve (6. kötet.) Magyarország 
története 1820 — 1886-ig; Dunaföldvár és vidékének története; 
Adatok a pécsi püspökség történetéhez; A tolnai és külső somo
gyi ref. egyházmegyék története; Dombóvár, Kaposvár, Csurgó 
története stb. — Meghalt 1691. november 20-án Csurgón.

Illés Gyula, vásárhelyi ev. ref. tanár, szül. Seregélyesen, 
Fej érmegyében. Reál irányban készült pályájára Budapesten a 
műegyetemen. Tanári pályáját 1879-ben a debreczeni ref. fő- 
gymnasiumban kezdte szép sikerrel. Hat évi működése után a 
h.-m.-vásárhelyi főgymnasiumhoz jött, a hol szintén hat évig 
dolgozott elöljáróinak teljes megelégedése mellett. 1891-ben a 
székelyudvarhelyi állami főreáliskolához lön kinevezve; onnét 
mellbetegen Székesfehérvárra lett áthelyezve, hol 1896-ban 
meg is halt.

Mig egészsége engedte, irodalmilag is foglalkozott. A vá
sárhelyi 1886—87-ki Értesítőbe írt „Aharmadrendű vonalakról, 
a harmadrendű ellipsis centralis ábrázolásával, egy rajzalappal. 
Ennél nagyobb értékű azonban Számtana, melyet Békési Gyula 
tankerületi főigazgató közreműködésével irt az I. II. és III-ik
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osztályok számára és melyről a szakemberek igen elismerőleg 
nyilatkoztak.

Imre Sándor, előnyösen ismert debreczeni főgymnasiumi 
és kolozsvári egyetemi kitűnő tanár, irodalom-törtéTnetíró és nyel
vész, ifjúságának legszebb idejét a hódmezővásárhelyi gym- 
nasiumnál töltötte. Alig volt 23 éves (szül. Hegyköz-Pályiban 
1820. aug. 6.) mikor 1843. év őszén mint megválasztott tanár 
Vásárhelyre költözött, a hol 1847-ig, majd 1849-től 1860-ig la
kott és a vásárhelyi gymnasiumot, mint annak igazgató-tanára 
úgyszólván újra teremtette s a fentartó egyházat örök hálára kö
telezte.

Az általános tisztelet és őszinte szeretet, mely őt körülvette, 
vonzotta vissza Vásárhelyre, mikor a debreczeni és kolozsvári 
fényes tanári pálya után nyugalomba vonult. írói munkásságát, 
daczára annak, hogy egyideig négy osztályt tanított, itt kezdette 
meg. Megírta és az 1853 — 54-iki tudósítványban közzétette a 
hódmezővásárhelyi iskola történetét; a következő évben Észrevé
teleit adta elő a gymn. nyelvtanítás körül, azután a Részesülők
ről és A görög és latin igeidőkről összevetve a magyar igeidők
kel írt. — Ez utóbbi munkája folytán, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjai közé választotta, hol székét „A magyar szó- 
gyökök mivoltáról és nemes sajátságairól" szóló értekezéssel 
foglalta el 1859-ben.

Számtalan egyházi és nyelvészeti czikkeken kívül önálló 
műveiként megjelentek : A magyar mondattan az irály és vers
tan rövid vázlatával, 1861. A magyar irodalom és nyelv rövid 
története, 1865. Protestáns főiskoláink és tanszabadság. 1868. A 
magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások bí
rálata, 1873. Rövid magyar nyelvtan, 1874.A néphumor a, magyar 
irodalomban, 1890. A középkori magyar irodalom stiljáról, 1890. 
A magyar nyelv és nyelvtudomány rövid története, 1891. Egész 
nagy tanulmányokat közölt Geleji Katona Istvántól, Beregszá
szi Nagy Pálról, A költő Zrínyiről, a Mythologia bölcseiméről, 
az olasz költészet hatásáról a magyarra. A dal nyelvéről stb. 
Mindenkor alapos, komoly és tanulságos az, a mit ő irt. Tagja a 
Kisfaludy-Társaságnak; a közélettől való visszavonulásakor a
III. oszt. vaskorona-rendet kapta.
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Imre Lajos, az ünnepelt Imre Sándornak fia, szül. Hód
mezővásárhelyen 1858. jul. 18-án. Atyja mellett tanult Debre- 
czenben és Kolozsvárott. Ez utóbbi helyen nyerte bölcsészeti 
tudorságát is 1885-ben. Hároméven átDebreczenben, mint segéd 
tanár működött; innen rendes tanárul hívatott meg Vásárhelyre» 
hol mint a magyar és német nyelv és irodalom szaktanára szép 

' eredménnyel működik.
Irodalommal ő is korán kezdett foglalkozni, még pedig több

nyire magyar irodalmi tárgyakkal. Eddig megjelent czikkeiből 
kiemeljük : B. Amadé László egy költeményéről. A Pannonia 
megvételéről szóló énekről, Nyéki Vörös Mátyás egyik énekéről; 
Mindezek az Abafi-féle Figyelőben jelentek meg. Más vidéki és 
fővárosi folyóiratokban is gyakran találkozunk Imre Lajos ne
vével, történelmi és irodalmi czikkek alatt. Önálló művei ezek : 
„Heltai Gáspár meséinek eredete és n y e l v e Kolozsvár 1885. 
Ez volt doktori értekezése. „Heltai Gáspár meséinek kiadása“ 
Budapest 1897. Komoly törekvő és alapos ismeret jellemzik dol
gozatait.

Irányi Dezső szépirodalmi iró, szül. 1858. deczember 15-én 
Vásárhelyen. Középiskolai tanulmányait is ott végezte és korán 
kezdett népköltemények gyűjtésével foglalkozni. A jogot Buda
pesten tanulta s ugyanott különféle politikai lapokba népies 
tárczaczikkeket Írogatott.. Vásárhelyre visszakerülvén, előbb 
joggyakornok, majd járásbirósági aljegyző lett. A Szegedi Napló 
és Vásárhely és Vidéke tárczákat, költeményeket hoztak tőle. 
Szegedre mint törvényszéki jegyző kerülvén, a Szegedi Híradó
nak három évig főmunkatársa, majd szerkesztő helyettese lett. 
Népies rajzai és elbeszélései feltűnést okoztak, s ezért a Dugo- 
nics-társaság tagjai közé sorozta.

Önállóan a következő művek jelentek meg tőle : 1. Falusi 
történetek és életképek; 2) Az avarban novellák, — Vásárhelyen. 
3) Pity-palaty, elbeszélések. Magánjelenet, Szegeden.

Ivánkovics János szegedi r. kath. lelkész, orsz. képviselő, 
apát, végül rozsnyói püspök, azon kiváló férfiak közé tartozik, 
kikre nemcsak Szeged városa, hanem egész Osongrád vármegye 
is büszkén tekint. Szül. Szegeden 1846-ban, a hol theologiai ta
nulmányainak befejezése és törökbecsi rövid káplánkodása után
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1873-ban belvárosi segédlelkészszé; két évvel később hittanárrá 
és 1885-ben Szeged-rókusi plébánossá lett. 1887-ben szegedi orsz. 
képviselő, 1893-ban osztálytanácsos a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumban. Jelenleg rozsnyói püspök.

Minden állásában lelkiismeretes pontosság, atyai szigor és 
kitartó szorgalom jellemzi. Egyházi czikkeken és beszédeken 
kivül i r t : Katii, szertartástant, mely öt kiadást ér t ; Egyháztör
ténelmet. — A szeged alsóvárosi Mátyás-templom történetét, 
Imakönyvet és Kath. erkölcstant középiskolák számára.

Jérney Jánost, az 1800-ban Dorozsmán született jeles kún 
tudóst is szívesen foglaljuk a csongrád vármegyei Írók díszes 
koszorújába; aki tanulmányainak végeztével, már fiatal korában 
érdeklődött a magyarok hősi hazája iránt. Ez az érdeklődés 
vitte Romániába, az Azovi tenger és Don vidékére és a moldvai 
csángó magyarok közé. Utazásában tett tapasztalatairól és hatá
sairól szól legfőbb műve : Keleti utazása a magyarok ős eredeti 
helyeinek kinyomozása végett. 1852. Ezt megelőzőleg kiadta: 
Vizsgálódások a régi kún nemzet nyelvéről. 1852. Világosítás 
Ázsiában a Kaukázus hegyén lakó avarok és kunságiak nyelvé
nek magyartalansága iránt. 1829. A magyarhoni besenyőkről 
1839. A palócz nemzet és palócz krónika orosz és lengyel év - 
könyvek nyomán. 1854. Magyar nyelvkincsek Árpádok korából. 
1854. Közlemények a hun-scyta betűkkel Írott túróczvármegyei 
régiségről. 1840. A derék tudós 1855-ben halt meg.

Kardos Albert, szentesi volt tanár, irodalomtörténeti író, 
szül.Erdélyben Récze-Keresztáron, 1861-ben. Szentesre 1887-ben 
jött, honnét 1891-ben a debreczeni állami reáliskolához nevez
tetett ki tanárnak. Művei ezek : A XVI. század magyar irodalmi 
lyrai költészete. 1883. — Szilágyi és Hajmdsi mondája A ma
gyar költészetben. 1885 — a magyar szépirodalom története a 
legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig. 1892. — Röpiratai között 
feltűnést keltett a szentesi tanárkodása alatt Írott: „Középisko
láink és a magyar Alföld.“ 1890., — és a „Magyar zsidóság nem
zeti hivatása 1892.“ czíműek.

Keméehey Jenő hírlapíró Zemplénből származott ide. Elébb 
Egerben szerkesztette az „Eger és Vidéke“ czímű lapot; innét 
Szegedre jött, a hol a „Szegedi Híradó“ czímű napilap szerkesz-
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tése mellett igen figyelemre méltó társadalmi és irodalmi tevé
kenységet fejtett ki. A Dugonics-társaságnak osztály titkára volt. 
Önálló művei: A szemináriumban, — és a magyar gentrytörté- 
netek czímű novellái. Az alföldi népéletet, melyről a budapesti 
lapokban kitűnő tárczákat ír, senki sem ismerte jobban, mint ő.

Kiss Bálint, szentesi híres ref. lelkészről, mint íróról, már 
e mű második részében is megemlékeztünk, minthogy működé
sét még a múlt században kezdte meg Szentesen. Fél századnál 
hosszabb ideig (54 évig) egy ugyanazon városban dolgozó férfiú
val titkán találkozunk. Ennyi idő alatt egy egészen új nemzedék 
nő fel, melynek jelleméről, műveltségéről és erkölcséről biztos 
következtetést lehet vonni lelki vezetőinek jellemére is. Kiss 
Bálint, amint láttuk, sokáig gazdasági és ipari ügyekkel, új talál
mányokkal foglalkozott. Peske Mezei Gazdaságában és a Tudo
mányos gyűjteményben gyakran találkozunk nevével. Későbben, 
mikor az egyház és az egész békésbánáti egyházmegyének 
igazgatása foglalta el idejének nagy részét, a régiségi és törté
nelmi tanulmányok vonták magokra figyelmét. Ezen találmá
nyainak eredménye lett „ A helvét hitvallást követő békés-bán
sági egyházvidék vallási, polgári, tudomány és földleirási törté
nete, 4 kötetben, mely azonban, fájdalom, mindezideig kéziratban 
hever. Kiss egy magyar Onomasticon eszméjével és foglalkozott, 
de nem valósíthatta meg eszméjét. „Magyar régiségek“ czíme 
alatt egy régészeti munkát is kiadott 1889-ben.

Derék irodalmi munkásságáért a m. tudományos Akadémia 
1889-ben levelező tagjává választotta. Halála után Toldi Ferencz 
tartott felette emlékbeszédet 1855. jul. 9-ikén.

Hasonló nevű fia, aki Szentesen született 1802-ben, jó
nevű festőművész volt, sm int ilyen becsületet szerzett-a magyar 
névnek. Eredetileg ez is papnak készült, mert a művészetre 
nézve még akkor nagyon rósz világ járt. De géniusza nem hagyta 
nyugodni. 1826-ban Bécsbe ment a festészeti akadémiába, négy 
évig szorgalmasan tanult, azután Svájczban, Olasz- és Német
országban tett utazást, míg végre hazájában telepedett meg. 
Eleinte csak arczképeket festett; atyjának arczképe is tőle való; 
de későbben nehezebb feladatokra is vállalkozott. „A hit ju
talma“ czímű allegóriája reményeket ébresztett tehetsége iránt.
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Aztán egymásután következtek: „Erdőszélen tüzelgető utazó 
parasztok“. „A magyar fuvaros nyomorúsága.“ — „Az elté
vedt huszár előőrs.“ Történelmi tárgyú képei közül ismertebbek : 
Hunyadi a rigómezei csata után, — és Petes János búcsúja 
leányától — a lipótvári börtön ablakánál. A nemz. muzeun>kép- 
tárában látható.

Az első magyar képtári gyűjteményt Kiss Bálint buzgalma 
hozta létre 1843-ban. Négy év múlva ő lett a képtár felügye
lője ; mint ilyen kapta azt a megbízást, hogy a fiatalabb festőket 
elméletileg és gyakorlatilag oktassa. Hogy ezt minél eredménye
sebben tehesse, könyvet írt „A vonal és levegő perspectiváról, 
a színek erejéről, vegyítéséről és harmóniájáról.“ íme, az első 
magyar festészeti akadémia tanára! Nagy kár, hogy a szabad- 
ságharcz idejében ez is megszűnt.

Kiss János, jeles kath. egyházi író, a ki 1857-ben Szegeden 
született. Papi tanulmányainak végeztével segédielkészszé lett 
Pécskán 1882-ben. Egy év múlva Temesvárott a dogmatika és 
bölcsészet tanárává lett, míg végre Budapestre kerülvén a Szent 
István társaság igazgatójává választatott, hol széles köre nyílott 
irodalmi foglalkozásra. Számtalan czikke jelent meg egyházi 
és bölcsészeti folyóiratokban. Önálló művei és fordításai ezek : 
„Levelek egy fialal lelkészhez“, németből két kötet. „Jézus Krisz
tus“ francziából két kötet; „Ifilelemső beszédek,“ németből há
rom kötet.

Mint tudományos folyóiratok szerkesztője is nagy érde
meket szerzett magának. Ő alapította meg a „Bölcsészeti folyó
iratot“ 1896-ban; három év múlva pedig a „Hittudományi folyó- 
irat“-ot. Most mint budapesti egyetemi tanár működik és mint 
szegedi-fi, buzgó tagja a Dugonics-társaságnak.

Kiss Sándor, piarista tanár, született Mindszenten.
A kolozsvári és veszprémi lapokban megjelent tanulmá

nyait, felolvasásait és czikkeit kötetben is kiadta.
Kohut Adolf, aki 1848-ban Mindszenten született, tulajdon

képpen német író, aki Berlinben roppant irodalmi tevékenységet 
fejtett ki; de mivel a külföldön sem feledkezett meg hazájáról 
és több magyar íróval, pl. Jókaival és Mikszáthtal ismertette
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meg a külföldet, szívesen említjük fel nevét vármegyénk írói 
között is.

Magyarból fordította a következő német dolgozatait: Lus
tige Geschichten aus dem Tokayerlande; Heitere Fahrten; Aus 
dem Reiche der Karpaten; Liebesarchiv; Bin Jahr in Montur 
stb. Rendkívül tevékeny férfiú, aki mint a berlini magyar egye
sület elnöke és jeles publicista — fentartja társadalmi és irodalmi 
összeköttetéseit hazájával.

Kovács Ferencz, Hódmező-Yásárhelynek jeles szülötte, 
egyházi és politikai író, — az ev. ref. egyháznak bőkezű gond
noka, városának lelkiismeretes orsz. képviselője, szül. 1823-ban, 
meghalt Tátrafüreden 1895-ben.

Iskoláinak elvégzése után az 1843—1844-iki országgyűlésen 
Klauzál Gábor mellett juratus volt, s mint ilyen, igen becses 
naplót állított össze. Csongrád vármegyében elébb aljegyző, majd 
szolgabiró, végre alispán lett. Minden állásában kitűnt tevé
kenységével, de különösen nagy buzgalmat fejtett ki azon bizalmi 
állásokban, melyeket egyházától nyert. A tanügy terén szerzett 
érdemeiért 1892-ben kir. tanácsosi czímet nyert. Vásárhely 
jótékony és közművelődési czéljaira több mint 60,000 frtot 
fordított.

Az irodalomnak különösen „Az 1843—1844-iki magyar 
országgyűlés alsótábla kerületi üléseinek naplója“ által tett ki
váló szolgálatot, melyet hat kötetben saját költségén adott ki 
1893/94-ben.

Ezért az Akadémia tiszteleti tagjának választotta. Egyike 
azon kevés férfiaknak, kiknek emléke műveikben mindenkor 
fel fog maradni az utódok lelkesítésére !

Kovács János a magyar és latin nyelv és irodalom tanára 
Szegeden 1864-től fogva. Szül. Kecskeméten 1841. szept. 13. 
Egyike a legtevékenyebb férfiaknak, aki a társadalmi téren is 
sok jót tett. Irodalmi téren a legkülönbözőbb tárgyakkal foglal
kozott és az alföldnek alig van lapja, melybe ő nem dolgozott 
volna. Irt költeményeket, társadalmi és tudományos czikkeket 
a természetrajz, egyház, irodalom, bölcsészet és nyelvészet kö
réből. Önálló kötetben megjelent művei ezek: A testgyakorlat, 
mint nevelési eszköz, — Az ősök emléke, — Netti, a magyar
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hez, — Hálakoszorú Jézus keresztjére ezredévünk emlékéül. — 
Tornászok indulója, melynek zenéjét Szögedi Endre zenedei 
igazgató írta, mely szélesebb körök figyelmét is magára vonta. 
Kovács a szegedi Dugonics-társaságnak is tevékeny tagja.

Kulinyi Zsigmond, jeles hírlapíró és közgazdasági szak
ember, aki Szentesen született 1854-ben és 1873 óta kiválóan 
Szegeden nagy tevékenységet fejt ki. Először Gelléri Mórral 
megalapította Szegeden az Alföldi Iparlapot. Időközben 1875/6- 
szerkesztette a Szentesi Lapot, — majd dolgozótársa, főmunka
társa, végre pedig 1884-ben felelős szerkesztője lett a „Szegedi 
Naplódnak. Mint az iparügyek ismerőjét a szegedi iparkamara 
titkárául választotta meg. Elnöke a „Vidéki hírlapírók orsz. 
szövetségének.“ Önálló művei közül különösen az „Árvíz tdán“ 
és A szegedi zsidók 1785—1885. czíműek tűnnek ki. Szeged 
monográfiájának közgazdasági részét is ő írja.

Lakos Lajos ismeretterjesztő író, szül. Szentesen, 1851-ben. 
Középiskoláinak félbeszakításával 1866-ban önkénytes katona 
le tt; mint ilyen a bécsi hadapród-iskolába került, ahol a tiszti 
tanfolyamot is hallgatta. Mint huszárhadnagy megvált a katona
ságtól és Törökországba ment, hol az orosz-török háború alatt 
a magyar légióba lépett; sok viszontagság után 1878-ban vissza
jött hazájába, hol postamester, majd ügyészségi irodatiszt és 
számtiszt lett. Mint ilyen összeállította „Biharvármegye helység
névtárát“ 1892. Irt a nagyváradi kir. Ítélőtábláról 1893. és Vissza
emlékezéseket Törökországról. Ez utóbbi dolgozatát román 
nyelvre is lefordították. Irt tanulmányt a házbéradó eltörléséről 
1897-ben és A társadalmi betegségek problémájáról.

Le elmer László 1872-ben jött Vásárhelyre, mint r. kath. 
áldozárból reformátussá lett tanár. Szaktudománya a természet- 
tan és mathematika volt. Mindössze két évig volt Vásárhelyen, 
hol 1874/5-ben szerkesztette a „Hódmező-Vásárhely“ czímű 
lapot. Csataghi álnév alatt verseket is írt. 1875-ben a közokt. 
minister a fehértemplomi áll. főgymnasium tanárává nevezte ki.

Lipcsey Ádám jeles publicista és beszélyíró; szül. Tisza- 
Füreden. Jogi tanulmányainak befejezése után Szegedre költö
zött, hol elébb a Szegedi Naplónak volt munkatársa; utóbb
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pedig a Szegedi Híradónak felelős szerkesztője. Csongrád vár
megyének minden közügye iránt érdeklődött; és mikor Szege
den a Dugonics irod. társaság megalapításáról volt a szó, ő volt 
annak leglelkesebb szószólója, — utóbb szépirodalmi osztályá
nak elnöke is. Tárczái, versei és költői elbeszélései a főváros 
lapjaiban is méltó feltűnést okoztak. Önálló kötetekben kiadta: 
Víg írónők czímű elbeszéléseit 1883-ban, Gyöngyvirág. —  Kisebb 
versek 1889 és Árnyék 1891 czím alatt pedig költeményeit. Szel
lemesség, elevenség jellemzi minden dolgozatát.

Lőw Imanuel, szegedi híres izraelita főrabbi, született 
Szegeden 1854. jan. 20-kán. Középiskolai tanulmányait szülő
városában, egyetemi és theologiai tanulmányait pedig Berlinben 
végezte. Szegedi rabbivá atyjának halála után 1878-ban lett. 
Apróbb czikkein kívül, úgy a hazában, mint a külföldön, 
magyar, német és franczia nyelven írt értekezésein kívül önálló 
művei ezek: Aramaeische Pflanzennamen Lipcse 1881. A szegedi 
zsidók 1885. Kulinyi Zsigmonddal, A szegedi Chevrát Klein 
Salamonnal, 1887. — Hét beszéd 1883. — Imádságok zsidók 
számára, 1883. — Alkalmi beszédek 1891. — Kossuth Lajos, 
emlékbeszédek 1894.

Atyja Löw Lipót, szintén szegedi főrabbi, Morvaországból 
került ide sok viszontagságok u tán ; részt vett a szabadság- 
harczban is, mint tábori lelkész, mig a háború szomorú befeje
zése után 1850 elején Szegedre jött. Többnyire német nyelven 
írt a hazai zsidók ügyeiről; például: Die Schicksale und Bestre
bungen der Juden in Ungarn. 1845/6. — Biblische Geschichte 
zum Gebrauche der isr. Volksschulen, 1835. Bécs. — Történeti 
és vallástudományi értekezések, 1861.— Aron Chorin, eine bio
grafische Skizze. 1863. — A zsidó eskü múltja. 1868. — Die 
jüdischen Wirren in Ungarn. 1868. — Zsinagógiai beszédek.
1870. — Graphische Requisiten und Erzeugnisse bei den Juden
1871. — Der jüdische Congress in Ungarn. 1871. — Jüdische 
Dogmen 1871. — Das neueste Stadium der ung. jüd. Organisa
tionsfrage 1871. stb. Összegyűjtött czikkeit s apróbb munkáit 
kiadta fia Imanuel.

Magyar Gábor, előnyösen ismert szegedi piarista tanár és 
igazgató, szül. Félegyházán 1842. január 10-kén. Nemcsak mint
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tanár, hanem mint társadalmi és irodalmi téren működő férfiú 
is kiváló helyet foglal el a közpályán működők sorában. 1865. 
óta mint tanár, 1871 óta mint igazgató, 1897 óta mint a piarista 
tartományi-rend főnöke működik. Irodalmilag ismertette a sze
gedi főgymnasium történetét, az ifjúsági Képes hetilapban. A 
Dugonics-szobor történetét, a Dugonics-albumban. Felolvasást 
tartott Dugonics írói működésének hatásáról. Emlékbeszédet írt 
Toldi Ferencz írói működésének félszázados ünnepére; s Petőfi 
Sándor születésének 50 éves évfordulóján. Ismertette az új fő- 
gymnasiumi épületet történelmi visszapillantással.

Major Károly, 1890. aug. 17-én választatott meg rendes 
tanárul Vásárhelyen dr. Hantz Jenő helyére. Itt három éven át 
működött közelismerés mellett, amig t. i. a zombori állami fő- 
gymnasiumhoz ki nem nevezték. Major Kolozsvárott született; 
összes tanulmányait is ott végezte, ott szerezte meg a magyar 
és latin nyelvi és irodalmi körre szóló tanári oklevelét is. Tanári 
működését Beszterczebányán az evang. algymnasiumnál kez
dette meg; onnét került aztán Vásárhelyre.

Irodalmi működését a következő dolgozatok jelzik: „A 
magyar ezópi meseírás története 1887. Beszterczebánya.“ — 
„Külföldi demokrata költők és Petőfi“. — „A költői képzetem
ről“. Ez a két utóbbi a vásárhelyi Értesítő 1891. és 92. évi érte
kezéseként jelent meg. Irt a zólyomi és beszterczebányai, vala
mint utóbb „Hódmező-Vásárhely“ és „Vásárhely és Vidéke“ 
czímű lapokba is tanügyi és társadalmi czikkeket. De a fővárosi 
szakközlönyök is hoztak tőle értékes dolgozatokat.

Mátok Béla, született H.-M.-Vásárhelyen 1829. julius 20. 
Szülei Matók Sámuel ügyvéd és Baráthi Eleonora. Meghalt 
1897. szept. 11-én Budapesten, hol az utóbbi évtized alatt ügy- 
védeskedett.

Irodalmi művei leginkább az 50-es években a bpesti szép- 
irodalmi lapokban jelentek meg. A 70-es években önállóan adta 
ki „Mezei virágok“ czím alatt költeményeit. Ezenkívül több 
zenekölteményeket és dalokat írt, melyek között különösen 
tetszést aratott az „Elfogyott a bankó“ czímű.

Móczár József, szegedi kegyesrendi tanár, aki a magyar 
és latin nyelv tanítása mellett érdekes czikkeket írt a vidéki
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lapokban a következő czímek alatt : A magyar népdal. — A 
sátán Madáchnál. — Napoleon hite. — Magyar ifjúság rózsa
füzére. — A mesemondás. — Hugó Károly élete és színművei 
stb. Szegeden, 1893—95. működött.

H. Nagy Lajos, vásárhelyi ev. ref. tanár, szül. Tályán 
1841-ben, tanúit Sárospatakon Erdélyi János korában. Tanul
mányainak végeztével elébb, mint a gymnasiumra előkészítő 
osztály tanítója, majd az ottani tanítóképző intézet segédtanára 
működött. Innét hívla meg tanárul a vásárhelyi ref. egyház 
1869-ben. Irogatni korán kezdett különféle lapokba, különösen 
pedig a Sárospataki Füzetekbe.

A vásárhelyi főgymnasiumi Értesítőben 1873-ban írt „ Az 
aesthetikai képzésről középtanodáinkban“. — A Nefelejtsben 
.,Moliére Tartuffe-je és a vígjáték.“ — Erdélyi János aesthetikai 
szabad előadásai alapján. Nehány évig (1875—1881) szerkesz
tette a „Hódmező-Vásárhely“, majd (1883—1886) a „Vásárhelyi 
Közlöny“ czímű lapokat. A mellett munkás tagja volt a Tiszán
túli ev. ref. középiskolai Tanáregyesületnek is.

B; Orczy Lőrincz, aki 1827—30. években Csongrád vár
megye főispánja volt, írt egy figyelemre méltó munkát A ló
tenyésztésről, mely a maga korában szívesen olvasott könyv volt.

Ormándy Miklós, szintén szegedi tanár volt; de irodalmi 
működését nem Szegeden, hanem korábbi tartózkodása helyein 
fejtette k i; a természettudományokat művelvén, írt czikkeket a 
madarakról, infusoriákról, a szőlőről, kenderről, dohányról, stb. 
Szegeden 1884—1888. dolgozott.

Pap Nép; János, jeles természettudós és író, szül. Szege
den 1843. szept. 27-kén és mint kegyesrendi tanár a szegedi fő- 
gymnasiumnál fejtette ki működését egész a legújabb korig. 
Tudományszakát és az ifjúságot szerető szíve irodalmi munkás
ságra is serkentette. Átdolgozta 1873-ban Mihálka Antalnak 
elterjedt „Állattan alapvonalai“ czímű tankönyvét, — kiadta a 
Természetrajz elemeit, és pedig az állattant, növénytant és ás
ványtant külön, ábrákkal ellátva; — továbbá ismét Az ásvá
nyok természetrajzát 1874. — A növények természetrajzát 1875. 
— Az állatok természetrajzát 1876. — Az állatok szaporodása 
és fejlődése. — Az emlős állatok; szöveg a Schuhert-féle képek
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hez. — Az ásványtan és földtan elemei 1880. — A növénytan 
elemei 1881. — Az állattan elemei 1882. — A szegedi, n.-kani
zsai főgymnasium Értesítőjében és vidéki lapokban is sok érde
kes czikk került ki Pap tollából, p l.: Szeged város birtokterüle
tének földtani és talajviszonyai. — Képek Szeged város birtok
területének növényvilágából. — Az élősdiség a természetben. — 
Az állatok és növények szereplése a magyar mythologiában és 
a költészetben. — A n.-kanizsai főgymnasium és a kegyesrendi 
társház vázlatos története stb. Kedélyének hű visszatükrözői 
azon költemények, melyeket egyes kiválóbb események és ki
tűnő férfiak ünneplése alkalmával írt. Ilyenek : Örömdal Kalmár 
Endre kegyesrendi tartományi rendfőnökké való választása em
lékére. Örömdal Rudolf trónörökös házassága alkalmára; Prolog 
a szegedi iparcsarnok megnyitására, — Háladal Szegednek, a 
szegedi piaristák új lakásukba költözésük emlékére. — Örömdal 
Bonnaz Sándor Csanádi püspök főpásztori jubileumára; továbbá 
Dessewffy Sándor püspök beiktatása emlékére stb. stb. — Az ő 
múzsája minden gyász- és örömünnepély alkalmával megszólalt. 
A Dugonics-társaság r. tagja, — a szegedi társház főnöke és a 
társadalomnak egyik főmozgatója.

Platz Bonifáez, jeles paedagogus és szegedi tankerületi 
főigazgató, szül. Székesfehérváron, 1848-ban. Otthon végezvén 
iskoláit, a czisztercziták rendjébe lépett 1864-ben, hol kitűnő 
tanár lett belőle, sőt 1889-ben a rend tanárnevelő intézetének 
élére állították. Végre 1892-ben a szegedi tankerület főigazgatói 
állásában Fehér Ipolynak méltó utódává lett. Irodalmi pályáját 
1884-ben kezdte meg „Az ember eredése, faji egysége és kora“ 
czímű dolgozatával, mely német és lengyel nyelven is megjelent. 
Ezt követte „Die Völker der Erdeu czímű földrajzi és néprajzi 
munkája, — újabban pedig Egyptom utjának érdekes és tanul
ságos leírása. Buzgó tagja a budapesti Szent-István és a szegedi 
Dugonics-társaságnak.

Dr. Purjesz Zsigmond, kolozsvári egyetemi tanár, szül. 
Szentesen, 1846-ban. Tanulmányait Kecskeméten és Budapesten 
végezte. Ez utóbbi helyen nyerte el az orvostudori, a szülész
mesteri és sebészi okleveleket. 1871-ben nevezték ki_a kolozs
vári orvos-sebészeti tanintézet klinikájához tanársegédnek,
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1876-ban magántanári képesítést nyert, 1880-ban pedig ugyan
ott a belgyógyászat rendes tanszékét foglalta el. Egyike azok
nak a férfiaknak, akik a tanteremben tantárgyukat kellemessé, 
a közéletben pedig hasznossá tudják tenni.

Mikor 1893 ban kitört a cholera, Purjesz ministeri biztosi 
minőségben oly szép eredménynyel működött, hogy jutalmul a 
III. oszt vaskorona-renddel tüntették ki. Irodalmi dolgozataival 
nemcsak itthon, hanem a külföldön is méltó feltűnést keltett. 
-Számos czikkein kívül, melyek szakfolyóiratokban jelentek 
meg, önálló művei közül ki kell emelnünk Belgyógyászati tan
könyvét, mely a legelterjedtebb könyvek közé tartozik.

Pilcz Mór, jeles újságíró és szerkesztő, született Szentesen 
1836. szept. 18-án. Itt kezdette iskolai tanulmányait és folytatta 
Szegeden, a piaristák főgymnasiumában, honnét az 1848-iki 
események magokkal sodorták. A szabadságharcz lezajlása után, 
nem bírván magát fentartani, órásmesterséget tanult s megfor
dult Bécsben és Párisban; de csakhamar otthagyván mester
ségét, — Bécsben a műegyetemet végezvén — íróvá lett 1860- ban 
s Agai ösztönzésére megindította a magyar szellemű Neueste 
Nachrichten czímű napilapot.

Munkatársa volt a Tagespresse nek és a Fremdenblattnák ; 
tudósítója a Pester Lloydnak, a Reformnak, a Magyar Politiká
nak és a Budapesti Hírlapnak stb. Nagy szerepet játszott Bécs
ben különösen akkor, mikor 1877-ben felállították a „magyar 
sajtóirodát“, melyben Pilcz Ludassy Mórral és Aldor Imrével 
együtt dolgozott, míg végre 1878 végén az Extrablatt szerkesz
tője lett. E mellett nagy tevékenységet fejtett ki a szépirodalom 
terén is, írván jó tárczákat, novellákat, elbeszéléseket, melyek 
most kerülnek ki külön kiadásban a sajtó alól.

Dr. Purjesz Ignácz, orvosi szakíró. Született Szentesen, 
1852-ben. A gymnasium 4 alsó osztályát ugyanott, a felsőbb 
osztályokat a budapesti kir. kath. főgymnasiumban végezte. 
Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen, ahol oklevelet nyert. 
Ismeretei bővítése végett a bécsi egyetemi klinikákat és kór
házakat frequentálta. A székesfővárosi Rókus-kórházban mint 
segéd-, majd mint alorvos működött, később ugyanezen intézet 
titkárává nevezték ki s ma is ezen állásban van.
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Orvosi gyakorlatot mint specialista fülorvos folytat Buda
pesten és főnöke a fülgyógyászati osztálynak a budapesti építő
mesterek rendelő-intézetében. Több éven át a budapesti nyilvá
nos ambulatorium fülbeteg-osztályának vezetője volt. Tagja a 
budapesti kir. orvosegyesületnek, a közkórházi orvostársulatnak, 
a magyar fül- és gégeorvosok egyesületénél A budapesti gya
korló orvosok segélyző egyesületének másodtitkára, a VIII. nem
zetközi közegészségi és demográfiái kongresszus bizottsági tit
kárja volt.

1894-ben am. kir. kereskedelemügyi minister által az ezred
éves orsz. kiállítás csoportbizottsági tagjává, valamint egyik 
alcsoport csoportbiztosává neveztetett ki. 1898-ban ugyancsak 
a kereskedelemügyi minister kinevezte az 1900. évi párisi nem
zetközi kiállítás magyarországi bizottsági tagjának.

Önálló szakírói munkásságát a következő művek mutatják :
Gyógyászati vényzsebkönyv. Budapest, 1884. — A gyakor

lati fülgyógyászat kézikönyve. Kirchner nyomán. Budapest, 
1889. — A húgyvizsgálat alapvonalai (Ziegler művének fordí
tása). Budapest, 1881. — Therapeutisches Recepthandbuch. 
Stuttgart, 1883. — Az orvostudomány fejlődése 1888—1891 Töb
bekkel együtt). — Á gyógyászat kézikönyve (többekkel együtt). 
Budapest, 1892. — Klinikai diagnostika kézikönyve (többekkel 
együtt). Budapest, 1892—1893. — Adatok a Szt. Rókus-kórház 
alapításához. Budapest, 1896. Irt számtalan czikket a folyóira
tokba, jelesül : A dobüreg kiöblítése a fülkürtőn keresztül. Orvosi 
Hetilap, 1885. Az idült dobürlob és gyógykezelése. Orvosok 
Zsebnaptára, 1886. Széles függölyök a külső hangvezetékben. 
Gyógyászat, 1886. A külső hangvezetókbe jutott idegen testek
ről. Gyógyászat, 1886. A külső hangvezeték körülírt lobja. Orv. 
Heti Szemle, 1886. Bildung einer Bmdegewebsbrücke im äusse
rem Gehörgang. Wiener Medizinische Wochenschrift, 1887. 
A fülpolypusok gyógykezeléséhez. Orvosi Heti Szemle, 1887. 
A jodol alkalmazása genyes középfüllob eseteiben. Orvosi Heti
lap, 1887. Über die Anwendung des Jodol bei eitrigen Mittelohr
entzündungen. Pester Med. Chir. Presse, 1897. A creolin alkal
mazása genyes dobüreggyuladásnál. Gyógyászat, 1888. Die An
wendung des Creolin in Fällen von suppurativer Entzündung
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der Paukenhöhle. Pester Med. Chir. Presse, 1890. Influenza kí
séretében fellépő heveny dobüreggyuladás. Gyógyászat, 1890. 
Acute Mittelohrentzündung als Complication bei Influenza. 
Pester Med. Chir. Presse, 1890. A fülhygienikus ápolása. Cozzo- 
lius műve, magyarítva. Orvosi Heti Szemle, 1891. Szemelvények 
a fülgyógyászat irodalmából. Gyógyászat, 1893. Szemelvények 
a fülgyógyászat irodalmából. Gyógyászat, 1895. A percussio és 
auscultatio gyakorlásának kezdete Magyarországon. Orv. Heti
lap, 1896. Szerkesztette az Orvosirodalmi Közlöny 1894— 97-iki 
évfolyamát és az Orvosok Zsebnaptárát 1897-től kezdve.

Reizner János, Szegednek jeles monografusa és könyvtár
noka, született Szegeden 1847. jan.20-ikán. Elemi és középisko
láit szülővárosában, a jogot pedig Pesten és Pozsonyban végezte. 
Visszakerülvén Szegedre, mint városi al- és főjegyző szerzett 
magának kiváló érdemeket 1872-től 1882-ig; azután a Somogyi 
Károly esztergomi kanonok által Szegednek ajándékozott könyv
tár igazgatójává lett, mely minőségben ma is szolgál. A szegedi 
árvíz alkalmával szerzett érdemeiért királyi elismerést nyert, 
1883-ban pedig a város újjáalkotásánál tanúsított buzgalmáért 
a Ferencz József-rpnd lovagkeresztjét kapta.

Azonban legtöbb érdemet szerzett magának Szeged kultu
rális intézetei körül, a régészeti és történelmi muzeum, a Dugo- 
nics-társaság megalapítása által és azon becses irodalmi művei 
által, melyeket a magyar alföld legnagyobb városának múltjá
ról és régi emlékeiről írt. Első műve: Az 1870: 42. t. czikkről, 
vagyis a köztörvényhatóságok rendezéséről szólt, különös tekin
tettel Szeged város rendezésére. Szeged 1871. Történelmi búvár- 
latok czéljából megfordulván a felvidék régi városainak levél
táraiban, azokról is beszámolt; így 1881-ben Jelentést tett 
Sáros vármegye eperjesi levéltáráról; 1885-ben pedig a zsidók 
szegedi települése körül tett Történelmi vizsgálódásait adta ki. 
Egy évvel később A kegyúri jogról és a szegedi gyakorlatról írt 
egy korszerű munkát. Majd a Szegedi Somogyi-könyvtárról írt 
érdekes ismertetést. Folytonos szorgalmas gyűjtések következ
tében oly becses és bő történelmi anyagra tett szert, hogy jónak 
látta lassanként a feldolgozást is. így adta ki Régi Szeged czíme 
alatt két kötetben az 1848 előtti dolgokat 1884—87. Majd Makó
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város történetét 1892 ben. E közben értekezett Magyar pogány- 
kori sírleletekről 1891-ben, írt Szeged és Délma gyár ország poli
tikai, nemzetiségi és kulturális viszonyairól 1895. Összeállította 
A Mindszent—algyői uradalom gazdasági történetét 1896-ban. 
Magyarország ezeréves fennállásának emlékére a város meg
bízásából megírta Szeged város történetét négy vaskos kötetben, 
szülővárosa iránti szeretetének örök emlékéül.

Reizner sokoldalú munkásságának fő jellemvonását a min
denre kiterjedő figyelem, az elfoglalt állásokban tanúsított hű
ség, a magyar kultúra iránti lelkesedés és különösen a magyar 
alföldnek szellemi és anyagi emelésére való folytonos törekvés 
képezi.

Révész Imre, volt szentesi, majd debreczeni ref. lelkész, 
jeles egyháztörténetíró, szül. Ujfehértón, Szabolcsmegyében 
1826 ban; meghalt pedigDebreczenben 1881-ben. Iskolai tanul
mányainak befejezése és aszabadságharczután Balmaz-Ujváros 
választotta meg lelkészéül; majd 1854-ben a szentesi tekinté
lyes egyház meghívását fogadta el. Két évet töltött Szentesen, 
hiveinek szeretetétől környezve; azután a debreczeni ősi ref. 
egyház lelkésze lön, hol egész haláláig működött. Számtalan 
egyházjogi és egyháztörténelmi értekezések mellett önálló mű
veiből csak ezeket említjük : A protestáns egyházalkotmány alap
elvei 1856. Vélemény a magyar protestáns egyházalkotmány főbb 
pontjai felett, 1857. A híres 1859-iki szeptemberi pátens ellen ő 
írta azt az emlékiratot, melynek alapján ez ügy az angol parla
ment elé is került, és azt a Tájékozást., mely a protestáns lelké
szeket a pátens ellen hangolta. A külföldi tudósok támadásai 
ellenében írta A magyar prot. egyház szabadságának védelmét 
1860-ban.

Ezt megelőzte: Erdősy János, magyar prot. reformátor. 
1859. — Etellaka, vagyis Attila hun király birodalmi székhelye. 
1859. — Dévai Biró Mátyás, első magyar reformátor életrajza 
és irodalmi művei. 1863- — Kálvin élete és a Kalvinismus. 1864. 
— Egyetemes egyháztörténelem. 1865. — A magyarországi ref. 
egyház énekes könyvéről 1866. — A levéltárak megóvásáról és 
rendezéséről. 1868- — A tiszántúli ref. egyházkerület véleménye 
az 1848. évi vallásügyi törvény részletezéséről és az iskolaügy
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ről, 1869. — Adalékok a magyar prot. iskolák autonómiájának 
történetéhez. 1870. — A magy. prot. hitfelekezetek egyházi és 
iskolaszükségeinek országos költséggel való fedeztetéséről. 1871.
— Melius Péter emlékezete. 1873. — A magyarországi ref. egy
ház számára egyházi főhatóságul felállíttatni szándékolt kon- 
ventről. 1873. — A magyar prot. egyletről. 1875. — Adalékok a 
magy. ref. egyház zsinattartási ügyének múltjához. 1877. — A 
debreezeni nyomdászat első korszakáról. 1874. — Zsinati teen
dőinek mivolta, rendszere és egymásutánja. 1878. — Igénytelen 
vélerpény a magy. prot. egyháztörténelemjövője ügyében. 1879.
— Kiadott egyházi beszédeket Robertson nyomán, 1864-ben. 
Szerkesztette a Magy. Prot. Egyházi és Iskolai Figyelmezőt 
nyolcz éven át. Alig volt jelentékenyebb egyházi kérdés, mely
hez Révész alaposan, komolyan és lelkesen nem szólott volna.

Szabó János, h.-m.-vásárhelyi ref. lelkész esperes, született 
Szeghalmon, 1835. jun. 3.

Irodalmi művei:
1. Újévi ima. Gyula, 1861.
2. Gr. Teleki László emléke, ima és beszéd. Gyoma, 1861.
3. Emlékbeszéd Révész Imre felett. 1881. Debreczen.
4. Templomszentelési beszéd a szegedi ref. templom fel

szentelése alkalmával. 1884. Szeged.
5. Templomszentelési beszéd a n.-becskereki ref. templom 

felszentelése alkalmával. 1891. N.-Becskerek.
6. Templomszentelési ima a n.-kikindai ref. imaház felszen

telése alkalmával. 1891. N.-Kikinda.
7. Üdvözlő beszéd Kiss Áron püspök beiktatása alkalmá

val. Kiadja a tiszántúli ref. egyházker. Debreczen. 1892.
8. Templomszentelési beszéd a gy.-váriiref. templom meg

nyitása alkalmából. 1892. Gyula,
9 Beszéd Békés vármegye közgyűlésén az egyházpolitikai 

reformok tárgyában. Gyula. 1893.
10. Emlékbeszéd Nagykeeri Vályi János tiszántúli ref. 

egyházker. főgondnok felett. 1896 Debreczen.
11. Emlékbeszéd néhai Hajnal Ábel felett, a békésmegyei 

közművelődési egylet közgyűlésén. 1891. Megjelent az egylet 
évkönyvében.



12. Ünnepi beszéd az ezredévi ünnepély alkalmával Békés 
vármegye közgyűlésén. 1896. B.-Csaba.

Ezeken kívül megjelentek tőle vezérczikkek, bírálatok a 
protestáns egyházi lapokban, vallásos, családi és lyrai költemé
nyek a Sárospataki Füzetekben, Vasárnapi Újságban, Békés
ben, Részvétben, Békési Lapokban, Békésmegyei Közlönyben, 
Téli Újságban stb. 1858—1896-ig.

Szalay István, Szentesnek nagytudományú és nagyhírű 
ref. papja, aki 1816-ban Visontán született, Debreczenben és a 
külföldi egyetemeken tanult, már 1846-ban lelkészi rendes állást 
nyert Szikszón. A szabadságharcz befejezése után 1852-ben 
szentmihályi, hét évvel későbben szentesi lelkészszé lett, hol 
csakhamar nagy tekintélyre emelkedett, s ennek alapján a békés- 
bánáti ev. ref. egyházmegye esperesévé is megválasztották.

Szalay már a német egyetemeken megismerkedett a böl
csészeti tudomány különböző irányaival és hazatérvén, az úgy
nevezett egyezményes irányhoz csatlakozott. Első irodalmi mun
kája is ily alapon készült, mely Egy kő az egyezményes philo
sophia templomához czím alatt 1856. november 17-én a Magyar 
Tudományos Akadémiában olvastatott fel. Az értekezés általá
nos figyelmet keltett szerzője iránt, aki az első siker által felbá- 
toríttatván, tovább dolgozott a tudomány azon mezején, mely 
hazánkban leginkább volt elhanyagolva. Második dolgozata, 
mely voltaképpen az elsőnek rendszeres kibővítése volt, Tapasz
talati lélektan czíme alatt az Akadémia kiadványaként jelent 
meg 1858-ban. Ennek alapján még azon évben meg is válasz
tották az Akadémia levelező tagjául.

Egyházi nagy elfoglaltsága mellett nem sok időt fordítha
tott tudományos irodalommal való foglalkozásra. Mégis IHdS’-ben 
kiadta Elméleti lélektanát is Sárospatakon; 1870-ben pedig aka
démiai pályamű gyanánt megírta A családi élet erkölcsi alapját, 
a belőle folyó kötelességekkel együtt. Majd a tudományos folyó
iratokban is megjelentek bölcsészeti, természettudományi és 
egyházi tartalmú czikkei.

Széli Sámuel, vásárhelyi ev ref. lelkész; született Vetésen, 
Szatmárban 1797. február 24-ikén; meghalt Vásárhelyen 1871. 
november 9-ikén.
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Irodalmi művei: 1. Extractus Mythologiae, melyet a debre- 
czeni főiskolában kézikönyv gyanánt használtak 1833-ban. Ha
sonló tárgyú műve magyarul is megjelent. 2. A hódmezővásár
helyi ref. egyház története és jelen állása. 1848. Ezek kéziratban 
maradtak. Nyomtatásban megjelentek: Költemények, emlék
sorok s egyéb apróbb művek a Debreczeni Pallósban, Lantban 
és Igaz Sámuel Zsebkönyvében 1828—38. Néhai táblabiró Ko
vács Márton és hitvese felett tartott halotti tanítás és búcsúztatás. 
Hódolat, hála s öröm szózata, melylyel Ő cs. és kir. Apostoli 
Felségét legmélyebb tisztelettel üdvözli Hódmező-Vásárhely 
városa, 1857. máj. 25. Szeged.

Sz éli Farkas, az előbbeninek fia, jeles történetíró, kir. táblai 
tanácselnök, született Vásárhelyen 1844-ben. Iskolai tanulmá
nyainak végeztével, 1868 ban Csongrád vármegye szegedi járá
sának esküdtje; 1871-ben tiszteletbeli szolgabiró, 1874-ben kún- 
szentmártoni járásbiró, azontúl a bírói pályán dicséretesen 
működvén, előkelő állást és köztiszteletet vívott ki magának. 
Szenvedélyes régész és könyvgyüjtő. Mint ilyen még járásbiró 
korában egy régészeti társulatot alakított és több ásatást eszkö
zölt. Le is írta A tiszazugi arch, magántársulat 1876-ik évi ása
tásait. Számtalan régészeti és történeti czikket írt szak-folyóira
tokba. O rendezte sajtó alá Gyárfás Istvánnak, a Jászkúnok 
történetéről írott nagy munkájának négy kötetét, és megírta a 
Nagybesenyői Bessenyei család történetét is 1894-ben. Ifjúkori 
verseit is kiadta „Költemények“ czím alatt 1879-ben.

Szeremlei Sámuel, a hódmezővásárhelyi ev. ref. egyház 
jeles lelkipásztora és a város monografusa, született Gelejen
1837-ben. Gymnasiumi tanulmányait Miskolczon, a theologiai 
tanfolyamot pedig Debreczenben végezte jeles eredménynyel. 
Pályáját a hajdúböszörményi rektorságon kezdte 1858-ban; 
majd a makói és vásárhelyi segédlelkészségben folytatta. 1867- 
ben a diószegi ref. egyház választotta lelkészéül, de csak négy 
évet töltött ott, mert 1871-ben a vásárhelyi egyház tisztelte meg 
bizalmával. Azóta, mint a nép valódi atyja, az egyházi és városi 
intézmények főoszlopa, társadalmi és irodalmi főmozgatója mű
ködik fáradhatatlanúl egyházának és városának dicsőségére. 
Bajos volna előszámlálni mindazokat a tiszteletbeli állásokat,
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melyeket a városban, a békésbánáti egyházmegyében és a ti
szántúli nagy ev. ref. egyházkerületben elfoglal és emberül be 
is tölt.

Ezúttal csak irodalmi munkáit kivánjuk előszámlálni annak 
bizonyságául, mily sok időt volt képes nagy elfoglaltsága mel
lett még az irodalomnak is szentelni.

Ifjúkori első műve: Krisztus követése, Kempis Tamás műve, 
magyar protestánsok használatára, Pest, 1865. A honvédelmi bi
zottmány keletkezése sa  forradalom kitörése 1848-ban, Pest, 1867. 
Magyarország krónikája az 1848/49 iki forradalom idejéről, két 
kötet. Pest, 1867. Utazás Svájcz, Franczia- és Poroszország némely 
vidékein az egyház és iskola érdekében, Pest, 1868. A népiskolai 
kérdésről, különös tekintettel az 1868: 38. t.-czikkre és a prot. 
egyház érdekeire. 1873. — A hitczikkek szerepe az egyházi reform 
kérdésében. U. o. 1871.— Valláserkölcsi és társadalmi élet 1848 
óta Magyarországon. U. o. 1874. — Szalay István élete. Szeged, 
1879. — Szőnyi Benjámin és a vásárhelyiek. U. o. Legértéke
sebb műve lesz kétségkívül azon monográfia, melyet Hódmező
vásárhelyről már évtizedek óta munkába vett, és melynek egyes 
közlött részei előre jelzik nagy irodalmi becsét.

Szeremlei minden dolgozatát alapos tudományos képzett
ség, magas eszmekor és tiszta ideális lelkesedés jellemzi.

Szikszay Benjamin, vásárhelyi ref. gymnasiumi jeles tanár 
és igazgató, aki 1823-tól fogva egész 1848-ig nehéz viszonyok 
között, önfeláldozással vezette a vásárhelyi intézetet s annak jó 
hírnevét nagy mértékben emelte.

Nagy elfoglaltsága mellett is talált időt arra, hogy nehány 
egyházias szellemű irodalmi munkát írjon. Ilyenek: A biblia 
szövétneke. — A római kath. és protestáns keresztények közötti 
unió. — A biblia győzedelme.

Szvoratko Kálmán, kegyesrendi tanár a szegedi főgymna- 
siumban, 1882- 1889. Tanította a latin és a magyar irodalmat, 
szeretettel és hivatással. Ezt mutatják következő értekezései: 
B. Eötvös József élete és működése. — A magyar nyelvi és-iro
dalmi oktatásnak széptani hatása. — Tanulmány a széptan 
köréből. — Vörösmarty emlékezete. — Virág Benedek. — Deák 
Ferencz halálára, stb.



425

Sulcz Endre, vásárhelyi tanár, született Szentesen 1857. 
márczius 20-án. Gymnasiumi tanulmányait szülővárosában és 
Késmárkon, a tanárképző tanfolyamot pedig Budapesten vé
gezte. Szaktárgyai a bölcsészet, a magyar nyelv és irodalom, 
melyekből a képesítést 1882 ben szerezte meg.

Tanári pályáját, mint ösztöndíjas jelölt, a budapesti tanár
képző intézet gyakorló gymnasiumában kezdte. A következő 
évben aselmeczbányai ev. főgymnasiumnál nyert alkalmazást; 
onnét 1893-ban jött Vásárhelyre, ahol azóta tanári hivatottsá- 
gának és buzgóságának számos jeleit szolgáltatta.

Irodalmi művei közül eddig a következők jelentek meg 
nyomtatásban: Elég-e a magyar irodalomtörténet rendszeres 
tárgyalására a gymnasiumban egy év? — Észrevételek az érett
ségi vizsgálati utasításokra. — Szükségesek-e a szigorú tanári 
felügyelet alatt álló önképzőkörök? — A murányi regény és fel
dolgozása a magyar elbeszélő költészetben. — Az oktatás és 
nevelés tényezői a középiskolában. Ezek többnyire az iskolai 
Értesítőkben jelentek meg.

Szabados János') szegedi tanácsos és helyettes polgármes - 
tér, 1839. szept. 29-én született Sikulán, Aradmegyében; meg
halt 1891. okt. 27-én. Egyike az ország jelesebb Íróinak. „A ha
záról és szerelemről“ írott és 1860-ban megjelent költeményei 
fényes tanúbizonyságot tesznek erről. Azután is megszólalt 
múzsája, valahányszor jó alkalom nyílt reá; a mellett széptani 
czikkeket is írt különféle folyóiratokba. Bukott angyal. Regény. 
1862-ben.

Nagy hatást tett Petőfihez írt ódája, melyet a Petőfi-Tár- 
saság nagygyűlésén olvasott fel.

Szegednek specialis írója. Összes költeményeinek kiadását 
1885-ben tervezte, de nem érhette meg. Halála után a Dugonics- 
Társaság adta ki.

Thomay József, szegedi ág. hitv. evang. lelkész, szül. Szé
kesfehérvárott 1874-ben. Sok apró czikket irt a szegedi és más 
alföldi lapokba, valamint az egyházi folyóiratokba is. A gyászoló * 44

') Életrajzát 1. Szegedi Híradó 1891., 281. — Vasárnapi Újság 1891..
44. és Magyar Hírlap 1891., 219. — Dugonics-Társ. Évk.
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nemzet geniusa czím alatt kiadta Deák Ferencz felett 1876-ban 
tartott beszédét; továbbá Hálaünnepi beszédét az árvízveszede
lemből történt szabadúlás emlékére 1876. — Bibliai történetek 
czím alatt a nép- és polgári iskolák számára jó tankönyvet is 
írt 1892-ben. Egyházmegyéjében, mint körlelkész nagy buzga
lommal végzi az iskolai felügyeletet.

Tömörkény István, született Czegléden, hol akkor különben 
szegedi családja, mint a vasúti vendéglő bérlője tartózkodott, 
18ö6. decz. 23-án. Iskoláit Szegeden, Makón, majd ismét Szege
den végezte, 1882-ben a gyógyszerészi pályára lépett. Mint 
gyógyszerészgyakornok kezdett irogatni álneves tárczaleveleket 
a „Szegedi Hiradó“-ba, valamint a gyógyszerészi lapokba szak- 
közleményeket. 1886 tavaszán a szegedi Götz-féle gyógyszertár
ból, ahol provisor volt, a patika bérbeadása folytán kilépett s a 
,,Szegedi Hiradó“-hoz ment munkatársnak. 1888-tól 1891. őszéig 
katonáskodott a 46-ik gyalogezrednél.

A katonáskodása előtt való idejében a Szegedi Hiradó-nak 
írt állandóan tározókat s a lapkiadó ezég kiadásában megjelenő 
Szegedi Nagy Képes Naptár évfolyamait szerkesztette. Ugyan
ezen időben jelent meg tőle a Francke-Komjáthy-féle ,,“A konyha 
vegytana“ iskolai tankönyv átdolgozása, bővített kiadásban.

A katonasága után való időkben tárczaírója volt a Hét-nek, 
a Fővárosi Lapok-nak, a Pesti Napló-nak, Hazánk-nak, Ország- 
Világ-nak, Magyarország-nak, Háztartás-nak, Pesti Hírlap nak, 
Magyar Ujság-nak, Divat Szalon-nak, a Szegedi Napló-nak s a 
Kakas Márton-nak.

1893-ban jelent meg Szegedi parasztok és egyéb urak czímű 
kötete. Ugyanez évben a Leány játszik czímű elbeszélése a Du- 
gonics-Társaság pályázatán 100 arany forint jutalmat nyert. 
1897-ben Betyárlegendák czímű kötete jelent meg, 1898-ban 
Jegenyék alatt czímű kötete.

Török Károly, született Vásárhelyen, 1843. okt. 28-án és 
meghalt 1875. május 12-én. A középiskolákat sok nélkülözései 
daczára kiváló sikerrel végezvén, 1867-ben Budapestre ment s a 
jogot hallgatta, majd a Magyar Földhitelintézet tisztviselője lett.

A Kisfaludy-Társaság részére egybegyüjtötte Csongrád 
vármegye népköltészetét, szokásait, mondáit és babonáit. E nagy
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beeső gyűjtemény egyes részletei Arany J. „Koszorújában, a 
Nagy Miklós féle „Magyarország képekben" és a „Vasárnapi 
Ujság“-ban jelentek meg.

Verseit és egyéb dolgozatait barátai 1876-ban Török Ká
roly munkái czím alatt adták ki.

Varga Ferenez, jeles plébános és történetíró, született Sze
geden 1837. jan. 28-án. Iskoláit szülővárosában végezte. 1861-ben 
pappá szenteltetvén fel, 1865-ben gyoroki, 1879-ben csókái, 
1880-ban Kisteleki, végre 1893-ban Szeged-belvárosi plébános 
lett, hol mint ilyen most is közelismerés mellett működik. Tör
ténelmi apróbb dolgozatai mellett „Szeged város története" 
czímű pályanyertes művével tűnt fel, melynek első kötete 1877- 
ben jelent meg.

Ifjabb korában a Szegedi Hiradó-ban történelmi beszélyeket 
és közérdekű tárezákat írt. Azonkívül a Délmagyarországi Tör
ténelmi és Régészeti Értesítőben is jelent meg tőle több törté
nelmi becsű czikk. Újabb időben aDugonics-Társaság Évköny
veiben teszi közzé nagyérdekű tanulmányait.

Varga Antal, vásárhelyi ref. tanár, született 1849. február 
24-én a csanádmegyei Dombegyházán, ahol atyja ref. lelkész 
volt. 0  maga Vásárhelyen végezte középiskolai tanulmányait; 
Budapesten két évig látogatta a műegyetemet, de betegsége 
miatt kénytelen volt hazatérni, ahol aztán a mérnöki helyett a 
tanári pályára szánta el magát. 1882-ben tanári oklevelet nyert 
s azóta láthatólag szép eredménynyel működik a vásárhelyi 
főgymnasiumban. A régiségtárnak buzgó rendezője, az ásatások
nak pedig szakavatott vezetője. Irt is egy igen tanulságos czikket 
az Archeol. Értesítőben a Vásárhely határában eszközölt régé
szeti ásatásokról és azok eredményéről. Továbbá megjelent 
tanárvizsgálati dolgozata is „A logari sorokról tekintettel azok 
alkalmazására,“ 1882. az iskolai Értesítőben. Figyelemre méltók 
azon értekezései is, melyeket az iparos tanoncziskolákról készí
tett Értesítőben tett közzé.

Varga János, aradi ügyvéd, született Szegeden 1844-ben, 
meghalt 1881-ben. Színműveket í r t : A bíró fia, — Szomszéd 
uram, — A malom alatt, — A bácskai rezervisták. Értékes műve
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A babonák könyve, 1877. és a Vasárnapi Újságban a nép szoká
sairól írt czikkei.

Várady Károly, a latin és görög nyelv tanára Szegeden 
1884 óta. Irt költeményeket és szakjához tartozó czikkeket kü
lönféle lapokban. Ezekből megemlítjük a következőket: Horváth 
Cyrill concretismusa. 1885. — A gymnasium reformja és Frary 
Rezső munkája a latin nyelv kérdéséről. 1886. — A középiskola 
kérdése. — A görög nyelv tanításáért folyt vita. 1891. — Szeged
től Rómáig, stb.

Varjú János, a classica-filologia tanára Szegeden; született 
Balassa-Gyarmaton 1861. február 10. Irt néhány szakbeli érte
kezést : A régi rómaiak nyilvános játékairól. Az ó-classicus iro
dalmak művelődéstörténeti hatásáról és szerepéről a középisko
lában. Vörösmarty lyrai költészete. Plautus vígjátéki alakjai. 
Jókai mint humorista.
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M ezőgazdasági v iszonyok . — - A job b á g y sá g  m eg szü n te té sén ek ' h atása . —  
A fö ld  kataszteri fö lm é r é se  e g y e s  járások szerin t. —  M a g te r m e lé s ; a  
d oh án yk ertészségek  m eg sz ü n te té se . —  Palásty e s e t e .  —  Az 1 8 6 3 - ik i  
aszály é s  az 1 8 6 6 - ik i fagy . Székely  v er séb ő l. —  Egy gazdasági in tézet 

iránti le lk e sed és . —  M unkáskérdés. —  F aü lte tés.

Meg kell még emlékeznünk Csongrád vármegye gazdasági, 
ipar és kereskedelmi viszonyairól is. Ezek a szabadságharcz után 
rendkívüli nagy változáson mentek keresztül.

Az urbériségés jobbágyság megszüntetése egészen új gon
dolkodásmódot, új szellemet, új tevékenységet és új vágyakat 
ébresztett. Az a tudat, hogy nincs többé robot, nincs dézsma és 
nincs papi tized; hogy most már mindenki szabadon használ
hatja fel istenadta tehetségeit és egyéni képességeit, óriási lendü
letet adott mindenek előtt a mezőgazdaság fejlődésének.

A nép, mint kalitkájából kiszabadult madár, első évben nem 
tudta mitévő legyen szabadságával. Itt-ott a szabadosságra való 
hajlam mutatkozott és hogy az uradalmak ellen felizgatott nép 
nagyobb kihágásra nem vetemedett, azt csak azon körülménynek 
lehetett tulajdonítani, hogy a 48-iki harczias események riadalma 
másfelé fordította a közfigyelmet.

Szerencse, hogy nehány város, Szentes példáját követve 
még 1848 előtt váltotta meg szabadságát, s így az úrbér rende
zése kevesebb zavargással volt végrehajtható. E tekintetben jó 
hatással volt az 1853-ban kiadott királyi pátens; de azért még 
annak életbeléptetése után is maradtak megoldatlan úrbéri kér
dések.

Ugyanis a nemesi birtok kétféle volt, t. i. olyan, mely egyes
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nemesi főcsaládok kezében maradt, és olyan, mely Szeged sz. kir. 
város tulajdonát képezte. Az egyes családok birtokai közül ki
váltak a gr. Károlyiak és az őrgróf Pallavicini uradalmai, továbbá 
a Kárászék és Magyar Imre birtokai. Ezek mellett volt még a

Pallavacini őrgróf.

szentesi határban: két compossessorátus: Tees és Fábián Se
bestyén. Minthogy azonban ezen utóbb nevezett puszták sem 
képeztek közös földet, hanem kisebb-nagyobb területű magán
birtokot, — tehát azok a fentebb említett nagy uradalmak nem
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tartoztak azon területhez, melynek rendezését a nevezett pátens 
szükségesnek tartotta. A lakosság közös birtokát csak Szeged 
város határa képezte, mint a melyben levő puszták a XVIII. 
század elején a „városnak és lakosainak" ajándékoztattak.1 Hogy 
egyes polgárok és lakosok miként jutottak saját birtokhoz, azt a 
vármegye 1858-ban sem tudta kipuhatolni. Annyi bizonyos, hogy
II. József korában, a kataszteri felmérés alkalmával készített 
térképen már fel voltak tüntetve az egyes polgárok birtokai. Az 
1819- és 1840. években felsőbb jóváhagyás mellett több területet 
adtak el egyes lakosoknak. Mikor aztán az ötvenes években az 
úrbéri birtok rendezése foganatba vétetett, a vármegye azt taná
csolta a kormánynak, hogy a fent említett szabályzatot oda kel
lene változtatni, hogy ne csak a birtokterület nagysága, hanem a 
talaj és művelés minősége is irányadó legyen. Mert világos, hogy 
e nélkül a tiszta jövedelem kiszámításához biztos alapot nem 
lehet nyerni.1 2

Meg kell itt jegyeznünk, hogy a kataszteri munkálatokat a 
birtokrendezéssel együtt a Bacbkorszak elején kezdették meg, 
és tízévi munka után tudták csak befejezni.

Az ötvenes évek elején történt összeírás és fölmérés szerint 
Szeged határa 138/i0 □ mérföldre terjedt; a szegedi járáshoz tar
tozó községek és puszták pedig 92/i0 □ mérföldre. A csongrádi 
járás 7:i/io, — a szentesi 142/10, a vásárhelyi pedig 125/io U mér
föld volt.

Holdak száma szerint a szegedi határban 136,21 l T2g1095 ka- 
tasztrális holdat,— a szegedi járásban pedig Algyőn 146Olf{j0, 
— Serkéd-pusztán 782T4go0o0, — Horgoson 773S632, — Kishorgo- 
son 10,1211B0, — Kisteleken 10,9507Q1, — Kecskeméti Puszta
szeren 7536, — Sövényházán 40,081800, — Öttömösön 2000, — 
Tápén 7932107B, kataszteri holdat írtak össze, a mi Szeged
del együtt 224,814 holdat és 1131 □ ölet tesz ki.

A csongrádi járásban Csany hozzátartozó pusztával, t. i. 
Kis- és Nagy-Rávággyal, Szántóval, Felgyővel és Vidratorokkal 
együtt, 817426 li. Csongrád a közigazgatási tekintetben hozzá

1)  „Civitatis ceterisque civibus et incolis damus et donamus.“ L. az 
adományozó leveleket.

2) Lásd a megyei főnök jelentését 1858-ról.
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csatolt pusztákkal (Fehértó, Ellés, Máma, Gyója) 37596’464 h. 
Mindszent a hozzátartozó pusztákkal u. m. Tömörkénynyel, Kis- 
Pusztaszerrel, Kettőshalommal, Morotvával és Ujmajorral 
14,223916 h. Kispusztaszer Siróhegygyell4,382704 h. Összesen 
74,377 kát. hold.

A szentesi járásban: Szegvár Kórógy-Szent-Györgygyel 
14,381’161 h. Szentes 65,133’204 h. Derékegyháza a hozzá 
tartozó pusztával 25,586’ 193 h. Riskirályság Nagy királysággal 
és Csere Szt.-Lászlóval 13,65039° h. Fábián Sebestyén 9053'030 
h. Teés 2073’ 300 h. Összesen 129,8791478 h.

Á hódmező-vásárhelyi járásban Vásárhely és pusztái 
99,3601” ® h. Sámson-Szőllős 15.937” ° h. Gorzsa puszta 
27,026’96 h. Kenyere Téglással 2189398 h.

Összesen 144,562816 h.
Az egész vármegyében volt tehát 573,634228 kát. hold föld.
Eseit volna egy-egy emberre 37-2 hold. De ha figyelembe 

vesszük, hogy a félmilliónál több holdnak majdnem 3/3 része 
egyes uradalmak kezében volt, — akkor alig esik egy-egy hold 
egy emberre, a miből elélni nagyon bajos. Kivált, ha számba 
vesszük, hogy ennek a nagy darab földnek fele se szántóföld, 
hanem volt benne sok nádas, mocsár és terméktelen szik.

Közigazgatási járásonként véve a mívelési ágak szerinti 
különbséget és az akkori kormány által kiszámított tiszta jöve
delmet, a következő képet nyerjük:

1. Szegedi 
járásban

2. Csongr. 
járásban

3. Szentesi 
járásban

4. Vásárhelyi 
járásban Összesen

Tiszta j ö- 
vedelem

kh. Öl kh. öl kh. Öl kh öl kh. Öl írt kr.
Szántóföld 76450 957 55596 871 61959 1510 66591 325 227598 461 1180761 29

Rét és kert 33904 95211, 8995 437 17079 329 17720 635 77699 753'1, 201116 42

Szőllő 1786 149 1264 1203 870 535 2042 465 5963 752 59805 33

Legelő 65280 202'12 12401 991 34660 1200 35526 100 147868 892 257900 10

Erdő 1649 159 329 780 1027 2390 217 1370 8224 1499 6855 2

Nádas 11859 990 2418 1200 5909 2100 11031 690 30720 180 39958 30

Terméketlen 43789 1460 7987 668 8345 1514 11433 350 71556 792

Összegezve 241908 70 59993 1350 129859 1578 144562 815 1746597 13
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Látni való, hogy a félmilliót felülhaladó holdak összes 
tiszta jövedelme a két milliót sem üti m eg; holott ugyanazon 
föld az újabb kimutatás szerint 2,477,925 frt 14 kr. tiszta jöve
delmet hoz. Adója pedig 1,653,137 frt 42 kr.

Csongrád vármegye területén i8gg-ik évben,
igy oszlott meg egyes községek közt az állami adó :

A község megnevezése

O s z t r á k  é r t é k b e n
Kataszteri 

tiszta jövedelem Földadó
Összes 

állami adó

forint kr forint kr forint kr

Algyő község ................... 6,200 12 1,581 03 5,394 07
Csany „ ... ................... 11,332 98 2,889 91 7,699 15
Csongrád „ ... ... ... ... 149,381 25 38,092 22 86,263 09
Derékegyháza 109,061 53 27,810 69 39,721 36
Dorozsma _ ... ... _ 101,700 86 25,933 72 53,934 46
Fábián Sebestyén ... ... 49,658 78 12,662 99 18,166 95
Fehértó (Csanyhoz csatolva) 9,117 37 232 40 425 83
F e lg y ő ................ . ........... 11,464 08 2,923 34 4,277 19
Felső Pusztaszer...........  ... 11,071 07 2,823 12 4,854 25
Nagy- és Kis-Horgos— ... 53,668 98 13,685 59 27,912 40
Kistelek................................ . 30,159 14 7,690 58 21,181 27
M ágocs........................ . ... 110,370 94 28,144 59 37,478 91
Mindszent ................... ... 59,175 96 12,794 78 27,824 58
Ö ttöm ös-............... ,................ 2,190 04 558 46 771 86
Sándorfalva... ... _ ... 5,928 23 1,511 70 9,668 10
Sövényháza ........................... 115,794 04 29,527 48 51,255 96
S zen tes........................ . ... 324,445 33 82,733 56 198,906 12
Szegvár ... ... ................... 70,434 51 17,960 80 31,593 88
Tápé ................ ................. 19.683 14 5,019 20 11,825 60
Tiés........... ... ................ . 9,007 65 2,296 95 3,129 09
T öm örkény...  ................ . 13,495 41 3,441 33 7.267 39 Va

Összesen: 1,256,135 41 320,314 53 651,551 51V,
Szeged szab. kir. város 460,377 77 117,396 33 585,102 26 Va
H.-Vásárhely törv. hat. j. f.város 761,411 96 194,160 05 416,483 64
Csongrádm. Összesen: 2,477,925 14 631,870 91 1,653,137 42

A fenti táblázatból is kitűnik, hogy a szántóföld az összes 
megyebeli földterületnek felét sem képezte. Sok volt a legelő és 
a rét, mely a jószágtenyésktésnek természetes alapját képezte.

Az úrbér és kataszteri munkálatok befejezése után kezdtek 
a gabonaárak emelkedni, s mivel ez az irányzat hosszabb ideig 
tartott, ennek következménye az lett, hogy a magtermelés na
gyobb arányokat öltött s ehez képest a marhatenyésztés fokoza
tosan alább szállott. A gulyások, csikósok, juhászok és kanászok

28
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régi híres fajtája lassankint ritkulni kezdett és a pusztai élet 
régi bája, szépsége, szabadsága és költészete egészen megszűnt. 
A gazdasági termények árának emelkedése maga után hozta a 
föld okszerűbb mívelését és trágyázását.

A kihasított legelőket feldarabolták, a lakosság között fel
osztották. Uj meg új tanyák épültek, melyek körül a jobb földet 
eke alá vették és csak annyi legelőt tartottak meg, a mennyi a 
vonó marha legeltetésére elegendőnek látszott. Az okszerű gaz
dálkodás elvei kész követőkre találtak, mert alkalmazásuk tény
leg haszonnal járt.

M agyar tehén.

Az ipari növények, repcze és dohány termelése leginkább a 
nagy uradalmakban folytattatott. Különösen Pallavicini őrgróf 
birtokán sok dohányos telep volt; t. i. Alsópusztaszeren, Dóczon, 
Hantházán, Bakson, Anyáson és Bánomhegyen. De ezeket az 
őrgróf, 1852-ben részint az elárusítás nehézségei miatt, részint 

jiedig azon feszült viszony miatt, mely a dohányos-kertészek és 
az uradalmi tisztek között kifejlődött, megszüntette. Ugyanis a. 
mindszenti uradalom a régi időktől fogva tiz évenként bérbe 
szokta volt adni azt a földet, melyen az illetők dohányt tenyész-
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tettek. A szerződés egyik pontjában ki lett mondva, hogy ha tíz 
év leteltével bármily okból újabb egyezség létre nem jöhetne, a 
dohánykertészek tartoznak onnét elköltözni.

Ezt a pontot azok a dohányos kertészek, kik az 1848-iki sza- 
badságharczban szolgáltak, félre magyarázták ; bizonyos jogokat 
formáltak ahoz a földhöz, a melyen laktak. Hát miért ontottuk 
mi vérünket a hazáért — úgymond — ha még ezután is másnak a 
földjén kell nyomorognunk? Ezt a nyilatkozatot a jó Pallavicini 
őrgróf igen rossz néven vette; kivált mikor megtudta, hogy ezek 
a szegény emberek az egyenlőséget és szabadságot igen balul 
magyarázzák. Az erről szóló tiszti jelentések alapján az őrgróf 
elhatározta, hogy a kertészségeket fel fogja oszlatni. A feloszla
tásra vonatkozó intézkedések megtételével Palásthy József nevű 
s AlgyŐn lakó uradalmi inspektorát bízta meg, a ki kíméletlen
ségével az egész kertész nép gyűlöletét magára vonta.

Palásthy szigorúan behajtván a bérhátralékokat, kihirdette, 
hogy a dohánytermelés beszállítása után, 1852. év január elején, 
tehát a legkeményebb télvíz idején, minden kertész hagyja el a 
telepet, különben leszedeti feje felül a háztetőt. És úgy tett, a 
miként beszélt. A nép ellenszegült, ő katonai karhatalommal 
űzte el a védekezőket. A szétkergetett nép az úgynevezett „nagy
asszony rétjén“ verődött össze és boszut esküdött Palásthy ellen, 
a kit aztán februárban harminez lovas betyár éjjel megtámadott 
— és meggyilkolt. így pusztult el ez ellentmondást nem tűrő és 
kegyelmet nem ismerő ember; — s utána elpusztult az ányási 
és hantházi, majd — egy évvel később — a többi kertészség is, 
kivéve Csanyt, mely hű maradt a dohánytermeléshez.1

Kerti veteményeket leginkább csak házi használatra ter
meltek. A főtermény a gabona maradt, mely dúsan jutalmazta 
a gazdának fáradozását. Fájdalom, hogy az elemi csapások igen 
gyakran tették tönkre a szép vetésekhez kötött reményeket. 
Még élő emberek is emlékeznek az 1863-iki aszályra, mely való
ságos ínséget idézett elő a vármegyében. Eső hiányában a *)

*) Csany 1859-ben Ő felségéhez folyam odott abbeli panaszával, 
hogy dohányát a beváltó h ivatal rosszul osztályozza és alacsony árakon 
váltja  be.

2 8 *
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legelők teljesen kiszáradtak és a gazdák kénytelenek voltak 
lábas jószágaikat vagy potom áron eladni, vagy más vidékre 
hajtani. Télen pedig, sok helyen, éhen veszett a marha.

A vármegye és a helytartótanács már junius közepén intéz
kedtek a baj elhárítására szükséges eszközök beszerzéséről. 
Járásonkint, sőt községenként „inségi bizottmányokat“ szervez
tek. Vásárhely azt kérte, hogy a III. és IV-ik évnegyedre eső 
adó elengedtessék, hogy áz engedélyezett Nagyvárad-szegedi 
vasútnak a vármegyén keresztül vonuló része, és a Mindszent- 
apátfalvi Tiszaszabályzó-társulat töltésvonalai kiépítettessenek; 
hogy a legszegényebb sorsuak részére beszerzendő élelmi 
szerekre kölcsönt vehessen fel, — és a közbiztonság érdekében 
a munkakerülők munkára kényszeríttesenek.1) Szegvár azt kérte, 
hogy a gr. Károlyi-család az aratási munkánál ne idegeneket, 
hanem helybelieket használjon. A szegény emberek és családok 
arról panaszkodtak, hogy gazdáik kárpótlás nélkül a szolgálat
ból elbocsátják őket. Mindenfelé panasz és jajkiáltás volt 
hallható.

A községek kölcsönökhöz voltak kénytelenek folyamodni; 
mert a termés távolról sem volt elegendő az élelemre. Hivatalos 
kimutatás szerint az egész vármegye területén, Szegeddel együtt 
ez volt a termés:
Búza term ett 265,457 m. Szükséglet 641,139V2 m. H iány 375,682Vj m.
Rozs „ 165,408 ■> n 326,050V* » 160.642Vj »
Á rpa 40,983V2 258,933 n » 217,939V2 n
Zab 29,208 >i 9 '161,602 » » 132,394 n
Tengeri „ 103,869 » r> 407,816 » n 303,947VS n
Köles „ 192 n 9 1,236 » » 1,044 »
Burgonya „ 64,330 n ” 227,677 » n 163,347 n
Répa „ 5,000 >> » 36,900 n n 31,900 n
Széna 79,271 *» ?> 1.097,852 » n 1.018,581 n
Lóhere 10,000 n 30,000 n » 20,000 n

A mutatkozó hiány előteremtése roppant bajjal járt. Leg
több helyen kölcsönnel2; sok helyen közmunkával, itt-ott társa-

’) V ásárhely  kérvénye 1863. jun . végén.
s) Csongrád 40,000 frtot, M indszent 4000 ír t, Tápé 700 frt, V ásárhely  

20,000 írt, Horgos 1600 frt. A  bökénym indszenti tá rsu la t 35,000 frt. A  hor- 
gos-m artonosi tá rsu la t 40,000 frt.
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-dalmi gyűjtéssel, sorsjátékkal stb. próbáltak segíteni a bajon, 
mely sok embert Oláhországba való kivándorlásra kényszerített2) 

A kormány Ü Felsége rendeletére 60,000 mérő gabonát kül
dött. Azonkívül a napi pyomor enyhítésére Ő Felsége 5000frtot 
osztott k i; gr. Károlyi Lajos 3000 irtot adott.

Az 1866. évi Ínséget a májusi fagy és az azt követő aszály 
okozta. A fenti bajok és intézkedések ismétlődtek.3)

A beállott új ínség festéséül, hadd álljon itt mutatványként 
nehány versszak, melyet egy szentesi paraszt, Székely Sándor, 
•az 1866-ki fagy által okozott bajokról írt.

Hát már megint eljött az ínség órája,
Most is keservesen emlékezem rája,
Mély sebeket hagyott rajtunk hatvanhárom,
A gyógyító időt most hiába várom.

Keseredett szívvel néztünk az időre,
Bíztunk, ha mostan sújt, majd enyhít jövőre.
Úgy látszott feltűnni e jelen hatvanhat,
Amelynek emléke sok évekre kihat.

A tavasz a legszebb reménnyel biztatott,
A lelkünk is örült, oly szép szint mutatott.
Táplált és biztatott minket e reménység,
Ki hitte volna, hogy közeleg az Ínség.

Ki hinné a hideg, hogy májusban is árt,
Egy éjszaka tehet sok milliónyi kárt?
Májusnak utolján, óh isteni végzet!
A fagy oly iszonyú nagy pusztítást végzett. *)

*) L. H elytartótanács rendeletét a k ivándorlás m egakadályozására. 
2) E kkor a szükségessé vált vetőm agvak beszerzésére Csongrád- 

■vármegye részére  65,636 ír t  37 kr. engedélyeztetett — a község'ek közti 
•elosztás czéljából.
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Már-már a búza is kalászát mutatta, 
Reménység fejében sok már el is adta.
A pünkösd ünnepét békével megültük, 
Gazdag aratásnak előre örültünk.

Pünkösd után nappal, reggel, este, délben, 
Oly darahó esett, milyen szokott télben, 
Május huszonhárom és huszonnégy között,
A munkás telelő ruhába öltözött.

Szegény földmívelő, már most a búzára 
Úgy nézhetsz, mint amaz átkos fügefára!
Ez időtől fogva az üres kalászok,
Egyenesen álltak, megszűnt virágzások. . .

Szőllő, tök, dinnye, bab, apró vetemények,
A fagy által állva maradtak szegények.
Jaj neked föld népe, aki abból éltél,
Amit munkád után a földből reméltél!

A kaszát és villát szomorún kezeled,
Mert előre látod, hogy nem lesz kenyered. 
Fájdalommal hallod gyermekidtől: „Apám! 
Éhezem, adj enni, elfogyott a papám.“

Te is szomorkodol, sír a feleséged,
Mert már két napra sincs elég eleséged. 
Kinek gazdasága csak az egy egészség,
És munkája által hárul el az Ínség.

Jövel világ bölcse, fogjak veled kezet, 
Kérdem: hogy töltheti ez most ki a telet? 
Minden nap étel kell a testtáplálásra,
E mellett költség is ruhára meg másra.

De ha körül nézel, akár merre tekincs, 
Megszokottá válik az a jajszó, hogy: Nincs! 
Nézd e kis gyermeket, alig van négy éves, 
Fel s alá az utczán, hogy jár-kel, mert éhes.
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Istenadta reszket, alig tud megállni,
Szegény apja, anyja, nem bírja táplálni,
Ha emberszerető irgalmat nem talál,
Szemelek láttára lepi az éhhalál...

Valóban ilyen volt a nyomor, melyet az 1866-ki fagy idé
zett elő; ilyen volt a szegény földmívelő nép hangulata. De a 
hatóságok gondoskodása mégis elhárította az éhhalál veszedel
mét. Egy haszna mégis lett belőle a népnek, t. i. a z : hogy ko
molyabban gondolt a jövőre és kezdte megbecsülni a takarék 
magtárokat!

A gazdasági egyesület, mely gr. Károlyi Sándor elnöklete

L ó .

mellett működött, nagy súlyt helyezett a lótenyésztésre, melyet 
j utalmakkal is igyekezett előmozdítani. Megismertette gazdáin
kat a földmívelés jelesebb eszközeivel és szerszámaival, s ezzel 
nagy mértékben fokozta az újítások iránti bizodalmát.

Mikor a kormány 1870-ben az Alföldön egy magasabb gaz
dasági intézet felállítását tervezte, Csongrád vármegye városai 
és birtokosai nagy érdekeltséget tanúsítottak az eszme iránt. 
Egymás után jelentették be pénzbeli ajánlataikat azon esetre, 
ha a szóban volt gazdasági intézet Csongrád vármegye terüle
tén fogna felállíttatni.

Kárász Benjámin kijelentette a vármegyei gyűlésen, hogy
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a mezőgazdaság érdekében felállítandó iskola ügyét kész évi 
hozzájárulással előmozdítani. Vásárhely városa azon feltétellel, 
ha ily gazdasági intézet Vásárhelyen állíttatnék fel, 150 hold 
legjobb minőségű földet ajánlott fel; a mi akkoriban mintegy 
ötvenezer forintot képviselt. Orgróf Pallavicini 200 frtot, gróf 
Károlyi Gyula 50 frtot, Kárász Imre 100 frtot, Magyar Imre 50 
frtot ajánlott fel.

Fájdalom, a kormány nem Csongrádon, hanem Debreczen- 
ben állította fel a gazdasági intézetet. Ezt a csongrádmegyei 
gazdaközönség mélyen sajnálta, mert élénken érezte, hogy 
sokat kell tanulnia, ha a mezőgazdaság újabb igényeinek meg
felelően haladni akar.

Hogy aránylag még sem haladhatott úgy, a mint azt a 
hetvenes években még mindig jó gabona-árak engedték volna; 
annak egyik főakadályát a fentebb említett aszályokon kívül, a 
Tisza elleni védekezéssel járó nagy költségek képezték. Ezek
ről lentebb a Tiszaszabályozásfól szóló fejezetben bővebben 
fogunk szólani. Itt még csak a munkásviszonyok rosszabbulá- 
sáról és szabályozásáról kell megemlékeznünk.

A mezei munkások már a hetvenes években kezdtek szer
vezkedni a földbirtokosok ellen. Évről-évre nagyobb napszámot 
és aratáskor nagyobb részt követeltek. Divatba kezdtek jönni a 
szerződés szegések és önkényes munkabeszüntetések, melyek 
sok birtokosnak tetemes károkat okoztak. E részben még a cse
léd és a gazda közötti viszony szabályozásáról; a gazdasági 
munkásokról és napszámosokról szóló törvény behozatala előtt 
igen sok panasz emeltetett.

A vármegyei hatóságok már elébb sokat foglalkoztak azon 
kérdéssel: miként lehetne a munkás-szerződéseket úgy kötni, 
hogy azoknak megszeghetlenségéről a munkás nép helyesebb 
fogalmat nyerjen? Továbbá, miként lenne biztosítható az 1840. 
évi IX. t.-cz. 37. és 88. szakaszainak pontos végrehajtása?

Osongrád vármegye közönsége 1869-ben azon meggyőző
désének adott kifejezést, hogy a szerződésszegésből eredő bajt 
csak czélszerű nevelés által véli elháríthatónak. Mert csak ez 
által fog a munkás nép jogairól és kötelességeiről tisztább fo
galmakat nyerni. A nevelés ébreszti és szilárdítja a munka-
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ösztönt, a törvény tiszteletét; az nemesíti meg az erkölcsöket 
is. A mi pedig az 1840. évi IX. t.-cz. 37. és 38. szakaszainak 
végrehajtását illeti, arra nézve Csongrád vármegyének az volt a 
nézete, hogy léptettessék életbe minél előbb országszerte a 
cselédrendszer.

A részesekre és más mezei munkásokra nézve vármegyénk 
területén már ezen évben életbeléptetendőnek tartja a követ
kező eljárást: Vezessen az elöljáróság a helybeli munkásokról 
betűrendes nyilvántartási könyvet. E könyv kezelőjénél tartoz
zék minden munkás jelentkezni két tanúval, a kik tanúbizony
ságot tesznek arról, hogy az illető még sehova sincs elszegődve. 
Arról állíttassák részére bizonyítvány, és ha más határba kíván 
elszegődni, ez legyen az útlevele. Ilyen útlevél, illetőleg bizo
nyítvány nélkül ne legyen szabad a munkást felfogadni. A 
munkásnak pedig, ha valaki már felfogadta, ne legyen szabad 
máshoz elszegődni. Az ezen szabály ellen vétő gazda és mun
kás egyaránt büntetendő; utóbbi 14 naptól 6 hétig terjedő s a 
panasz elintézése után azonnal kitöltendő fogsággal büntettes- 
sék. Mivel a munkás vagyontalansága miatt kártérítésre nem 
képes, e büntetés hat rá legérzékenyebben, mert keresetétől 
fosztja meg. Az előforduló panaszok rögtön intézendők s afelebb- 
vitel csak birtokon kívül engedendő meg.

Szabályul állítandó fel továbbá, hogy a munkás csak írásos 
és a törvény kellékeinek megfelelő szerződés mellett fogadható 
fel, mely szerződés a takarási munkákra nézve csak azon időben 
köttethetnék, midőn már a termést meg lehet ítélni. A munkás
kéznek már most érezhető hiánya miatt a kormány fölkérendő, 
hogy a szolgálatban álló katonák a takarás idejére minél na
gyobb számban szabadságoltassanak s azért az őszi hadgyakor
latok ápril és május hóra tétessenek át. A megye közönsége úgy 
lévén meggyőződve, hogy az 1840. évi 9. t.-czikknek a munka- 
szerződésekre vonatkozó rendeletéinek erélyes végrehájtása 
czélhoz vezet, a küldöttség javaslatát nem fogadja el, hanem a 
járási tisztviselőket utasítja, hogy e törvényczikk értelmében 
szigorúan járjanak el, a törvényczikk 200 példányban kinyo- 
mattassék, kellőképen kihirdettessék s a nép értesíttessék, hogy 
a szóbeli szerződések ép úgy kötelezők, mint az írásbeliek. A
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miniszter fölkérendő, hogy a munkás-szerződések megszegé 
sére vonatkozó rendeletéinek szigorú végrehajtását az összes 
törvényhatóságoknak hagyja meg s a gazdák és cselédek egy
másközti viszonyát szabályozó egyszerűen s a köznép által 
könnyen érthető törvényjavaslatot dolgoztasson ki s annak az 
országgyűlésen leendő mielőbbi tárgyalását szorgalmazza.

Ennek meg is volt a kellő hatása; mert 1876-ban csak
ugyan létrejött a cseléd és gazda közötti viszony szabályozásá
ról s a gazdasági munkásokról és napszámosokról szóló XIII. 
törvényczikk. Tagadhatatlan, hogy ezen törvénynek életbelép
tetése sok panaszt szüntetett meg. Mert, hogy csak egyet említ
sünk, a cselédkönyvek használata, ha nem is változtatta meg a 
cselédek könnyelműségét, mégis kedvezően hatott azok gondol
kodásmódjára. Azóta az agrár-szoczialismus veszedelme nagyobb 
arányokat öltött; de a gazdák és földbirtokosok higgadtsága és 
a törvényhozás bölcsesége kellő mederbe térítette vissza a mes
terségesen fölizgatott szenvedélyeket.

Mikor a mezőgazdaságról és a munkásnép szenvedélyéről 
van szó, meg kell emlékeznünk a népnek azon vadságáról, mely 
a fák pusztításában nyilvánul, és nyilvánult különösen e kor
szak első évtizedeiben.

E részben a fatenyésztés nagyobbmérvű fejlesztése körül 
nagy érdeme van nemcsak az osztrák absolut hatalomnak, 
hanem az alkotmányos magyar kormánynak is.

Már 1853-ban utasították a szolgabiróságokat, hogy a fa- 
tenyésztést ajánlják a nép figyelmébe és a községekben már 
létező fiatal fák megrongálását a községi elöljárók útján lehető
leg megakadályozzák ; főképpen pedig arra biztassák a közsé
geket és azok lakosait, hogy az utak mentében fákat ültes
senek.1)

A szolgabirák minden óv végén jelentést tettek a lefolyt 
évben ültetett fák mennyiségéről. Nemcsak epreskerteket, hanem 
gyümölcsfa-iskolákat is alapítottak Szentesen és Vásárhelyen. 
Ez utóbbi városban a nádas legelőből 12 holdat hasítottak ki 
faiskolának, a honnan sok fiatal fát ültettek ki az országutak

l) L. m egyefőnök rendeletét. U. o.
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mellett.1) Rendes kertészeket fogadtak fel, a kik hivatásukhoz 
képest igyekeztek hatni a népnek farongálási hajlamai ellen.

A szegedi járásban 1857-ben 2542 darab fát ültettek ki. 
Minden községben volt faiskola, melyekben a talaj különfélesé- 
géhez képest különféle fákat neveltek. Ki kell itt emelnünk a 
Kárász-családnak jó példaadását, mely láthatólag jó hatást gya
korolt a népre is. Azok az erdők és fasorok, melyeket Kárász 
Benjamin, utóbb Kárász Imre és Géza ültettek, ma is díszét ké
pezik a horgosi határnak. A kamarási erdő ritkítja párját.

A Károlyiak szintén jó példával jártak elől. Károlyi Lajos 
az ő uradalmainak dülőutai mellett 115,000 darab akáczfát ülte
tett ki. Vásárhely, Szentes és Szegvár között fennálló országúira 
6000 ákáczot és nyárfát; Osongrád és Félegyháza közt 2259 da
rabot, többnyire ákáczot ültettek el.* 2) A mennyiben pedig a nép 
évenkint sok kárt tett a kiültetett fákban, a vármegye kénytelen 
őröket felfogadni és az utak mentén tilalmi táblákat felállítani.3) 
A fák helyesebb és biztosabb elültetése czéljából 1868-ban 
Fendt Antal volt szegedi erdőmestert, 800 frt fizetéssel és 400 
frt úti átalánynyal felfogadta.4)

Ma már az országutak mentében mindenütt szép fasorok
ban gyönyörködhetünk; sőt Pallavicini őrgróf a gyümölcsfák
nak a szántóföldek táblái körül való kiültetésével is szerencsés 
kísérletet tett.

De nemcsak az országutak mentén, hanem a községek ut- 
czáin is meglátszik a haladás. Gyönyörű fasorok láthatók min- 
dnnütt, és a községek főterein ott diszlenek az úgynevezett 
artézi-kutak, melyek egészségügyi tekintetben megbecsülhetet
len szolgálatokat tesznek. Szegeden, Vásárhelyen, Szentesen, 
Szegváron, Mindszenten, Horgoson, Derekegyházán és más ura
dalmi majorságokban éppen nem tartozik a ritkaságok közé az 
artézi víz használata.

*) Szentesen 1863-ban m ár „G yüm ölcsészeti E gy le te t“ akartak  a la
k ítan i; de a közbe jö tt szárazság  és a korm ány akadékoskodása m iatt nem  
jö tt létre.

*) L . A  m egyefőnök je len tését faültetés ügyében  1857-ben.
3) V árm . jkv . 1859.
*) L . A vm egyei jkv . 1863 ban nov.
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C songrád várm egyei czéh ek , ezek n ek  új sze r v e z é se , iparkam arák fe lá llítása . 
—  M esterek é s  kontárok. Iparosok szám a  1 8 5 6 -b a n  —  Törvény általi 

ren d ezés  1 8 7 2 -b e n  é s  1 8 8 4 -b e n . —  G yárverseny hatása.

Az ipar fejlődése ezen korszakban is lépést tartott a mező
gazdaság fejlődésével. Az új politikai viszonyok okozták, hogy 
a fennálló czéhrendszer nem elégítette ki azokat, akik a magyar 
kézi ipar versenyképességét biztosítani akarták.

Csongrád vármegye iparosainak az volt a nagy baja, hogy 
nem lévén ipariskolák, az iparosok kiképeztetpse azon régi mó
don történt, a mint már fentebb leírtuk. Ha valamely iparos némi 
jólétre vagy gazdagságra tett szert, pénzét nem iparának töké- 
letesbítésére, hanem többnyire földvásárlásra fordította. így jött 
létre az az állapot, hogy az ilyen iparos se jó gazda, se jó iparos 
nem volt, mert erejét, pénzét, figyelmét és idejét két egymástól 
eltérő feladat közt osztotta meg.

Az absolut kormány ezen is változtatni akart. Bekivánta a 
vármegyében levő czéhek vagy egyéb szövetkezetek számáról 
és minőségéről szóló kimutatásokat.1) Véleményt kért arra nézve, 
mikép lehetne a czéhek kiváltságaira és az iparczikkek szabá
lyozására vonatkozólag korszerű javításokat tenni?

A kereskedelmi osztrák miniszter, hogy a czéheknek némi 
összetartó szervezete legyen, elrendelte az iparkamarák fel
állítását. Elrendelte azt is, hogy mindenütt úgynevezett czélibis- 
tosok legyenek, a kik az iparszabályok megtartására ügyelje- *)

*) A felterjesztett kim utatás szerin t 1850-ben Szegeden 26, V ásár
helyen 19, Szentesen 17, Csongrádon 8, M indszenten, H orgoson és Szeg
váron 1 — 1 czéh állott fenn. L. M egyei jkv .
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nek. Czéhbiztosokul a községi jegyzőket nevezték ki, de a kik 
nem voltak feljogosítva gyűlések tartására. Az úgynevezett 
iparegyletek is csak hatósági közeg jelenlétében és ellenőrzése 
alatt tarthattak összejöveteleket. Minden iparos tartozott mes
terdíj czitnén 10 irtot fizetni. Ezt az összeget a tizezernél több 
lakossal biró városokban szabad volt 20 forintra emelni; de a 
mellett aczéheknek szabadságában állott, szükségleteikhez ké
pest még más csekély díjakat is szedni tagjaiktól. Azokat, akik 
előképzettség hiányában nem bírták megszerezni a mesteri jo 
gosítványt, egyszerűen kontároknak hívták. Természetes, hogy 
ezek önálló mesterséget nem folytathattak oly helyen, a hol 
rendes czéhek állottak fenn.

Ezekre nézve a kér. főispán elrendelte, hogy oly helye
ken, a hol czéhek léteznek, bizonyos idő alatt, az iparutasítás
05. §-ban megjelölt kellékek igazolása mellett, mesteri jogért 
folyamodjanak, vagy legény minőségében valamely mesterhez 
álljanak munkába.

Oly helyeken, hol czéhek nincsenek, tekintettel voltak a 
földesurak régibb intézkedéseire, és a mennyiben az ily kontá
rok a mesterség folytatására földesuraiktól akár írásbeli, akár 
csak szóbeli engedélyt nyertek: azoknak a mesterség gyakor
lása életfogytiglan oly kikötéssel engedélyeztetett, hogy tanon- 
czokat tartaniok nem szabad.1)

Érdekes tudni, hogy ekkor Csongrád vármegye községei
ben a czéhek és ipar társulatok minőség és szám szerint igy osz
lottak el: Vásárhelyen volt 166 csizmadia, 40tímár, 102fazekas, 
18 kalapos, 6 szűrszabó, 121 szűcs, 45 kereskedő, 31 kőmives és 
ács, 64 kovács, 10 lakatos, 42 szabó, 18 asztalos, 156 takács, 50 
kerékgyártó, 124 faragó.

Csongrádon 44 csizmadia, 14 kereskedő, 66 szűcs, 59 kő
míves, molnár és ács, 24 lakatos, asztalos és pintér, 24 kovács 
és kerékgyártó, 35 szabó és 61 takács.

Mindszenten 21 kereskedő, bérlő és egyéb iparos, 35 ta
kács. Szentesen 131 csizmadia, 20 kereskedő, 39 szűcs, 10 szűr- *)

*) Az ezekről szóló k im utatást be kellett küldeni a pesti kereskedelm i 
és iparkam arának .
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szabó, 61 molnár és ács, 16 timár, 7 lakatos, 26 kovács, 29 ma
gyar szabó, 17 asztalos, 96 takács.

Szegváron 2 csizmadia, 1 szűcs, 3 lakatos és kovács, 3 
rőfös kereskedő, 4 faragó, 3 kerékgyártó, 3 takács, 3 asztalos.1)

Feltűnő itt a sok csizmadia és takács, továbbá Vásárhelyen 
a sok fazekas, a kikről a többi községekben szó sincs; végre 
feltűnő az is, hogy szíjgyártó3) az egész vármegyében nem talál
ható, holott ismeretes dolog, hogy a magyar gazdák ekkor is 
szerették a szép lószerszámot. Ezt ezen időben Szegeden vagy 
más nagy városokban szokták volt beszerezni. Pékek és mészá
rosok sünién csak Szegeden laktak ; mert a többi községekben 
mindenki otthon sütötte kenyerét, és annyi sertést és juhot vá
gott le, a mennyire szüksége volt.

Gyáriparról még akkor nem lehetett beszélni; Szegeden, 
Vásárhelyen és Szentesen ugyan alakultak gőzmalom-társula
tok, de máskülönben csak kézi iparosok küzködtek a rossz viszo
nyokkal. A kormány csak annyival mozdította elő tanulásukat, 
a mennyiben elrendelte a tanonczoknak vasárnapokon való ok
tatását. Különösen a rajztanításra fektettek súlyt.

Az új iparrendtartás 1859. decz. 20-án adatott ki, s 1860 
évi május elsején lett életbe léptetve, mely aztán a provizórium 
alatt is érvényben maradt 1872-ig, a mikor a törvényhozás egé
szen új alapokon rendezte az iparügyeket.

1872-ben, amint tudjuk, létre jött az új ipar törvény, mely a 
korlátlan szabadság elvét mondotta ki anélkül, hogy annak 
sikeres keresztülviteléhez szükséges előfeltételek meg lettek 
volna. Ki lett mondva, hogy ezentúl minden nagykorú egyén, 
nemre való tekintet nélkül, bármely iparágat és kereskedést 
önállóan és szabadon űzhet. Sőt bármely iparos jogositva'lett 
iparát helyettes vagy bérlő által is gyakorolni. A czéhek és 
azoknak régi jogai és szervezete megszűnt. Oly szabadság lépett 
helyébe, mely valóságos fejetlenséget hozott létre. A féktelen 
szabadság mellett, kellő szervezet hiányában, minden iparos

s) Hív. k im utatás 1850-ból,
8) Szentesen a szíjgyártók  czélitársulatának szabályai csak 1858-ban 

erősítte ltek  meg. L . M egyei jkv,
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magára lett hagyatva. A szabad társulás, kellő műveltség 
hiányában, nem sikerült, és igy a kézi iparos a nagy előnyöket 
élvező nagyvállalkozókkal és tőkével szemben háttérbe szorult, 
sőt egymás után tönkre is ment.

Ez az új állapot óriási változást idézett elő rövid idő alatt 
az iparos munkások egész társadalmi életében. A régi czéhbeli 
iparosok, a mint fentebb láttuk, kézi munkára voltak utalva, 
saját vagy idegen műhelyben dolgoztak. Az együtt dolgozók 
között önkénytelenül bizonyos családias viszony fejlődött ki. A 
munkaadó mesternek, a segédnek és inasnak kötelességei és 
jogai meg voltak állapítva a czéhszabályokban; ezek szerint a 
munkaadó, nemcsak mint mester, de mint házi úr és családfő 
is bizonyos fölénynyel bírt legényei és inasai felett, a kik érez
ték is tőle való függésüket; de ez a függő helyzet tűrhető volt, 
mivel a mester egyszersmind oktatójuk és gondviselőjük is volt. 
A műhelyi munka tehát bizonyos családias patriarchalis vi
szonyt teremtett. Az atyamestertől az utolsó inasig mindenki 
érezte, hogy összetartoznak, hogy egy érdekük, egy czéljuk van, 
hogy ennélfogva az ipari termelésben egymást segíteniük kell.

Ennek a szép patriarchalis viszonynak megszűntével az 
iparos legény árvának érezte magát; a mester pedig olyan ver
senytársakat kapott, a kikkel nem birt versenyezni, mert azok 
a gépek divatba hozatalával, tömeges árúikkal valósággal el
nyomták a kisiparost.

A géppel dolgozó nagyiparosok magokhoz vonták a fiatal 
erőket, az eddigi iparos legényeket; gyárilag kezelték az em
bereket. A munkaadó nem volt többé családfő, oktató és együtt 
dolgozó társ, hanem idegen gyáros, a kinek érdeke az, hogy 
gépei minél több jövedelmet hozzanak. A munkás ember itt 
maga is géppé lett. a kinek szellemi és erkölcsi tulajdonai, szük
ségletei figyelembe nem vétettek. A munkaadó és a munkás 
teljesen idegenek; nem érintkeznek egymással. Egymáshoz való 
viszonyuk rideggé lett, mely nélkülözi a patriarchalis családias 
őszinteséget. A gyári munkás egészen magára lett utalva; maga 
volt kénytelen gondoskodni lakásról, élelemről, családi tűzhely
ről, mint a többi társai, a kiknek körére és barátságára lett 
utalva.
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így fejlődött ki lassankint az iparosok közötti nagy elé- 
gületlenség, mely végre is socialis bajokat idézett elő.

Csongrád vármegyében teljes mértékben érezték az ipar
szabadságnak hátrányait; látták az előnyöket élvező nagy vál
lalkozás és tőke versenyében rejlő veszedelmet. Yisszakivánták 
a régi czéheket. Divatba jött az iparszabadság elleni izgatás, 
mely elől a kormány sem hunyhatott szemet. Kénytelen volt 
revideálni az 1872 évi ipartörvényt oly irányban, hogy a kézi 
iparosok létele új szervezet által a jövőben biztosíttassák . habár 
érezte, hogy a vállalkozók nagy tőkéjével szemben a kézműves 
iparost jobb helyzetbe hozni alig lehetséges. A versenyképes
séget még az 1884-iki törvény sem volt képes biztosítani; mert 
a visszakivánt czéhrendszert az újabban Európaszerte kifejlett 
új ipari viszonyok és közgazdasági állapotok mellett nem lehe
tett többé föléleszteni.

Az iparszabadság elve tehát fenntartatott; de a kézműves 
iparosok érdekében új rendet, új szervezetet biztosított a tör
vény az által, hogy alkalmas módon szervezi az iparhatóságo
kat; meghonosítja a munkáskönyvet és szabályozza a segédek, 
a munkások és a mesterek egymáshozi viszonyát. Különösen 
pedig az iparostanonczok kellő oktatását. Általában az iparos 
osztály társadalmi helyzetéről, művelődéséről s kiképeztetéséről 
is gondoskodás történt. Legmegnyugtatóbb intézkedés pedig az 
volt, hogy az úgynevezett „kötelező társulás“ elve az iparos 
osztály által hangoztatott kívánságához képest kimondatott. 
Azóta iparosaink azon üdvös meggyőződésre jutottak, hogy a 
versenyképességet csak magasabb képzettség, a szorgalom és a 
jó ízlés által lehet elérni. Erre törekszik az ifjabb nemzedék, 
tudván, hogy ebben rejlik további boldogulásának legfőbb, fel
tétele.
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Az a körülmény, hogy a gazdasági termények értéke az 
ötvenes években, különösen az úrbériség rendezése után lénye
gesen emelkedett; — és különösen azon intézkedés, mely szerint 
az osztrák tartományok felől fennállott határvám megszűnt, 
nagy mértékben előmozdította vármegyénk kereskedelmét.

A magyar búza nemcsak Ausztriában, hanem Cseh- és 
Bajorországokban is ismeretessé lett. A krimi háború fokozta 
az árak emelkedését, és így a kereskedelem élénkségét is. Cson- 
grád vármegye kereskedése most is leginkább csak a mezőgaz
dasági és ipari czikkekre szorítkozott.

Az iparosok természetesen azon törekedtek, hogy a szom
szédok versenyétől lehetőleg megkiméltesenek. E czélból az 
egyes vármegyei és városi törvényhatóságok akként vélték saját 
iparosaiknak érdekeit megvédelmezni, hogy heti vásáraikról 
kizárták az idegen iparosok és kereskedők árúczikkeit. Termé
szetes, hogy ez az intézkedés sértette a vásárló közönség 
érdekeit.

Békésvármegye ezen az által kivánt segíteni, hogy 1858-ban 
értesítette Csongrád vármegyét, miszerint a területén tartatni 
szokott heti vásárokra nézve a szomszéd törvényhatóságok 
kereskedői és iparosai részére a szabad árúlhatást megengedi. 
Egyúttal ezen engedély viszonzását kéri. Csongrád vármegye 
nem zárkozott el a szomszéd vármegye ajánlata elől; azt elfő-



458

gadta, mivel korszerűnek és a nagyközönségre nézve jó hatá
súnak találta azt, hogy a hetivásárokon a szabad árulhatás joga 
biztosíttassék. A maga részéről tehát elhatározta, hogy nemcsak 
a szomszéd hatóságok területén lakó, hanem az ország bármely 
kereskedőjének és iparosának megadja a szabad árulhatás 
jogát. Erről a vármegye lakosságát hirdetés utján értesítette; a 
szomszéd hatóságokat pedig a viszonosság kikérése mellett szin
tén tudósíttatni rendelte.

Idő kellett hozzá, míg az alföldi iparosok arról győződtek 
meg, hogy jó vásárt csak az olyan iparos csinálhat, a ki gon
dosan készített jó és szép árút képes előállítani.

A helyi szükségletek fedezésére szolgáló czikkek kicseré
lésén kivül kevés kereskedelmi czikkünk került a külföldre. 
Mindazáltal mindenki érezte, hogy a forgalom pénzintézetek 
nélkül nem fejlődhetik ki. Ezért már a Bach-korszak elején 
1858-ban, Vancsák János és Schlesinger fáradozása folytán 
Szentesen „Kereskedelmi társulat“ alakult. Gyűléseket azonban 
csakis szolgabiró jelenlétében tarthatott.

Egy évvel későbben Vásárhelyen is hasonló társulat, majd
1863-ban egy másik, úgynevezett „polgári és kereskedelmi egy
let" alakult; de az egész vármegyének kereskedelmi központját 
mégis Szeged városa képezte. Ennek piacza adott irányt a ter
ményáraknak, melyekről 1854-től fogva távirati értesítéseket 
küldött fel Pestre.

A nép csak nehezen barátkozott meg a nyilvános takarék- 
pénztárak intézményével, mely voltaképen az uzsorások ellen 
volt fölállítva. Láttuk, hogy a negyvenes években mily lendüle
tet vett volt a takarékpénztárak felállítása. Az ötvenes években 
felülről kellett az egyes községeket biztatni, hogy állítsanak 
fel új pénzintézeteket.

A régiek közül fennállott a „Szegedi Takarékpénztár“ és 
„Szeged-Csongrádi takarékpénztár“ ; 1854-ben még hiába biztat
ták Szentest, Vásárhelyt és Csongrádot ilyenek alakítására; az 
illető szolgabirák még azt jelentették, hogy buzdításuk eredmény
telen maradt. Ennek lehet tulajdonítani, hogy a kormány 
1858-ban már készen kidolgozott takarékpénztári alapszabályé 
kát küldött le, hogy azok alapján a szövetkezést megkönnyítse.
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Vásárhelyen végre 1804-ben mozgalom indúlt meg egy 
takarékpénztár megalapítására. Egy évvel későbben Szentes is 
megmozdult, és egy „Segélyegyletet“ alapított, melyből későb
ben 1879-ben a „Szentesi Központi Takarékpénztár“ nőtte ki 
magát.

Az aszály következtében beállott nagy szükség végre meg
győzte az egyes községeket, bogy takarékpénztárakra és mag
tárakra nagy szükség van. Ennek lehet tulajdonítani, bogy a 
hetvenes évek végén, Tápén, Algyőn és Horgoson is történtek 
lépések részvények útján való szövetkezésre.

Szegeden 1865-ben „Népbankot“ teremtettek, míg Szentesen 
Csukás Benjámin 1867-ben „Kölcsönös Tűzkármentesítő Tár
sulat“ megalakításán fáradozott.

A magyar alkotmányos ministerium kormánylata első 
évében nagyon megszaporodtak a takarékpénztárak. Csongrá- 
don 1869-ben Sváb Jakab, Faragó Mihály, Újhelyi Nándor és 
érdektársaik már a második takarékpénztárt tervezték. Ugyan 
ezen évben állították fel a szentesi és vásárhelyi takarékpénztá
rakat is. Ez utóbbi ellen a vármegye oly értelmű felterjesztést 
tett,' hogy amennyiben Vásárhelyen már van egy takarékpénz
tár és egy kereskedelmi és önsegélyző iparegylet, melynek fenn
állása veszélyeztetnék, az engedély meg ne adassék. De a kor
mány mégis engedélyezendőnek találta, mert — úgymond — 
az ezáltal életbe lépő verseny a közönség javára szolgál. 
A következő évben létrejött a Hódmezővásárhelyi Gazdászati, 
Ipar- és Kereskedelmi Bank ; és az „Első Fakereskedési Rész
vénytársaság.“

Ez időben indúlt meg a mozgalom a távírda vezetékének 
Szeged, Vásárhely? Szegvár, Szentes, Congrád és Félegyháza 
közötti felállítása ügyében, de mivel az illető községek és váro
sok részéről tett ajánlatok csekélyek voltak, a terv abba maradt. 
De 1876-ban újra feléledt,

A kormány nem ellenezte, hogy Szentesen egy gazdasági 
terményelárúsítási hitelegylet alakuljon. Ez aztán 1870-ben 
„Szentesi Gazdasági, Kereskedelmi s Bizományi Hitelintézet“ 
név alatt jött létre.

Meg kell említenünk, hogy az ötvenes években a kereske
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delem és az adókezelés megkönnyítése czéljából új mértékeket 
és új pénzt, az úgynevezett osztrák értéket hozták be.

A folyadékoknál a vámsorompóknál minduntalan előfor
duló kellemetlenségek kikerülése végett az alsó-ausztriai akót 
hozták be, melyben 40 pint, vagy 80 itcze, egy pintben tehát két 
itcze, vagy 4 meszely foglaltatott. A hossz- és súlymérték is az 
osztrákokéval tétetett egyenlővé. De a politikai viszonyok vál- 
toztával, például, mikor 1861-ben egy kis alkotmányosság állott 
be, a Csongrád vármegyei városok Szeged, példájára, az osztrák 
folyadék-, hossz- és súlymérték megszüntetését határozták el, — 
és a vármegye gyűlését felkérték, hogy ezt az intézkedést az 
egész vármegye területére terjeszsze ki.

A vármegye azonban a mértékek megváltoztatásának jogát 
az országgyűlésnek tulajdonítván, a mérték újítását egyszerűen 
betiltotta; Szentest pedig, mint a mozgalom főindítóját, utasí
totta, hogy jogkörét meghaladó intézkedésektől tartózkodjék.1)

A pénzértékre nézve az a változás történt, hogy az 1816. 
évi 1, Va, és 1/4 krajczárosolc; továbbá az 1848-as óvi2krajczáros 
rézpénzek 1853-ban beszüntettettek, — és 1859-ben szeptember 
havában kizárólag az úgynevezett osztrák értékű frtok és egyéb 
pénzdarabok jöttek forgalomba.

A heti vásárok a régi módon tartattak; csak Mindszent 
szerezte meg 1864-ben azt a jogot, hogy heti vásárja minden 
szerdán és szombaton tartassák.

Vásárhely 1856-ban kezdte kövezni piaczát. Az ahoz szük
séges pénzt az államkölcsön-pénztárban a város javára fenma- 
radt 3000 írtból, a fogyasztási adójövedelem évi feleslegéből és 
egyes jómódú birtokosok önkéntes adományából, és végre a 
Károlyi család segélyéből remélte fedezhetni. Ez utóbbi segélyre 
annál inkább számíthatott, mert hiszen a piaczi helypénz jöve
delme a grófi családot illette.

A termények és marhák árai magasak voltak. Éhez képest 
a pékek és mészárosok zúgolódtak, és az utóbbiak a vármegye 
által megállapított áron húst mérni vonakodtak. A vármegye 
1861-ben kijelentette, hogy Szegeden, mint önálló hatósági jog- *)

*) L. várni. jkv . jel.-ben.
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gal bíró városban, jövőre nem kíván árakat szabni; de a vár
megye többi községeit három osztályba osztva, a húsárakat 
ekképen állapította m eg:

L oszt. fogyasztási adóval terhelt helyeken: marhahús 
fontja 20 kr. váltó, birkahús fontja 16 kr. váltó.

II. oszt. fogy. adóv. terhelt helyeken: marhahús 19 váltó 
kr., birkahús fontja 15 váltó kr.

III. oszt. fogy. adóv. terhelt helyeken: marhahús fontja 
18 kr. váltó, birkahús fontja 14 kr váltó.

A szárazföldi közlekedési eszközök még mindig tökélet
lenek voltak; mert jóllehet a kormány sokszor belátta, hogy 
épített kő országútak nélkül nem lehet virágzó kereskedés, 
mégis le kellett mondania az útépítésről, mert az ahoz szükséges 
anyag beszerzése tömérdek pénzbe került volna.

'A vármegye ekként magára hagyatva, kénytelen volt az 
útfentartás régi hagyományait követni, t. i. hogy a sárnak leg
alkalmasabb televény földet felhordatta az országút közepére, 
mi által a sarat még feneketlenebbé tette- Mikor a Szegedről 
Vásárhelyre vezető urszágutat javították, 1852-ben, harminczkét 
holdat akartak kisajátítani — az út mentén 45 írtjával, hogy 
legyen honnan venni a sár-anyagot; de mivel a holdankénti 
45 frtnyi árt solcalták, — tehát az is elmaradt. Csak itt-ott sajá
títottak ki nehány holdat. Általában véve a kormány nagy gon
dot fordított az útak jó karban tartására, s minduntalan szorí
totta a megyei és községi hatóságokat az utak javítására.

A megyei építészeti hivatal 1855-ben nagyobb összeget 
eszközölt ki a csongrádmegyei országutak javítására; egyúttal 
felhasználta a közmunkaerőt is.1)

A városok és községek rendeletileg utasítva lettek, hogy a

l) A V ásárhely-m akói o rszágúira  3167 írt. */4 kr., — ezen kívül 
86,583 kézi és 15'/3 igás napszám . A többi gát he ly reá llítására  5081 x/3 kézi 
és 12701/* igás napszám . A Félegyháza-csongrádi országút földm unkálataira 
954 fr t 14 kr., 55,252'/2 kézi és 42,5495/8 igás napszám . Két áteresz építésére 
2517 frt 42 kr., 29079 kézi és 42864 igás napszám . A Pest-aradi o rszágút 
fö ldm unkálataira  499 fr t 52 kr., 29099 kézi és 22502 igás napszám . L. m e
gyefőnők je len tését a jkv mellett.
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területükön levő mocsarakban növő nádasokat az illető háztu
lajdonosok kivágják; a házaik előtt levő járdákat kiigazítsák és 
tisztán tartsák; az iszapot és vizet levezető árkokat a felelősség 
legszigorúbb terhe alatt kitisztítsák, a piaezokat és utczákat 
pedig tisztán tartsák.T)

Az ily rendeleteknek végrehajtását oly szigorúan vették, 
hogy mulasztás esetén a községi bírákat és az összes elöljáró
kat még testi fenyítékkel is megfenyegették.2)

Mikor a vármegyék 1861-ben ismét visszaállíttattak, az 
országutak kezelése és fenntartása azoknak hatáskörébe utalta
tott ; de a provisorium alatt ismét csak a helytartótanács intéz
kedett — mondhatni — teljhatalommal. Meg is volt a jó ered
ménye ; mert a műszakilag kimért és kiépített országutak az
előtt soha ilyen rendben nem voltak. Valóban csak az hiányzott, 
hogy kőburkolattal legyenek ellátva, ami azonban— fájdalom 
— még az alkotmány visszaállítása után sem történt meg egész 
a legújabb korig.

Azt azonban el kell ismernünk, hogy az alkotmány vissza
állítása után e részben nagy haladás tapasztalható; Csongrád 
is érezte, hogy útjait tervszerűen kell kiépítenie. A javaslattételre 
kiküldött bizottság úgy a czélszerűség, mint az anyagi érdek 
szempontjából azt kívánta, hogy Csongrád vármegye közleke
dési útjainak főirányát Szeged felé, mint e vidék fővárosa, — 
onnét pedig Budapestre, mint az ország fővárosa felé; végre a 
külkereskedés czéljából a tenger felé kell vezetni.

Továbbra is fenntartandónak kívánja a Nagyváradtól, 
Orosházán, Vásárhelyen és Szegeden át a Bácskába vezető 
utat, melyhez a vármegyének minden községe hozzájuthat. 
Nem kevésbé fontosnak tartja a Makótól Vásárhelyen, Szente
sen és Csongrádon át Félegyháza felé vezető utat, mely a Sze
ged-budapesti vasútat érinti.

Ezeket mind királyi országutakúl kívánja tekintetni, me
lyek országos költségen lennének jókarban tartandók.

Ezekhez kapcsolódva, vármegyei útakúl ezeket jelölte 1

J) L. R endelet Szeged városához. — Más községekhez is.
1) L ásd  a m ajsai áttöltés ügyében 1855. nov. k iadott rendelotet.
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meg a bizottság: A Tótkomlósról Orosházán, Derekegyházán, 
Szentesen keresztül a Vásárhely-szentesi országútba vezetendő 
vonal. Ennek érintkezési pontjától Szegváron, Mindszenten, 
Bakson keresztül Kistelekig vezető út. Továbbá Tótkomlóstól 
Sámsonon keresztül az úgynevezett csomorkányi részen Vásár
helyre vezető ú t ; — Csongrádtól Bakson, Kisteleken keresztül 
Szegedig; és végre Vásárhelytől Mindszentig vezető ú t.1) A 
többi községekét összekötő utak egyszerűen községi utakúl je
löltettek meg.

'Minthogy azonban a megjelölt útvonalak tervszerű kiépí
tése, anyagi erő hiányában elmaradt, — és a közmunkaerővel 
történt útjavítás gyakran még járhatatlanabbá tette az útat, az 
illető hatóságok le is mondottak arról, hogy a vármegyei és 
országos útak valaha kiköveztessenek.

Ily körülmények között a vasúti és vízi közlekedés felé for
dáit a közfigyelem. Egyes mérnökök és egyéb vállalkozók gyak
ran kértek a kormánytól engedélyt vasúti előmunkálatokra. így 
például Vájná Miklós ügyvéd és Bocskai Géza mérnök 1868-ban 
Vásárhely és Félegyháza között lóvonatú vasutat akartak épí
teni. A következő évben Szeghő József pesti lakos a Szolnok- 
aradi vonal egyik érintkezési pontjától Kún-Szt.-Martonon, 
Szentesen, Szegváron át — esetleg Mindszent érintésével — 
Vásárhelyig tervezett egy vasútat, mely ezt a vidéket az Alföld
fiumei vasúttal kötötte volna össze. Ugyanakkor Lukácsi Sándor 
Orosházától Szentesen és Csongrádon át Félegyházáig tervezett 
egy gőzmozdonyú vasutat a fenti lóvasút helyett. Ezt 1870-ben 
Csongrád közönsége is megkisérlette. Matók Béla a vásárhelyi 
indóháztól a városon keresztül egész a körtvélyesí Tiszapartig 
akart lóvonatot létesíteni.

A vállalkozók sora még ezekkel sem volt kimerítve; mert 
1871-ben Valbach Mór és társai még egy nagyobb terv keresz
tülvitelével biztatták a vármegye közönségét, t. i . : Félegyházá-

’) L ásd  a kü ldö ttség  m unkála tá t a m egyei jk v  mellett.
M egjegyzendő, hogy 1869-ben kom olyan foglalkoztak azon esz

mével, hogy a várm egye terü letén , pl. K őtörésen, K istelken  és P usztasze
ren a róna föld alatt itt-ott található m észkő-réteggel fogják  az u taka t k i
kövezni ; de ez a te rv  sem  le tt m egvalósítva.
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tó], Csongrádon és Szentesen át Orosházáig; innét Tótkomlóson 
és Battonyán át Aradig; végre Gyomától Szarvason és Cson
grádon át Félegyházára vezető vasútat tervezett. Ez a sok terv 
végre Szentes városát is felébresztette. Erezte, hogy mint leendő 
vármegyei székhelynek a vidékkel biztos közlekedési utakkal 
összeköttetésben kell lennie, ha azt akarja, hogy czéljait elérje. 
Ennélfogva 1871-ben elhatározta, hogy azon vállalkozónak, aki 
Szajoltól kiindulva, Szentesen keresztül Vásárhelyig vezető 
vasút kiépítését egy év alatt megkezdi, annak a város 30 ezer 
frt készpénzt, pályaudvarra 15 hold földet és a pálya részére 
határában szükségelt földet ingyen fogja segélyül adni. Ez a 
példa követőt talált Vásárhelyben, mely a maga részéről szintén 
hasonló ajánlatot tett. A vármegye örült, hogy a két derék város 
ajánlatát helybenhagyhatja. Csakis azt kívánta kikötni, hogy 
az építendő vasútvonal époly szélességű vágányokkal legyen 
felépítve, mint az elsőrendű vasútvonalak.

De az ügy elhúzódott egész 1880-ig, amikor Stammer 
Sándor alispán elnöklete alatt megalakított vármegyei bizottság 
vette kezébe a dolgot, és mikor a szóban levő vonal kiépítéséhez 
részvényvásárlás útján a vármegye is 70 ezer írttal járult. Azon
kívül engedélyt adott arra, hogy azon évre, melyben a vasút
építés a vármegye területén folyamatba tétetik, a tiszántúli 
járás és Szentes város területén összeírt kézi- ésigás közmunka
erő fele része a vasútépítő érdekeltség kizárólagos rendelkezé
sére bocsáttassék.*)

Ily alapon az érdekeltség tagjai között 1881. évi márczius 
7-kén Szolnokon létrejött az alapszerződés, melynek a kormány 
részéről történt megerősítése után a vasút Puszta-Tenyőtől 
Szentesig tényleg kiépült és 1885-ben átadatott a forgalomnak. 
A Szentestől Vásárhelyig terjedő vonal csak későbben 1893-ban 
adatott át a forgalomnak.

Ezalatt elkészült a Félegyházától Csongrádig vezető vonal 
is, miáltal Csongrád vármegye községei a művelt világgal 
közvetlen összeköttetésbe jutottak, örömteljes szívvel és biztos 
reménynyel várva közgazdaságuknak, iparuknak és kereske
delmüknek fellendülését.

') L. m egyei jkv.



465

A vasutak természetszerűleg magok után vonták az illető 
városoknak és az indóházakhoz vezető utak lassankénti kikö
vezését. Szentes kongó utat épített az úgynevezett Széchényi- 
úton egész a Tiszáig, melyen a gőzhajó-közlekedés ismét meg- 
indúlt. Olykor-olykor felmerült a Pest és Csongrád között a 
Dunát Tiszával összekötendő hajózható csatorna kiépítési terve 
is ; de e kivitel dicsősége és haszna az utókornak hagyatott fel.

Kétséget nem szenved, hogy Csongrád vármgyében a ke
reskedelmi és vállalkozási szellem csak a fentebb vázolt vas
utak felépítése óta ismeretes. A nyers terményeket nem kellett 
évekig a magtárban és régi vermekben tartani; az ipar termé
keinek cseréje nagy mértékben megindult. A postaközlekedés 
régi primitív módja átváltozott. Gyorsabbá, pontosabbá és meg
bízhatóbbá v lett. Nem csoda, hogy az emberek nagyon hamar 
elfelejtették a régibb közlekedésnek mizériáit.

Egy régi és olcsó közlekedési útja volt e megyének: a 
Tisza! Fentebb láttuk, miként akarta ezt gr. Széchenyi István 
és vele a kormány a Tiszavölgyi lakosság áldást hozó útjává 
tenni.

Azonban az 1848/9-ki események gr. Széchenyit és társait 
tehetetlenné tették; a Tiszavölgyi-társulat működése megszűnt. 
A bécsi kormány 1850-ben egészen új kezelési szabályokat állí
tott fel, melyek szerint a szabályozási ügy vezetése szintén egy 
központi bizottságra volt bízva. Ennek élére ministeri biztos
ként gr. Szapáry József, technikai vezetőjévé pedig Herrich 
Károly mérnök neveztetett ki.

A központi bizottság mindent elkövetett arra nézve, hogy 
egyes birtokosok és községek vízszabályozási társulatokká ala
kuljanak s ekként egyesült erővel akadályozzák meg a Tiszá
nak veszélyes kiöntéseit. Megengedte, hogy a községek köz
munkaereje, bizonyos feltételek mellett, a Tiszaszabályozás 
czéljaira is fordítható legyen. Érkövy Adolf, a tiszaszabályozási- 
társulatnak elnöke 1854-ben a tápéi síkot akarta egy erős töltés 
által megmenteni, ami által mintegy 70,000 hold föld lett volna 
a gazdálkodásnak megmentve.

30
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Két nehézséggel kellett megküzdenie: a községek indo- 
lentiájával és a járulékok hanyag befizetésével. A hátralékok 
behajtása nagyon nehezen ment; csakis akkor mutatkozott 
némi buzgóság, mikor egy-egy árvíz-veszély közeledett, mint 
pl. 1850-ben, 1853-ban és különösen 1855-ben.

A csongrádi nép azonban, daczára annak, hogy most már 
sajátjáról is volt szó, nem szívesen ment a gátak védelmére, úgy 
hogy 1855-ben katonai karhatalommal kellett kötelességének 
teljesítésére kényszeríteni. A sok eső és erős szelek megnehe
zítették, sőt sok helyen meghiúsították a védelmet. A vármegye 
síkjai egy tengerré változtak. Nem kevesebb, mint 108,654 hold 
került víz a lá ; ennek több mint fele őrgróf Pallavicini birtoká
hoz tartozott. Az okozott kár 547,707 írtra rúgott.

A megostromolt városok és községek megmentésére a föl
riadt nép olyan munkát végzett, minőt csak egy kétségbeesett 
nép tehet. Mindenki érezte, hogy vagyont és életet kell men
tenie ; új meg új gátakat emelnie, hogy községe és saját hajléka 
nemcsak most, hanem jövőre is lehetőleg biztosítva legyen.

A vármegye területén ekkor vízszabályozási és védelmi 
tekintetből készített és nágyrészben elmosott gátak a követke
zők voltak :

A szegedi szolgabirói járdában. 1

1. A horgosi uradalom — a Kárász-család által — a bud- 
zsáki laposok egyrészének védelmére emelt, körülbelül 2300 ölnyi 
gát. Ez az uradalom által alkalmazott minden erő daczára elsza- 
kíttatott, minek folytán körülbelül 800 hold víz alá került.

2. A Ballagi-tó gátja — melyet körülbelül 700 hold védel
mére annak bérlője a Szeged várossal kötött bérleti szerződés 
értelmében emeltetett, szintén elszakíttatott.

3. A Szeged-tápéi gát Szegedtől Tápéig 1600 öl hosszú.
4. A tápéi, úgynevezett veszősi gát 2800 öl hosszú.
Ezen két utóbbi gát Tápé község és Szeged város által 

tartatott fenn.
5. A somolyai gát a tápé-algyői határtól Algyő községig 

terjedőleg 4000 öl hosszú.
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6. Az Algyő község körüli gát s ennek fotytatása az algyői 
átkelésig, körülbelül 700 öl.

7. A sövényházi gát, a szeged-nagyváradi országúttól, illetve 
az úgynevezett disznótöltéstől Sövényházáig, egész hossza 
4000 öl.

Az 5., 6. és 7. sz. a. felsorolt gátak a legfontosabbak voltak 
e járásban^amennyiben Algyő, Tápé és Szeged, továbbá a sze
gedi és őrgróf Pallavicini-féle földbirtok védelmére szolgáltak 
és az, illető községek együttműködése által, sőt Horgos és Kis
telek segítségével is az 1855. évi árvízig feltartattak, habár ápril
5-ike óta a nagy szelek következtében szakadás és csuszamlás 
által a legnagyobb veszélynek voltak kitéve.

Ezen gátak esetleges elszakadása által nemcsak az emlí
tett községek és puszták, hanem a vasúti töltés és Dorozsma 
község is, mely akkor még Kis-Kunsághoz tartozott, végtelen 
kárt szenvedtek volna, mivel ezen községekben majdnem az 
összes épületek részint vályogból, részint vertfalból voltak 
építve s így a víz behatásának legkevésbbé sem voltak képesek 
ellenállani.

Tápén, Sövényháza kertészségben, továbbá Dócz és 
Sövényháza közti ártéren a víz felől fekvő több ház és kunyhó 
összedőlt, azonban emberélet nem esett áldozatul.

A csongrádi járásban.

A közlekedési útul szolgáló Csongrád-szentesi, u. n. böldi 
gát és a még nem egészen elkészített társulati gát a Kilenezes- 
nél az árvíztől elöntetett és a víz az így elárasztott laposokon 
Felgyő és Csany környékén a Felgyő melletti Vidrán keresztül 
egészen a csongrád-félegyházi országúiig nyomult s több száz 
hold földet öntött el.

2. A feketetói-gát, Siróhegyen alul, alig 50 öl hosszú, de 
igen fontos, mert ez a Dongérnek a Tisza árvizével való egye
sülését elzárván, a Dongér melletti területnek, továbbá ezzel 
közvetlenül vagy közvetve összefüggő, nagyobbrészt mocsaras, 
egészen Kistelekig s Dorosmáig terjedő lapályok elöntését gá
tolta. E gát szintén elszakíttatott, azonban őrgróf Pallavicini

30*
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uradalmi munkaereje által csakhamar helyreállíttatott s ez által 
több ezer hold megmentetett.

3. A hármasgát, egyúttal az Algyő és vásárhelyi sártói 
gát elöntése esetén közlekedési út Szeged és Vásárhely közt, 
Mindszenttel átellenes oldaltól egészen a csanyi magaslatig 
2700 öl hosszú. Ez a gát, gróf Pallavicini jószágigazgatójának 
minden buzgólkodása daczára 1855. ápril 7-én dühöngött vihar 
következtében elöntetett és így körülbelül 19,000 hold föld víz 
alá került, a mely víz Anyás alatt a Percsoránál húzott gátat 
megkerülvén, a sövényházi árvízzel egyesült és a Csanyi pusz
tától az algyői gátig a legnagyobb kiöntést okozta. Ezen gát el
szakadása folytán több uradalmi majorság és ház összedőlt.

Mindszent községe részben szintén víz alá került.

A szentesi járásban.

A tőkei gát a kún-szt-mártoni határnál kezdődött és a 
szentesi serháznál végződött, körülbelül 3 mérföld hosszában 
Szentes városának a Veker mellett fekvő földjeit védte. Az ápril 
8-án hosszantartó szélvész e gátat 11 helyen elszakította, azon
ban a vihar megszűntével e szakadásokat a szentesi lakosok 
önfeláldozása és a politikai közegek, különösen a szolgabiró 
erélyes közreműködésével helyreállították. Ezen gátszakadás és 
vízkiömlés által okozott kár nem volt jelentékeny, amennyiben 
a kifolyt víz a többnyira terméketlen laposokat töltötte be, a 
magasabb fekvésű termékeny földeket pedig megkímélte.

2. Az úgynevezett bürkösi és sápi gát 2020 öl hosszú; a 
legelőt és Szentes város 2/ré t védte.

3. A Kurcza gát, Szentestől a Tiszáig, közel a böldi févig, 
egyúttal közlekedési út Szentes és Csongrád között.

4. A korógyi gát, Szegvártól 300 öl hosszában a gróf 
Károlyi-féle szegvári és derekegyházi földeket védte.

5. A haleszi gát ugyanazon czélból készíttetett.
E járásban az összes gátak a szentesi és szegvári lakosok 

kitartó tevékenysége, a járási szolgabiró és a szentesi polgár
mester erélyes magatartása által rendkívüli veszély idején oltal- 
maztatott s fentartatott, mely alkalommal az ápril 8-án dühön
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gött vihar a már fentemlített tőkei gáton kívül a bürkösi gátat is 
70 öl hosszában szakította el. Ezzel a legszorultabb helyzetbe 
került szentesi lakosok legalább a város megmentése czéljából 
a város előtt új gátat emeltek és csak a vihar megszűntével 
állították helyre a tőkei és bürkösi gátakat.

A hódmezővásárhelyi járáshun.

A szentes-csongrádi járással kapcsolatban v o lt:
1. A szegfűi gát Mindszent határánál egészen Mártély 

kertészségig, körülbelül 800 öl hosszú.
2. A mártélyi kertészség gátja, 1700 öl hosszú.
3. A sártói gát az előbbivel kapcsolatban egészen Vásár

helyig, mintegy 5500 öl hosszú. Ez daczára annak, hogy az 
1858-iki árvíz után tetemesen emel tetett, több helyen átszakít- 
tatott és elöntetett.

4. Vásárhely község oldala a Hód tónál.
5. A hajdai gát magában a községben.
6. A sarkai gát a községtől az ottani hasonló nevű 

szőlőkig.
7. A szikkancsi gát a szikkancsi tanyaföldek hosszában 

egészen Földeák határáig, több mint 7000 öl hosszú.
Ezen összesen 5 mértföldet tevő gátvonal egészen ápril 

1-igmegtartatott. E napon azonban a szikkancsi gátak, melyek az 
egyes földbirtokosok által eredetileg gyöngén készíttettek és 
azon föltevésben, hogy a Tisza szabályozása folytán épülő gá
tak nemsokára be lesznek fejezve, az 1853-iki árvíz óta elha
nyagolva voltak és az ezen gátak és a vásárhely-makói út közti 
rész, körülbelől 5000 hold föld víz alá került. Az árvíz és a közbe 
jött viharos időjárás nem engedte meg a makói útvonal meg
mentését és az ár csak az u. n. rácz-utnál volt feltartóztatható.

A gátak hosszúsága folytán, melyeket Vásárhelynek a 
saját önfentartásával elfoglalt Mártély kertészség jelentéktelen 
segítségével kellett fentartania, nagy erőfeszítésbe került.

Szeged város eddig a maga területén csak csekély kárt 
szenvedett; azonban a Bánátban fekvő községi földekből, melyek 
— minthogy a Tisza és Maros közt fekszenek — a kiöntésnek
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rendesen szoktak kitéve lenni, 2355 hold föld teljesen víz alatt 
állott.

A mi a Csongrád vármegyében elöntött területet illeti, 
mint már fent említettük, körülbelül 89,500 holdat tett, holdját 
1600 négyszögölével számítva; azonban meg kell jegyezni, hogy 
annak nagy része olyan, mely a Tiszaszabályozás teljes befeje
zéséig minden árvízkor víz alá került; továbbá a 89,500 hold 
elöntött földön kívül sok bevetett föld az úgynevezett fakadó 
víztől szenvedett, mely a hosszantartó vízáradás folytán a gátak 
mentén fekvő földeket szintén víz alá borítja. Más földek a hó- 
és esővíztől szenvedtek, melyet a Tiszának magas vízállása 
miatt nem lehetett kellő időben a folyóba levezetni, minek kö
vetkeztében ezen földek is használhatatlanokká lettek .. . *)

Természetes, hogy ily óriási csapás után a Tisza és mellék
folyóinak szabályozása e vidék elsőrendű közgazdasági kérdé
sévé lön.

Most már nemcsak a hatóságok, hanem az érdekelt köz
ségek is sürgették a vízszabályozás erélyes folytatását úgy a 
helytartótanácsnál, mint az úgynevezett központi szabályozási 
bizottságnál is. Mikor a nyár folyamán az a hír terjedt el, hogy 
a Kőrös és a Berettyó szabályozása még az év őszén fog meg

*) L ásd  a m egyefőnöknek A lbrecht főherczeg szám ára készített je 
lentését a vm. levéltárban.

E nnek  kapcsán  a m egyefönök a hely tartó tanács alelnökének B. 
A ugusz A ntalnak is te tt je len tést arról, hogy m ely tisztviselők fejtettek 
k i nagyobb tevékenységet az árvízi védekezés alkalm ával. Első sorban 
em líti S tam m er Sándor Szentes já rá s i szolgabirót, ki éjjel-nappal künn a 
gáton a  védekezési m unkálatokat vezette s a legborzasztóbb v ih ar idején 
is egész éjjel in tézkedett s a v ih ar daczára  több ezer em berrel xlolgqzván, 
nem csak Szentes városát, hanem  a gróf K árolyi-féle birtokokat, V ásárhely  
város déli oldalát és a Szarvasig  terjedő egész földterületét m entette meg- 
az elöntéstől.

M ásodsorban kiem eli K ossá László Szeged já rási szolgabirósegédet, 
ki egy egész hónapon keresz tü l a  Tápét, A lgyőt és Szegedet védő gátvo
nalakon ernyedetlen  buzgalm at tanúsíto tt s a vele együtt m űködött Schmidt 
A dám  szolgabiróval a gá taka t a legjobb k arb a  holyezte. V égül Schmidt 
A dám  Szeged já rá s i szolgabiró és D obossy L ajos szolgabirósegéd m űködé
sét emeli k i s m indezeket m int olyan példás m agaviseletű tisztviselőket 
ajánlja, a k ik  a legfelsőbb elism erésre méltók.
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kezdetni, L) a Tiszavidék méltán felzúdult e terv ellen, mert ez 
ha megvalósul, a folyók vízét még gyorsabban zúdította volna 
le Csongrád vármegye községeinek nyakába.

A hatóságoknak az volt a kívánsága, hogy a munkálatok 
az egész vonalon egyszerre indíttassanak meg. E végből a Tisza 
folyót öt szakaszra osztották ; mindenik szakaszon egy-egy fő
mérnöki székhely jelöltetett meg. Nagy súly helyeztetett arra, 
hogy a Tisza szabályozása megelőzze a mellékfolyók szabályo
zását, mert. hiszen mindenki tudta, hogy az ellenkező eljárás 
végveszedelemnek tenné ki a Tisza vidékét. Sürgették, hogy 
mindenek előtt a Tiszának Csongrád melletti 84-dik átmetszése 
hajtassék végre, és csak azután fogjanák a Kőrösök szabályo
zásához.

A munka az 1856-ik évi pátens rendelkezéséhez képest 
1857. és 1858-ban erélyesen folyt. A csongrádi társulat 249,992 
frtnyi kölcsönt vett fel a nemzeti banktól. Az úgynevezett „Alsó
csongrádi“ vagy „Sártó-tápéi“ társulat; továbbá „A balparti 
felső-csongrádi“ vagy a „Tees-mindszenti“ társulat szintén köl
csönt vett fel. Az állam is tetemes összegeket fordított a víz
szabályozás czéljaira.

Nagyban zavarták azonban az egyöntetű eljárást a politi
kai rendszerek változásai, és az ezekkel járó új meg új felfogá
sok. Az 1861-iki alkotmányos közegek nem helyeselték az ő 
elődeiknek eljárását, és a közelgő árvíz veszedelemnél előre hir
dették, hogy ők nem felelősek elődeiknek hibájáért. A sártói 
töltés, mely egyúttal közlekedési országúinak is használtatott, 
kétségtelenül rossz karban volt; de a vármegyei tisztviselők 
nem igen siettek kijavításán, hanem a Tiszaszabályozási Társu
lattól várták azt, mivel — úgymond — a védgátak fentartása a

’) T udnunk kell, hogy egy- 1855-iki felsőbb rendele t a T isza azon 
mellékfolyóit, m elyek a T iszavölgyi T ársu lat kiegészítő részét alkották, m int 
például a Kőrösök, k iszak íto tta  a közös kapocsból és a nagyvárad i h e ly 
tartósági osztály alá rendelte. E kkén t m egszűnt azon egység, mely az ilyen 
nagy m ű sikeres végrehajtásához okvetlenül szükséges. A nagyvárad i 
hely tartóság sürgette  a K őrösök szabályozását, nem  törődve a T iszam enti 
községek bajával. E zért zúdult fel a csongrádi érdekeltség  a m ellékfolyók 
előzetes szabályozása ellen.
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társulat kötelessége. Kötekedő kedvében azt is kijelentette, hogy 
ha a bekövetkező veszély idején netán segédkezet fog is nyúj
tani, „azt nem kötelességből, hanem egyedül a lakosság javának 
biztosítása végett fogja tenni.“ Mikor pedig az algyői révtől 
Apátfalváig vonuló védgát kijavítására az illető társulat a köz
munkaerőt kérte, a vármegye közgyűlése kijelentette, hogy mi
vel a vármegyének sok országútja van, mely javítást kíván, a 
tiszaszabalyozási töltések kijavítására közmunkaerót semmi 
szín alatt nem fog adni. így ment ez, a míg a provizpriumbekö
vetkeztével ismét más közegek vették át a közigazgatás ve
zetését.

Ezek elkészítették a szabályozási társulatokkal az úgyne
vezett ártéri telekkönyveket; kisajátították a tiszai 87. és 88-ik 
átmetszésekhez szükséges területeket, és az 1868-iki Ínség eny
hítése czéljából szokottnál több átmetszést készítettek el. A 
társulatok új meg új kölcsönöket vettek fel, csakhogy a népnek 
a védgátak emelésénél munkát adhassanak.x) Az egyöntetű 
sikeres eljárás biztosítására Ő Felsége 1866. január 30-án kelt 
legfelső elhatározásával elrendelte, hogy a fent említett tisza- 
szabályozási társulatok egy közös Tiszavölgyi-társulattá egye
süljenek ; megengedte, hogy a Tisza nagyobb mellékfolyói, a 
mennyiben a főfolyó szabályozási munkálataira befolyással van
nak, a szabályozás köréhez csatoltassanak, s egyúttal az ekként 
szervezendő Tiszavölgyi társulat királyi biztosául Ürményi Jó
zsefet nevezte ki.

Ez a bölcs rendelkezés egészen új irányt jelent a Tisza- 
szabályozás történetében. Az új alkotmányos kormány ennek 
alapján indította meg azokat a nagyszerű munkálatokat, melyek 
a vidék végleges megmentésére voltak hivatva.

Az ártérfejlesztés némely társulatoknál igen lassan haladt; 
a vármegye felügyeleti jogánál fogva többször felszólalt egyes 
társulatok és mérnökök lassúsága ellen. A közmunka- és közle
kedési minisztérium rendeletéi sűrűn érkeztek a vármegyéhez, 
követelvén azoknak végrehajtását.

!) A  M indszent-apátíalvi tá rsu la t 160,000 irtot, a Peresóra-szegedi 
t. 240,000 irtot, a B ökény-m indszenti t. 50,000 ir to t kapott stb. Szentes vá
ros a K urcza könyök-csatornájára 209,009 í r t  26 k rt ve tt kölcsön. /
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így például 1869-ben elrendelte:
'1. Hogy a mindszent-apátfalvi tiszaszab. társulatnak egész 

ártere a tiszavölgyi kir. biztos felügyelete alatt a min. biztosi 
minőségben kirendelt Rózsahegyi Pál min. titkár közvetlen ve
zetése mellett még ez év folyama alatt hivatalból lesz fejlesz
tendő. Az ártérfelmérési munkák megindítása és folytonos veze
tése czéljából Boros Frigyes tiszai épít. kir. osztálymérnök 
rendeltetik a biztos mellé; gondoskodás történvén a feladat 
gyors megoldhatása végett mérnököknek s műszaki egyéneknek 
kellő számban leendő alkalmazásáról.

2. Az ártérfejlesztés nemcsak az árterület meghatározá
sára, hanem osztályozására s a hozzájárulási kulcs tervezetének 
kidolgozására is kiterjesztendő, ez utóbbinak megállapítása egye
lőre az illető törvényhatóságoknak tartatván fenn.

3. Az ártérfejlesztés alapjáúl az 1830-ki árvíz veendő s 
kétes esetekben lejtmérés által meghatározandó.

4. Az egész munkálat a társulat képviselőjének jelenlété
ben lesz eszközlendő, az illető törvényhatóságoknak szabadsá
gukra bízatván magukat szintén képviseltetni.

5. A társulat és érdekeltek közt felmerülendő s egyezség 
által el nem dönthető kérdésekben az illető megyei hatóság fog 
esetről-esetre határozni; azért utasíttatik a közönség, hogy ha
ladék nélkül úgy intézkedjék, hogy minden ilyen kérdés iránt 
legfeljebb 14 nap alatt határozat hozassák.

6. Úgy a technikai felvételeknél, mint az osztályozásnál 
minden érdekelt fél képviseltetheti magát szakértők által.

7. A társulat műszaki közegei által az állami osztály
mérnök vagy helyettesének útmutatása szerint készített és az 
osztálymérnök által hitelesített technikai munkálat mindenkor 
a további tárgyalás alapjáúl veendő, midőn az érdekelt fél más 
hiteles, vagy egyébként elfogadható műszaki adatot szolgáltatni 
elmulaszt.

8. Az osztályozásnál csak egészen érdektelen szakértők 
alkalmazhatok^ a társulati közgyűlés által meghatározandó 
számban.

9. Az ártérfejlesztéssel járó költségek a tiszaszab. társulat 
által viselendők.
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Végül a minister arra is felhívja a vármegyét, hogy a 
ministeri biztos megkereséseinek és felhívásának teljes készség
gel megfelelni igyekezzék. A vármegye az árfejlesztést az első 
alispán hatáskörébe utasította; a munkálatoknál pedig a vár
megye képviselésével a megyei ügyészséget bízta meg.

De ez intézkedést a vármegye magának tartotta fenn, ami 
nagyon késleltette az ártérfejlesztés m unkáját; mert az alispán 
minden egyes felmerült kérdés eldöntése végett kénytelen volt 14 
nap alatt rendkívüli közgyűlést tartani; ez pedig a megyeiügyész
nek véleményét kikérni. Érdek-összeütközésnek vége-hossza 
nem volt. Töltés-átmetszések, tiltott vízlevezetések gyakoriak 
voltak. Különösön nagy port vert fel a Tóth Jakab féle töltés
átvágás, — és a homoki nádastói töltés átmetszése.

Nem kis mértékben lohasztotta az egyes községek buzgal
mát az a tapasztalás, hogy a gátak által megvédettnek hitt 
szántóföldek igen sokat szenvedtek az úgynevezett belvizektől, 
melyektől nem igen tudtak szabadúlni, mert nem volt rá semmi 
törvényes eljárási szabály.

Ezért a vármegye 1871-ben azon kéréssel fordúlt az or
szággyűléshez: alkosson olyan törvényt, mely határozottan ren
delkezzék úgy a folyók szabályozására, mint a töltéseken át
szivárgó fakadó vizekre, hó és eső okozta kiöntésekre vonatko
zólag. Különösen arra nézve kér intézkedést, hogy a szabályozó 
társulatok a folyó vizek árjától mentesített területeken a maga
sabb fekvésű földekről oda lefolyó vizek számára víztartó me- 
denczékről köteleztessenek gondoskodni; továbbá helyeztessék 
az országos vízszabályozási ügy országos felügyelet alá. Végül 
azt kérte a vármegye, hogy ilyen értelmű törvényjavaslat kidol
gozásánál adassék kellő befolyása vármegyei és városi törvény- 
hatóságoknak is.

Addig is, amíg ez megtörténik, gyors intézkedést kérnek 
a kormánytól a Pestmegyéből és a Kunságból, ásott csatorná
kon át Csongrádba eresztett vadvizek levezetése ellen. Amennyi
ben pedig a megyebeli vadvizek is egész határokat, sőt egyes 
városokat is, pl. Vásárhelyt is, veszélyeztettek, engedélyt kért és 
nyert a vármegye arra is, hogy a stagnáló vizeket részint a.fenn
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álló zsilipeken, részint pedig a töltések átvágásain vezethes
sék le a Tiszába.

Fokozta az emberek izgatottságát az 1872-ki árvíz, és 
annak elvonulása után az ismét megújuló fakadó vizek ve
szedelmei.

Ekkor keletkezett az úgynevezett „Szárazér szabályozó 
tárSulat“,rmelynek felügyeletével és ellenőrzésével a közmunka- 
és közlekedésügyi minister Csongrád vármegye közönségét 
bízta meg. Az alispán ennek folytán a csatornaterveket és a 
költségvetést bemutatván, 30 napi közszemlére kitétette. Ezek 
ellen húsz felszólalás történt, melyek részint a társulat törvé
nyességét vonták kétségbe, részint az ártér kiszámítása ellen 
tettek kifogást. A társulat elnöke nem akart dönteni, hanem az 
ódiumot a vármegyére akarta hárítani. Az illető szakminiszter, 
akihez a felszólamlások döntés végett felküldettek, helytelení
tette az elnök eljárását, s a vármegyének adott igazat.

Az 1871. XXXIX. t.-cz. rendelkezéseihez képest a felszó
lamlások feletti döntés első sorban az Arad, Békés, Csanád és 
Csongrád vármegyékben alakúit érdekeltség közgyűlésére bíza
tott, — ahol a többség a tervezett csatorna ellen nyilatkozván, 
az ügy 1873-ban félretétetett.

A Tisza és mellékfolyóinak szabályozására hozott nagy 
áldozatok után, végre a közönség méltán azt hitte, hogy az ár
vizek veszedelmétől megszabadúlt.

Azonban 1876-ban keserűen csalatkozott hitében; mert a 
gátak közé szorított Tisza és mellékfolyóinak áradása olyan 
magasra emelkedett, aminőre a szakértők gondolni sem mertek. 
A községek rémülten tapasztalták, hogy eddigi áldozataik hiába 
valók voltak. Először is márcz. 20-án éjjel a mindszenti Szegfű 
csárdánál létező, addig a Mindszent-apátfalvi ármentesítő 
társulat töltéseinek központjáúl szolgált magas pariokon rög
tönzött nyúlgátak szakadtak át. Mintegy 1394 hold került víz 
alá, míg a szakadás betömetett. A község sem kerülte el a ve
szedelmet.

Ezt követte három nap múlva a Szentes és Csongrád közti 
úgynevezett kilenczesi és vajháti gátak átszakadása, melynek 
következtében az ár tízezer holdat öntött el, és Csongrád váró-
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sába hatolván, 461 házat pusztított el. Csanyon 38 ház és 2000 
hold került víz alá.

Ez még nem volt elég. A csany-percsórai úgynevezett hár- 
masi Tiszagátat, mely teljesen biztosnak látszott, egy három 
napig tartó északkeleti irányú vihar ápril 8-án áttörte. Egyszerre 
három határ került veszedelembe: a szegedi, a kisteleki és a 
péteri. Negyvennyolcz óra alatt 16,000 hold. különféle vetések
kel, majorokkal és tanyákkal került víz alá. — Ezzel majdnem 
egyidőben szakadt át a Horgos-martonosi társulat töltése is 
anélkül, hogy kiváló hatósági védelemben részesült volna.

A tiszántúli községek óriási erőfeszítés árán megmene
kültek.

De ezek az erőfeszítések és védelmi munkálatok arról 
győzték meg a vármegyét, hogy avédgátakat egészen más ma
gasságban és más lejtővel kell kiépíteni, ha azt akarják, hogy a 
veszélytől megszabadúljanak. Egyúttal azonban az ármentesítő 
társulatok alakulását is más és szélesebb alapokra kell fektetni; 
mert az eddigi ártéri birtokosok nem bírják el a védelmi terhe
ket. Ezt azért is meg kellett tenni, mert az árvíz most már nem
csak a mélyebb fekvésű földeket borította el, hanem a magasabb 
parti földeket is felkereste. — Ezen feltűnő körülménynek okait 
keresvén, a vármegye közönsége azon meggyőződésre jutott, 
hogy a C-songrád város és Szeged közötti tiszai viz szokatlan 
emelkedése a Szentes, Mindszent, Algyő és Szeged melletti 
szorosoknak tulajdonítandó. Ennélfogva azon kérelemmel járult 
a ministeriumhoz, hogy ezen akadályoknak eltávolítását annál 
inkább rendelje el, mert ellenkező esetben Csongrád vármegye 
területe állandóan a legnagyobb vezsedelemnek lesz kitéve. -

A kormány először is elrendelte, hogy a védtöltéseket az 
1876-ki legmagasabb árvíz színe felett legalább 80—90 centimé
terrel kell felemelni, még pedig záros határidőn belől. Azután a 
percsórai szegedi társulat ügyeinek rendezésére kormánybiz- 
tosúl Marsovszky Gyula min. osztálytanácsost, majd Kende 
Kanutot; a bökény-mindszenti társulathoz pedig Sipos Orbán 
helyére Stammer Sándort és a felsőbb vidékről Csongrádba 
özönlő belvizek által fenyegetett vidék megmentésére szintén 
Stammer Sándort rendelte ki. Végre a víz lefolyását akadá-
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lyozó szorosokra nézve, jelesül a szegedi várnál, a Maros be- 
ömlésénél, a mindszenti és szentesi révnél, a tiszaszabályozási 
töltéstől 368 méter hosszúságban az ártérbe nyúló töltéssel oko
zott akadályokra nézve azt rendelte, hogy a vízduzzadást okozó 
szorosok, a töltések hátrább tétessenek az ártéres nyúló közle
kedési gátak pedig elhordassanak.

Tápé, Algyő, Sövényháza és Dorozsma község árvízkáro
sult lakosai részére gyűjtést rendeztek. Á teljesen elpusztúlt 
Algyő lakosainak pedig őrgróf Pallavicini Sándor saját birto-

A Tiszaszabályozási tá rsu la t háza Szentesen.

kán nagylelkűen egy más partosabb helyet jelölt ki és ajánlott 
fel új telepítésre, illetőleg áttelepítés czéljából. így keletkezett a 
most is virágzó Sándorfalva községe, mely eredetileg az elpusz
túlt Algyő lakosságából alakúit; később azonban ezek a régi 
tűzhely utáni vágyból lassanként visszaszállingóztak s helyet
tük szegediekből és más környékbeli lakosok jővén : Algyő is 
felépült, s így két község keletkezett.

Azóta az 1879-ben bekövetkezett nagy árvíz, mely Szege
det is hullámsírba temette, az egész ország figyelmét ezen nagy
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kérdés felé fordította. Maga a törvényhozás vette kezébe az 
ügyet. A kormány, hogy a méltán felzúdúlt közvéleményt 
lecsillapítsa, külföldi szakértőkkel vizsgáltatta meg a Tisza 
völgyét.

Az 1881-ki árvíz minden ezelőttit felülmúlt. Enagy vesze
delem arra bírta a kormányt, hogy a vízszabályozási végrehaj
tást egyöntetűvé tegye. Kormánybiztosságot állított fel, mely
nek működése Csongrádban ismeretes. Az 1884. XIV. t.-cz. és 
1885 ,XXIII. t.-cz., mely a társulatok alakulását, közigazgatását, 
műszaki ügyeinek elbírálását szabatosan körülírja — új lendü
letet adott a Tisza szabályozásának. A Szentesen székelő Tisza- 
Maros- és Körösszabályozási és vadvíz levezető társulat meg
mutatta, hogy rendszeres munkával és lelkiismeretes eljárással 
mit lehet létrehozni. A víz lefolyását akadályozó töltések eltá
volíttattak. Védtöltések, körtöltések telepíttettek, a medrek és 
hullámterek rendeztettek és a belvizeket levezető művek befe
jeztettek, úgy hogy emberi számítás szerint a nagyobb árvízi 
katasztrófák ellen Csongrád vármegye biztosítottnak tekinthető.
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A cson grád i nép ragaszk od ása  fö ld jéh ez , —  A nép pusztai é le téb en  tör
tént nagy változás. — - Régi erk ö lcsök  é s  szokások . A nép valláserkölcsi 
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után. —  K ereszte lés i, lakodalm i é s  tem etk ezési szokások .

De térjünk vissza még egyszer a föld népéhez; ahoz a 
derék csongrádi magyar néphez, mely oly hő szeretettel ragasz
kodik házához, földjéhez és kedvelt folyójához, a Tiszához.

Az előbbeni fejezetben láttuk, minő munkára és minő 
áldozatra képes, ha arról van szó, hogy megvédelmezze házát és 
családját az elemek pusztító árjától. Ez a nép bámulatosan 
kitartó életképességgel bír. Érzi, tudja, hogy erős munka nélkül 
nem élhet meg. Szembe száll minden viszontagságokkal, és a 
legnagyobb természeti csapás sem teszi földönfutóvá.

Ez a nép imádja azt a földet, a melyen lakik, és azt a 
folyót, a mely földjét elárasztja. Bárhova vesse a sors, csak 
vissza-vissza vágyik az ő Tiszája partjához; vissza siet ahoz a 
tanyához, melyben az ő legkedvesebb emlékei várnak reá. Sem
miféle világhírű tenger nem pótolja az ő délibábját, mely ten
gerszem tükrében, tündéri szépségben tűnteti fel a benne'fürdő 
fák, bokrok, kazlak, szélmalmok és tornyok alakját. Nem érzi 
magát jól a magas hegyek által körített völgyekben; lelkét a 
rónaság végtelen pusztája vonzza magához.

Ott minden szépnek tűnik fel előtte : a tavaszszal oly üde 
zöld, nyáron kiaszott, száraz legelők, a kaszáló rétek, kopár ho- 
mokhuczkák, teknőalakú erek, zizegő nádasok, a fel-felcsillámló 
mocsarak és tavak, hullámzó gabonavetések, szőlők és gyümöl
csösök ; helylyel-közzel kisebb-nagyobb erdők: mindez oly vál-
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tozatosságban látható Csongrádban, mint kevés más alföldi 
vármegyében.

Igaz, hogy a vidéknek arczulata rövid idő alatt igen meg
változott. A száz év, vagy csak 50 év előtt elhalt emberek, ha 
feltámadnának, alig ismernének rá saját régi határaikra. A haj
dan lassú tekervényes folyócskák, száraz erekké lettek. A nagy 
kiterjedésű mocsarakat és tavakat a vízszabályozó társulatok 
kiszárították és mívelhetővé tették ; a végtelennek látszott le
gelők földjét feltörte a vas-eke ; egyes birtokosok faszegélyes 
árkokká! különítették el saját telkeiket; azokat gazdasági 
épületekkel, tanyákkal, lábas-jószággal benépesítették. A gulyák 
és ménesek, melyeknél a régi csongrádi ember el-elmerengett; 
a juh- és sertés-nyájak, melyeknek kolompjai, csengetyűi messze 
elhallatszottak, most már csak ritkán, csakis nagy uradalmakban 
láthatók.

Az egykor híres alföldi pásztorok idylli élete megszűnt; a 
csikósok, gulyások, birkások és kanászok régi törzsvendégei, a 
szegény legények és betyárok már csak a nép meséiben tartot
ták fenn magokat.

így változik át a vidék, s vele együtt a nép foglalkozása és 
gondolkodásmódja a czivilizáczió terjedésével.

A régi pásztorok, halászok és pákászok fiai — nem foly
tatják többé apáik mesterségét; mert a tanfelügyelő bekénysze
ríti őket az iskolába. A pákászok mesterségét megrontotta a 
vízszabályozás. A gátak közé szorított Tisza medrében gőzha
jók kerekei miatt, az ártér kubikjaiban pedig a víz kiszáradása 
miatt pusztul a hal. Hajdan csiktermő nádasok helyén búza és 
rozs terem; a bibiczek és vadruczák birodalmát szelíd libák 
foglalták el. Nincsenek többé gazdátlan szigetek, végtelen rétek. 
A kataszter elkészítése óta minden talpalatnyi földnek saját 
gazdája van, aki modern gazdasági eszközökkel igyekszik föld
jét jövedelmezővé tenni. A magasabb fekvésű tájon gyümölcsöt 
és szőllőt termeszt; a mélyebben fekvő helyeken és árkokban 
nemes fűzet^jjielynek veszejéből kosarakat fon, hogy azokban 
gyümölcsét a mindenfelé elterjedt vasutakon a külföldre szállít
hassa. íme a nagy változás, mely Csongrád népének gazdál
kodásában és életmódjában előállott.

31
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Bizony-bizony maholnap a régi szokások és erkölcsök is 
elenyésznek. Ma már csak itt-ott lehet látni azokat a szokásokat, 
erkölcsöket, mulatságokat, játékokat, tréfákat, öltözeteket, ün
nepélyeket és társadalmi élvezeteket, melyek a régiek köznapi 
életét megédesítették és kellemessé varázsolták.

Azt gondolom, nem teszek felesleges dolgot, ha a jövendő 
nemzedék számára feljegyzem még azokat a néprajzi jellemző 
vonásokat, melyek még itt-ott fenmaradtak. Érdekes jellemvo
násokat tüntetnek azok fel népünk egyszerű életéről.

Kezdjük a valláserkölcsi élet leírásával, úgy amint azt 
egy a néppel évtizedeken át érintkező derék lelkipásztor fel
jegyezte.1

Csongrád vármegye népe egészben véve vallásos. Feleke
zeti tekintetben túlnyomó részben róm. katholikus; csak Szen
tesen és Vásárhelyen laknak nagy számban az ev. ref. egyház 
hívei; csekély számban elszórtan vannak ág. h. evangélikusok, 
görög-keletiek, zsidók, unitáriusok és úgynevezett nazarenusok. 
Mindezek békességben élnek egymással.

Valláserkölcsi tekintetben kevés külömbség tapasztalható 
a sokféle egyház hívei között; legfeljebb azt jegyezhetjük meg, 
hogy a reformátusok és evangélikusok kevesebb ünneppel bír
nak, kevesebb kedélyreható szertartással és eszközzel rendel
keznek, mint a katholikusok. Mihez képest azoknak felfogása 
szabadabb, kedélye ridegebb és cselekvése határozottabb és 
önállóbb, mint a katholikusoké, akik szívósan ragaszkodnak, 
egyházi intézményeikhez, szokásaikhoz és erkölcseikhez.

Innét van, hogy a katholikusok templomai látogatottabbak 
minden más templomokénál. Vasárnap és ünnepnapokon ezek 
mindig tömve vannak; sátorosünnepeken pedig alig fér el a 
templomba siető ájtatos nép. Feltűnő, hogy a nép szereti az 
Isten házának ékességeit; azokra szívesen hoz pénzbeli áldoza
tot is, kivált olyanokra, melyen nyilvános helyen mindenki ál
tal láthatók.

T) Főtisztelendő K eller L ajos, m indszenti plébános ú r  szívességének 
köszönhetem  azt, a m it ereszben feljegyeztem  a jövő nem zedék szám ára. 
E gyedü l az ő érdem éül rovandó fel m ind az, am it e m ű néprajzi részében 
becses adatul ta lá l a szives olvasó.
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Csongrád megye kath. népének vallásos érzülete erősen 
nyilatkozik az úgynevezett búcsújárásokban. Ha valamely köz
ség templomában búcsú van, a szomszéd községek lakossága 
rendesen egyházi jelvények elő vitele mellett megy énekelve a 
szomszéd templom látogatására. De elmegy a további híres 
búcsujáró helyekre is, gyalog és kocsin, sőt ujabhan vasúton is 
egész vonatokat elfoglalva. Eljárnak Radnára, Mária-Czellbe, 
Lourdesbe, Lorettóba és más helyekre is. Ha egyházi jelvényei 
iránt a más vallásu nem elég figyelmes, vagy ha valaki csak 
látszólag is profanálja azokat, a nép ingerültté lesz, és kész tett- 
legességekre is.

Templomi czeremoniák közt szereti e nép különösen a szent 
beszédeket; a kántorok magán énekét és a szép orgonahangot. 
A kántornál nem annyira a finomságot és ügyességet, mint in
kább az öblös nagy bariton hangot kedveli.

A mi a családok erkölcsi életét illeti, az vallási külömbség 
nélkül, általában tiszta. Emberi méltóságot lealázó bűnök itt a 
legritkább esetek közé tartoznak. A régibb időben gyakran 
fordúltak úgyan elő lopások, rablások és gyilkosságok; a szer
vezett rablóbandák — mint fentebb láttuk — évtizedeken át 
rettegtették a békés lakosságot és a hatóságokat; de igazságta
lanság lenne e bűnökkel a nép zömét vádolni.

A nép zöme tisztességes életet él. A házasságot úgy te
kinti, mint Istennek intézményét s még a polgári házasság be
hozatala után is szükségesnek látja, hogy ősi szokás szerint az 
Istennek oltára előtt is megesküdjék. Azokat, akik vadházas
ságban élnek, megveti; mert „hit nélkül élnek."

A férj feleségét, úgy is mint nőt, úgy is mint gyermekei
nek anyját, humánus bánásmódban részesíti. De csak addig, 
amig hűnek és erényesnek tartja. Ellenkező esetben vaddá és 
kegyetlenné s rendesen önbirájáválesz. Családi körben az illem 
és a szemérem öröklött erény még ott is, ahol sokan élnek egy 
szobában. A gyermekágyas asszonyt, úgynevezett „szúnyog
hálóval“ takarják el a családtagok elől. De amig a családi kör
ben vigyáznak, hogy illetlen botrány ne történjék; addig azon 
kivül a trágár beszédtől nem igen tartózkodnak. Némely időben 
szinte divatba jöttek a titkos bűnök, a gyermekelhajtás és
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méregkeverés; de ez csak addig tartott, míg a törvény szigorát 
nem éreztették az illető bűnszerzőkkel.

Szülőit a gyermek: „kedves apám“-nak és „édes anyám“- 
nak; nagyszüleiket „öreg apám“-nak és „dajkám énak; a nő 
férjét „kend“-nek, — a férj nejét „hékám“-nak, „pároménak 
mondja. Ha egy apának két házas fia van, az idősebb fiú fele
sége, saját férjét „uramnak“, ennek öcsét „kisebbik uram“-nak 
hívja. Viszont a fiatalabb testvér felesége az idősebb testvért 
„öregebbik uram“-nak nevezi.

Amíg a csalágtagok együtt, egy kenyéren vannak, addig 
a családfő parancsol valamennyinek. Az ül először az asztalhoz, 
a többiek csak akkor foglalnak helyet, ha erre az apa felszólítja 
őket. Közös tálból már csak a pusztai nép eszik: a községben 
vagy városban lakók már rendes tányérokat, villát és kanalat 
használnak. Ha bor van feltéve az asztalra, senki sem mer hozzá 
nyúlni, mig a családfő meg nem kínálja. Nemcsak az asztal, 
hanem az egész ház tisztaságára, a háziasszony ügyel; az me- 
szelteti a falakat, az seperi ki a szobákat és az udvart, részint 
cselédjével, részint saját leányaival.

A „tiszta szoba“, vagyis az, mely csak a vendég előtt 
nyílik meg, oly rendes, hogy a nagyobb igényeknek is megfelel. 
Ennek bútorzatát képezi rendesen : egy pár ágy, megrakva ki
csipkézett elejű, tömött vánkosokkal és dunnákkal. Asztal 
mellett a fal felőli részen lóczák, másutt székek, a háziasszony 
ládája. A falakon képek, — ablakok közt tükör, — s e  körül 
tányérok felfüggesztve a falra.

A rendes lakószoba kevésbé fényes bútorzattal bir. Egyik 
sajátságos darab a „vaczok“, vagyis egy faágy, az ajtó megett, 
kemény szalmazsákkal és lepedővel leterítve. Vánkos helyett 
ott a gazda subája, mindig készen a leheveredósre. Körülbelül 
azt a szolgálatot teszi, mint úriháznál a díván.

A nép viselete 1848 előtt még nem igen különbözött a 
múlt századbeli nép viseletétől.

A földesúri hatalom alóli felszabadulás után lehetett már 
észrevenni, hogy a jobbmódú gazdák öltözete: forma, anyag és 
kivitel dolgában eltérő kezd lenni a cselédek és munkások ru
hájától. A pusztán és a tanyán használt ruha körülbelül egy-
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forma, mert a foglalkozás is egy volt. De a községben tartóz
kodó gazdák,télen már „kékbeli“ kabátot kezdtek viselni, mely 
sötét kékbe játszó fekete posztóból készült. Ezt kiegészítette a 
flanellal bélelt hasonló színű magyar nadrág; sűrű pitykés 
gombokkal ellátott mellény, az úgynevezett „kis lajblt“ és a 
pörge kalap. A nyári ruha bő gyolcs gatyából, színes selyemmel 
kivarrt mellényből és széles ujjú és hosszabb alakú ingből állott. 
Esőben a jobbmódú ember is csak olyan szűrt használt, mint a 
cseléd, csak az anyag finomságában volt a különbség.

A mezei cselédség és a dohányos kertészek egészben véve 
szintén úgy öltöztek, mint a gazdák; csakhogy kék kabát és 
nadrág helyett bőrnadrágot és szűrkankót használtak. Amig a 
gazdaember fekete selyem nyakkendőjével befedte az ing gal
lérját i s ; addig ezek az inggallérjukat feltűnő módon kihajtot
ták a nyakkendő felett. Ez volt a külső megkülönböztető jel 
közöttük.

Érdekes és mindezektől elütő volt a pásztor emberek, a 
juhászok, csikósok, gulyások és kanászok öltözete. Első sorban 
feltűnt a nagy karimájü lapos kalap, melyet a Bach-korszakban, 
mint a gyanús tolvajok és betyárok jellemzőjét, be is tiltottak. 
A rövid ing feletti lajblit kiegészítette a mindkét oldalán sűrűén 
sárga lapos gombokkal ellátott nadrág, mely pantalló módjára 
volt szabva, felül magyaros szabással. A pásztorok külső jelvé
nyei voltak: juhásznál a vasás kampós pásztorbot, kanásznál 
rövidebb bunkós bot vagy fütykös; gulyásnál a hosszú bunkós 
bot. Valamennyinél a kifordított bunda.

A nők festett színes ruhát viseltek. Téli felöltőjük volt a 
posztóból készült nagy kabát, az úgynevezett „bajka“. Nyáron 
a „tüledálló“, vagyis a testtől elálló, nem feszes, — s a „hozzád- 
álló“ feszes felső kabát szerepelt. Széles szoknyák, selyem elő- 
kötők és változatos fej kötők a községek szerint kevés eltérést 
mutattak. De a luxusban a szegedi lányok jártak elől, selyem
kendőikkel, derékhoz simuló szűk mellényeikkel és hajukban 
hosszú, majdnem sarkig érő kettős pántlikátokkal.

Újabb időben a fentebb említett viseletbeli különbségek 
eltűntek; azt kell mondanunk, hogy a régi Csongrád vármegyei 
jellemző népviselet elenyészett. Eredeti jellege csakis a csizmá-



R égi czimlap, rég i népviselettől.
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ban és a magyar nadrágban nyilatkozik; egyébként az úri vise
lethez hajlik minden. A nők pedig nemzetközi öltönyöket vásá
rolnak a külföldről beözönlött nagy iparosoktól. A rőföskeres- 
kedők köuyvei is azt bizonyítják, hogy a régi vásárlási kedv 
lelohadt. A gazdagabb földbirtokos Szegedre és Budapestre jár 
öltözetének beszerzésére. A czivilizaczió egyenlősítő hatása min
denütt tapasztalható.

Ha összehasonlítjuk a csongrádi népnek mostani szoká
sait, mulatságait és ünnepélyeit az 1848. előttiekkel, kénytele
nek leszünk bevallani, hogy a köznép életének régi eredeti ke
délyessége, szellemessége, tréfái, játékai sokat veszítettek fris- 
seségükből. Vegyük például a keresztelőknél, lakodalmaknál és 
temetkezéseknél követett szokásokat és hasonlítsuk össze azokkal, 
amelyek ez előtt 50—60 esztendővel elébb divatoztak.

A kereszteléseknél a bába készített elő mindent, az hívta 
össze a család kívánságához képest a keresztszülőket, a komá
kat és komaasszonyokat. Az újszülöttet rendesen, még a téli 
időben is, a templomban keresztelik meg. A keresztelésről 
hazavitt gyermeket a bába szokta volt felköszönteni.

Az egész ünnepély nagy lakomával volt összekötve, melyen 
a legközelebb álló rokonok és komák sok szép kívánsággal hal
mozták el az újszülöttet és annak szüleit.

Ennél sokkal zajosabb és minden tekintetben nevezetesebb 
ünnepségek között szokták volt megtartani a lakodalmakat.

A házasság megkötésénél legtöbb esetben a szülők aka
rata határoz. A szülők nézik ki rendesen azt a leányt, akit me
nyüknek óhajtanának megkapni, — és a gyermekek legtöbb 
esetben belenyugosznak a szülők választásába. Tapasztalt idősb 
asszonyok hozzák és viszik az üzeneteket; azok tisztázzák a 
felmerült bonyodalmakat. Ha már ez sikerült és a leány szülői 
hajlandóságukat fejezték ki a leány odaadására : akkor a vőle
gény násznagya kíséretében, előre megállapított estén a leányos 
házba megy, — és a szokásos beköszöntés után, vagy a legény, 
vagy a násznagy megkéri a leány kezét.

Igenlő válasz esetében a fiatalok eljegyzik egymást, kezet 
fognak és gyűrűt cserélnek. Ezenfelül a legény 4—5 frtot ad
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jegyesének, ez pedig viszont selyemkendőt a legénynek jegy
ajándékképpen.

Az eljegyzést nemsokára követi a „kézfogó vacsora“, ezt 
pedig a lakodalom, melyre a vőfély az összes rokonokat és jó 
barátokat a következő mondókával hívja meg:

„Alázatos engedelmet kérek ezen bátor bejövetelemben. 
Nem magamtól jöttem, hanem azon királyi háztól küldöttek, 
u. m. N. N. gyermeke egybekelése napjára, kedden reggel 8 
órára a Szt. Anna templomában a szent hitnek felvételére; 
onnét visszatérvén egy tisztességes ebéd s vacsorára, egy-két 
pohár borra s kevés mulatságra, ha nem sajnálják fáradságu
kat, megjelenni szíveskedjenek."

A reformátusoknál a meghívás eltér ettől, a mennyiben 
ott a házasság nem szentség, és ehez képest a felfogásban is 
lényeges különbségek tapasztalhatók a reformatus és katholi- 
kus nép között. De a kedélyesség általánossága kiegyenlít min
den különbséget.

Esküvő előtti nap délutánján nagy zajjal énekelve és kur
jongatva mennek a meny asszony ágy ért, felkendőzött és csen- 
getyüs lovak állal vont kocsikon. Odaérve, a vőfély igy kö
szönt b e ;

„Ne ítéljék meg nemességünket, hogy házukba betértünk 
s egy kis időre még pihenést teszünk." Aztán folytatja versben:

„Jól tudják, uraim, mi szivünk szándékát,
Ami vőlegényünk teljes akaratát,
Hogy van neki itt egy eljegyzett mátkája,
Kinél vagyon neki egy szép vetett ágya.
Agyat hát minekünk, még pediglen puhát,
Három vagy négy párnát, derekaljt és dunnát;
De még ez nem elég, mert még híja vagyon,
Mert a menyasszonynak ládája is vagyon.
Adják át ezeket, uraim, hogy vigyük,
Hogy itt a sok időt hiába ne töltsük.“

Bármily szép szavakkal kérik is azonban a menyasszonyi 
ágyat, az illetők nem hajlandók azt kiadni, a míg a vőlegény
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küldöttei egypár talányt meg nem fejtenek.1) Hosszas tréfás 
huzavona után kocsira rakják a bútort s nagy diadallal viszik a 
vőlegényes házhoz.

Másnap következik az esküvő. Úgy a vőlegény, mint a 
menyasszony kísérői, egyszerre indulnak a templomba. Esküvő 
után mindenik a maga népével haza megy. Ott aztán követke
zik a reggelizés, zene, táncz és ebéd. Délután a vőlegény a maga 
násznépével együtt zeneszó mellett megy a menyasszonyért.

De ott a konyha ajtónál útjokat állják, sőt az ajtót is be
zárják előttük. Kezdődik a szóbeli ostrom. A leányos ház nász- 
nagyja kijelenti, hogy addig be nem jöhetnek, míg három ta
lányt meg nem fejtenek.2) A talányokat többnyire szellemes 
alakban a vőfély adja fel, és sokszor egy óráig is eltart a meg
fejtési próbák mulatsága, míg végre bebocsátják a násznépet.

A vőfély versben üdvözli a ház népét; ekképpen :
„Örülök, hogy látom friss jó egészségét,
E királyi háznak lelki békességét,
Kívánom mindenben állandó szépségét,
Immár most átléptem e háznak küszöbét.“

Azután prózában igy folytatja: „Jól tudják, násznagy 
uram, hogy a mi vőlegényünk nehány napok előtt ezen hajlék
ban menyasszonyt jegyezvén el, kivel a mai napon a templom
ban a lelki atya által aranylánczokkal összeköttettek. De mi-

T) Hasonló talányokról lejebb a m enyasszony k ikérésénél leszen szó.
2) A talányok sokszor igazán szellem esek. Ilyenek  p é ld á u l: 1. A föld- 

míves sokszor, a  k irá ly  ritkán , az Ú r isten  pedig  sohasem  lá tja  (t. i. h a 
sonló társát). 2. M ilyen úton jö ttek  ide ? (A szerelem  útján). 3. M elyik a 
„M iatyánk“ k ö zepo? (A zsinór, t. i. az, m ely az olvasón levő gyöngysze
meken át van húzva). 4. M ikor állt K risztus u ru n k  egy lábon ? (M ikor a 
szam árra ü lt fel). 5. M ikor legéhesebb a p ap ?  (K arácsonykor, a m ik o rt. i 
a kath. pap három  m isét mond). 6. M ikor legerősebb a pap ? (N agypénte
ken, m ert akkor a szent ostyát csak egy kézzel m utatja  fel a híveknek). 
7. M elyik tök nem  sül m eg a kem enczében ? (A csütörtök). 8. Hol van a 
csónaknak az osze?j (A farában, m ert ott ü l a korm ányos). 9: Bölcsőbe 
hosszú, ágyba rövid. (K isem ber). 10. János bácsi ködm ene hányba  készü lt ? 
(Három b irkában) stb. N éha nagyon is sikam lós és trág á r m egfejtés kö 
vetkezik, m ely rendesen nagy  hahotát idéz elő.
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helyt a templom ajtaján kiléptünk, az út kétfelé térvén, vala
melyiken a mi menyasszonyunkat elrepítették. A mi vőlegé
nyünk nagy búnak eredvén, utána bocsátott bennünket; s 
valamint a bárom szentkirályok elmentek Betlehem városába 
Jézus felkeresésére, mi is eljöttünk menyasszonyunk követésére.

Azon kívül hoztam egy pecsétes levelet. Tessék, szakítsák 
fel, hogy igaz utón járunk-e?“

Ezzel letesz az asztalra egy kulacsot, melynek nyakára egy 
kalács van akasztva. Aztán engedelmet kér a menyasszony fel
keresésére, a ki ilyenkor a ház egy külön helyiségében vár. Fel
találván a menyasszonyt, elővezeti és násznagyja elé állítja, 
ezeket mondván:

Sok fáradozásom nem esett hiába,
Mert e szép menyasszonyt fogtam a hálómba;
Itt van a menyasszony, gyorsan előlépett,
Tessék násznagy uram, mondjon egy beszédet.

Erre a násznagy, szintén versben, elbúcsuztatja a meny
asszonyt az atyjától, anyjától, testvéreitől, rokonaitól és barát
nőitől.1) Ez a menyegzőnek legérzékenyebb része; az asszonynép 
zokogva hallgatja.

' *) A búcsúztató  versok nagyon sokfélék. M inden községbon m ás és
m ás változatban fordú lnak  elő. Az itt közlött M indszentről való :

More 1 hegedűdnek  álljon m eg zengése,
A sarkan tyúnak  is szűnjön m eg pengése,
M ert búcsuzásom nak m ost löszén kezdése,
L egyenek  csendesen, m íg  lesz a végzése.

E  házba gyű lt v e n d é g ! Csöndes békességgel 
Á ldjon m eg az Is ten  k íván t egészséggel,
E gym ás irán t való igaz szeretettel,
Is tennek  s em bernek tetsző szép óiettel.

E lsőben is atyám  ! szóm hozzád fordítom,
Búcsúzó beszédem  zokogva indítom,
Szívem et szíveddel együvé szorítom,
Így  valam ennyire szívem et újítom.
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A menyasszony búcsúszavait a násznagy így adja elő

Köszönettel veszem a te jóságodat,
Hozzám megmutatott atyai voltodat, 
Fölnevelésedet, ápolgatásodat,
Hogy el nem vetettél, engem leányodat.

ügy szálljon tereád az Úrnak áldása,
Miként az esőnek égből lehullása,
Széles e világon ne lehessen mása,
Soha víg kedvednek ne legyen bomlása.

A szenteknek atyja te öregségedet,
Gryámolítsa érte te szép vénségedet,
Élte csomójába kösse életedet,
Az én örömömre óhajtom ezeket.

Azután fordítsad könnyes szemeidet,
Kedves jó atyádnak add oda kezedet 
Kedves édes atyám a te hűségedet,
Fizesse meg Isten, csókold meg most őtet.

Kedves szülő anyám! hozzád fordulok már,
Mert tudom szíved is tőlem bucsúzást vár,
Már a letett hitem tőled mindjárt elzár, 
Kívánom, éltedben ne érjen semmi kár.

Megmutattad hozzám nagy szeretetedet, 
Csaknem kiontottad anyai szivedet,
Nem kímélted értem semmi költségedet,
Sok szükségéimben segítél engemet.

A te irántam való jóságodért,
Csecsemő koromban dajkálkodásodért,
Sok fáradságodért, nagy szeretetedért,
Adjon a Jehova a mennyben méltó bért.
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Végtére fordítsd könnyes szemeidet,
Kedves jó anyádnak add oda kezedet,
Kedves édes anyám! a te hűségedet 
Fizesse meg az Isten, csókold meg most őtet.

Kedves testvéreim! álljatok előmbe,
Mert keserves könnyek áradnak szemembe, 
Csaknem elájulok, s bágyadok szivemben,
Én elválásomon változók színemben.

De ja j ! nincs mit tenni, megválók tőletek; 
Azért hát véreim, most megengedjetek,
Nem tudom, mártok-e egy tálból veletek, 
Végképen engem el ne felejtsetek.

Mennyi csepp víz vagyon a Tisza erében, 
Hány fűszál teremhet világ mezejében,
Hány bimbó virágzott a világ kertjében, 
Annyi áldás szálljon rátok éltetekben!

Kedves leánybarátim, valakik voltatok, 
Könnyező szemekkel nézek most reátok.
Ne fogjon rajtatok semmiféle átok,
Édes jó pajtásim, így szólok hozzátok:

Szerencse mint főkincs mellettetek álljon, 
Mind kívül, mind belül veletek sétáljon,
Egy szerelmes társsal, olyannal szolgáljon,
A kiben szivetek örömöt találjon.

Nemes szép társaság! kik ide gyűltetek, 
Engemet méltatlant meg nem vetettetek, 
Hanem lakodalmi tisztelgést tettetek,
Az Úr legyen azért néktek Istenetek 1

Megszokott hajlékom! mindjárt ide hagylak, 
A jó Isten tudja, téged mikor látlak,
Kész vagyok elmenni, de sokat siratlak,
O h! hogy hagyjalak itt! keservesen szánlak.
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Násznagy uraim 1 sok szives faradságtok,
Köszönöm értem tett sok fáradságtok,
Tovább víg mulatást, kellő vigasságot,
E sereghez mutassatok nyájasságot.

Nyoszolyó asszonyom! nyoszolyó leányom ! 
Fáradságotokat, kívánom, Jézusom 
Drága sebeiből értünk kifolyt vére 
Legyen a lelketek váltságának bére!

Álljatok előmbe sok híres legények !
A kik személyemet gyakran szemléltétek, 
Ajándékba nekem hajfonót vettetek,
Most már sajnáljatok, nem lettem tietek.

Már jó egészségben elhagylak titeket,
Az Úrnak áldása tartson benneteket,
Vigasztalja szépen bágyadt szíveteket,
Már megyek, kisérvén az én kedvesemet.

Azután ismét a vőfély szól röviden :

„Nem czélunk az nekünk, hogy mi itt maradjunk, 
Mint Noé hollója, eledelt hogy kapjunk, •
Hanem gyorsasággal hogy visszaforduljunk,
8 Isten oltalmába’, jó szülők itt hagyjunk.“

Erre megzendül az induló zenéje, s a násznép zászlók alatt, 
dalolás és kurjongatás között viszi a menyasszonyt a vőlegényes 
házhoz, ahol rövid bemutatás után kezdődik a táncz. Az öregek 
az asztalokhoz ülnek, míg a fiatalság ugyancsak izzad a csárdás 
friss nótája mellett. Ha közbe-közbe új vendég érkezik, ezt a 
vőfély, vagy ennek helyettese a násznagy elé viszi e szavakkal: 
„Násznagy uram, ezzel a tisztességes vendéggel köszöntőm haj
lékát.“ A násznagy néhány szóval üdvözli és megkínálja egy 
pohár borral.

Azalatt kint az udvaron főzik a jó paprikás húst, nagy
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bográcsokban. Ez még a legszegényebb háznál sem hiányozha
tok. A jobb módúaknái a konyhában is főznek sok jóféle ételeket. 
Elérkezvén a vacsora ideje, a vendégek a felterített asztalok 
mellé telepednek s derült hangulattal hallgatják a vőfély verseit, 
melyekkel minden új tál ételnél kedveskedik.1)

')  Ilyenek  példáu l ezek :

U raim , az asztal bo vagyon terítve,
K anál, kés, tán y érra l el is van készítve,
T essék h á t m aguknak  hely re  telepedni,
Ú gyis a m uzsikus m eg fog m elegedni. '

U raim , a konyhán m indent m egvizsgáltam ,
É s ott m indent legjobb rendében  ta lá lta m ; 
K ötelességem  ez, m ert vagyok m estere,
Engem  a m i öröm -apánk rendelt erre.

Több a húsos leves, m int egy kiloncz akó,
Tejfeles torm ás is lesz egy hé tra  való,
E l nem  b írjuk  élni, lesz kása  ha t akó ;
A ki ezt szereti, k iju t egy-egy akó.

Finom  étkek  lesznek, lesz bagolynyerités,
■ U tána érkezik  a kem enczenyögés,

Csirke ordítása, m eg borjúköhögés,
V égre elérkezik  ü res  kocsizörgés.

E gy  öreg sündisznó lészen bepáczolva,
E gy  beteges bolha lesz a n y á rs ra  húzva,
Sült pecsenye helyett egy nagy fejsze foka,
H árom száz esztendős kerekeknek  agya.

Most m ár nem  tréfálok, m egyek a konyhára,
Sok jó  eledelnek d rága  illatjára,
H anem  visszajövök ide nem  sokára,
E gy  esztendő m úlva, H abakuk  n a p já r a !

V ivát 1 (E rre  a ezigány tu s t húz.)

A  vőfély behozván társa iva l az első tál ételt, ezeket m ondja :

É rdem es vendégeim  ! nem  üresen jöttem ,
É tkekkel terhelve van  m ind a k é t kezem ,
De m ielőtt hozzányúlnak a kanalak,
Buzgó szívvel adjunk h á láka t az U rnák.



‘Vacsora után kezdődik a menyasszony táncza. Először a 
vőlegény forgatja meg a menyasszonyát, miközben a többiek 
nézik, tréfálva, „vajon a menyasszony nem sánta-e.“ Azután kö
vetkezik a sortáncz, melynél a násznagy kikiáltja, hogy azé a 
menyasszony, a ki többet ad érte! Ennek az a czélja, hogy az 
új asszony egy kis pénzhez jusson, melylyel a házhoz szükséges 
fölszereléseket beszerezhesse.

N ásznagy im ára szólítja föl a közönséget, m elynek végeztével a 
vőfély fo ly tatja :

De m ostan, hogy itten  soká’ no papoljak,
V agy a forró tállal sebeket ne kap jak ,
V egyék h á t kezem ből ezt a forró tálat,
Mit u jja im  m ár tovább nem  állhatnak. (V iv á t!)

H átam  meg'ett pedig  m ég húsz legény vagyon,
A nnak a kezét is süti igen  nagyon,
Ne tántorogjon há t most előttem senki,
M ert a nyakát könnyen leforrázom  neki.

I t t  tehát a leves, m elyet adott a hús,
A zért m ost senkinek szíve ne legyon bús.
Tehát m uzsikusok! szóljon az a v íg  tuss,
É s m o n d ju k : D icsértessék a Jézus K risztus. V iv á t!

K á s a  f e l a d á s a k o r :
Olyan étket hoztam , m elynek n incsen m ása,
M elynek ékes nyelven m agyar nőve kása,
Meg is van igazán tejozvo, czukrozva,
Czimettel finoman fel van farczangolva. V iv á t!

Nem kell ennek erő a m egrágásához,
Csak egy k is szollőcske a m egfúvásához,
Az árától pedig  sem m it no féljenek,
M egfizetünk értő, csak bátran  egyék m eg. V iv á t!

(Szokás a szakácsnő szám ára pénzt gyűjteni, m ivel a kása  m eg
égette kezét.)

H i d e g  h ú s  t o r m á v a l :
I tt vagyon a torm ás gyenge borjú  hússal,
E rre  k ik i tá rsá t k ínálhatja  borral,
E gyék  h á t uraim  jó apetitussal,
E hhez is tartozik  egy m uzsika tussal. V iv á t!
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A sortánczot a vőfély kezdi meg e szavakkal:
Lányok és legények, gyertek elő sorban,
A menyasszony tánczát most kezdem meg nyomban, 
Vegyétek hát elő pénzes erszényteket,
És a menyasszonyért bőven fizessetek.

Barna János czigány, hegedűd pendüljön ;
Hogy a menyasszonynak füle megcsendüljön,
Húzd rá azt a híres Rákóczy nótáját,
Amellyel megvívta Belegrádnak várát.
Nosza, én nem látok itten most apáczát,
Járjnk el hát vígan a menyasszony tánczát!

Ezzel a vőfély tánczolni kezd a menyasszonynyal, de csak 
addig folytatja, mig valaki az asztalon levő tányérba, némely 
helyen rostába pénzt nem dob. Ezzel jogot szerzett magának a 
tánczhoz. S ez így folyik tovább, amíg csak akad valaki, aki 
pénzt dob a rostába, melyet zörgetni szoktak, hogy új meg új 

• tánczos jelentkezzék. Szegeden a helyett a menyasszony sorba 
mossa a vendégek kezeit, s megtörli azokat, mialatt minden 
vendég csúsztat néhány darab pénzt — a jobb módúak forinto-

P a p r i k á s  l i ú s .
Ism ét m egérkeztem  uraim  -sokára,- 
De m erem  mondani, nem já r tam  hiába.
M ert olyan eledelt hoztam  valójában,
Mi első em inens az étkek  sorában. V iv á t!

E zen eledelért nagy p róbát m egtettem ,
E gy  szilaj bikával h é t nap verekedtem ,
K icsinyben m últ, fogam  hogy ott nem  feledtem ,
De oda se neki, csakhogy legyőzhettem .

B őrét hevenyében egyszerre  levettem ,
N yakát a fejétől egyszerre  lonyeslom,
E zt a jó  eledelt abból készítettem ,
M egvallom , uraim , m agam  is szeretem .

M ivel m ostanában ennél nincs jobb étek,
E rre  a m agyarnak  vizot inni vétek,
Ez a pap rikás hús , u ra im  vegyétek,
Széles jó  étvágygyal, kívánom , egyétek! V ivát!
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kát — a mosdótál fenekére. A menyasszonynyal ilyenkor min
denki, öreg, ifjú, asszony és lány tánczolhat, ha fizet. Mikor már 
elfogynak a fizető tánczosok, egyszerre előugrik a szomszéd szo
bából a vőlegény, átöleli menyasszonya derekát e szavakkal: 
„Enyém a menyasszony“ s ezzel vége a táncznak. A násznagy 
hűségesen összeszámlálja a menyasszony pénzét, s rendszerint 
rövid tréfás beszéd kíséretében adja át neki.

A vendégek folytatják a tánczot, mialatt a menyasszony 
átöltözik, s hajnal felé bizonyos szertartások között bekötik a 
fejét fejkötővel. Ezzel menyecskévé lesz, s bevegyül a mula
tók közé.

A lakodalmi mulatság az 1848-ki szabadságliarcz előtti 
időben 4—7 napig is eltartott. Ilyenkor a házbeliek felváltva 
aludtak; a vendégek pedigjöttek-mentektetszésökszerint; akik 
már kidűltek, azokat pihent erők váltották fel. A vendégmarasz- 
tás meseszerű volt. A távozni akaró vendégnek nemcsak kalap
ját dugták el, hogy el ne mehessen, hanem — mivel rendesen 
kocsin hordták haza — a kocsinak kerekét vagy kerékszegeit is 
leszedték, csak hogy maradjon. Néha az egész kocsit felhúzták 
a szénaboglya tetejére; vagy a lovakat bemeszelték s a tulajdo
nos kénytelen volt azokat megtisztítani, ami sok ivás és élczelés 
között ment végbe. Szóval: ezerféle neme volt a vendégma- 
rasztásnak. >

Újabb időben az ilyen tréfák már megszűntek. A nép oko
sabbá, számítóbbá le tt; örül ha csak egy éjjeli mulatságot ren
dezhet adósságcsinálás nélkül!

A nép mulatságai közé tartozik még a disznótor, mely még 
a legszegényebb embernél is meg szokott tartatni valóságos 
lucullusi vacsora kíséretében. A bor és zene mellett, vidám tréfák 
és trágár dalok mellett reggelig is elmulatnak a jó barátok.

Érdekes még az úgynevezett „dömötörösés“ vagyis a Dö
mötör napjának megünneplése a juhászok által. E napon ugyanis, 
míg a juhnyájak végetlen pusztákon jártak, a juhász nép apraja- 
nagyja bement a községbe, hogy elszámoljon gazdájával. Le
számolás után természetesen mulatsághoz fogtak a puszták fiai, 
és dudaszó mellett vonultak egyik juhásztól a másikig. Ez a

32
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mulatság is kiment a divatból, mióta a legelőföldet egyes gaz
dák felszántották és a juhnevelést elejtették.

Téli estéken a férfiak, vidám tréfák között szeretnek kár
tyázni ; ez a mulatság annyi élez és gúny között folyik, hogy a 
házbeliek valóságos szinielőadás gyanánt veszik. Általában, 
nemcsak játék közben, hanem a mezei munkánál is szeretnek 
valakit czéltáblául felhasználni, kigúnyolni, élczelni, oly szelle
mesen és találóan, hogy élvezet hallgatni őket.

Haláleset alkalmával a jó barátok és rokonok összegyüle
keznek, és mint a víg napokban a mulatozásban, úgy a szomo
rúságban is együtt éreznek az illető család tagjaival. Éjjel 
virasztanak a halott felett. Vannak nők és férfiak, akik éjjel
nappal a halott mellett vannak, imádkoznak, énekelnek, pihe
nőül kegyeletes dolgokról beszélgetnek. A tükröt, mint a földi 
hiúság jelvényét, lepellel vagy sűrű fátyollal vonják be, míg a 
halott teste a szobában van.

A temetésre népünk sokat költ. Szivesen fizet a papnak és 
a kántornak, kivált ha szép búcsúztatót mondanak. E búcsúz
tatókban a halott legközelebbi rokonaitól névszerint és egyen- 
kint szívreható szavakkal versben búcsúzik; még azoktól is, 
kikkel életében ellenséges viszonyban élt.

Ez kétségen kívül nemes vonása népünknek, mely a ke
gyeletet elébe teszi a gyűlöletnek. A halotti predikatió csak a 
protestánsoknál van divatban, — a katholikusoknál ez a leg
ritkább esetek közé tartozik.

Abban azonban minden felekezethez tartozó hívek egyez
nek, hogy a temetés után az érdeklett felek, a rokonok, jó bará
tok és mindazok, kik a temetkezés körül szolgálatot tettek, 
halotti torra gyűlnek össze, hol terített asztalnál kegyeletesen 
emlékeznek meg a halottról.

Ha fiatal leány vagy legény halt el, ezeknek pajtásai mind 
megjelennek nemcsak a temetésre, hanem a torra is, ahol zene 
is szokott lenni. Ilyenkor tánczolnak és dalolnak, nem azért, 
hogy mulassanak, hanem hogy „ellakják a holtnak lakodalmát.“

Régi kegyeletes szokás, hogy az elhunytnak családja, bizo
nyos napon, együtt megjelenik az isten házában, hogy kedves 
halottjáért imádkozzék. Ilyenkor a szegények számára adakoz
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nak, vagy az összes községbeli koldusokat házukba viszik és 
megvendégelik. Gyakran közczélokra alapítványokat is tesznek 
a halott emlékezetére.

A holtak iránti kegyelet oly nagy, hogy a legnagyobb sér
tés számba megy, ha valaki az ő halottját káromolja. A nép azért 
tottlegességre is elragadtatja magát, mert tudja, hogy mindenki 
pártolni fogja, ha azzal indokolja sajnálatos tettét, „hogy apját, 
vagy anyját a föld porában feszegette.“



XV.

A cson grád i nép szere t danolni. —  Tiszai dalok . —  K anászdal, betyáros  
dal, pásztordal, fon ód a l, arató d a l, fe lgyő i b ú csu d al. -—  Históriák, e lb e 
sz é lé se k  Nagy Sándorról, Kinizsi Pálról, Mátyás királyról é s  II. Rákóczi 
F erenczről. Olvasási k ed ve, hazafisága , politikai jó h isz e m ű sé g e , m agyar

sá g a . —  B efejezés.

Figyelemre méltó, hogy a csongrádi nép minden körülmé
nyek között szeret danolni; s a maga körében történt eseménye
ket és előforduló nevezetesebb természeti tárgyakat megénekelni. 
Valóban érdemes volna mindazon dalokat összeszedni, melyeket 
a nép maga szerzett, s melyek annak élénk képzeletéről és mély 
kedélyéről tesznek tanúbizonyságot.

Már fentebb említők, bogy ez a nép törhetetlenül ragasz
kodik földjéhez, községéhez, vidékéhez, s különösen Tiszájához.

Innét van, hogy legtöbb és legszebb népdalaikban a Tiszát 
éneklik meg. Álljon itt példáúl néhány népdal:

„Lassan foly a Tisza,
Boldog, a ki issza.“
„Ki a Tisza vizét issza 
Vágyik annak szive vissza.“
„Nincsen olyan viz, mint a Tiszaviz;
Csuka, potyka úszik benne,
Szép menyecske fürdik benne.
Nincsen olyan viz, mint a Tiszaviz.“

„Túl a Tiszán, Tisza szélén,
Ott terem a magyar legény,
Vékony, mint a vékony nádszál,
Hajlik, mint a rozmaringszál.“
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Túl a Tiszán, Tisza partján,
Ott terem a szép magyar lány.
Vékony, karcsú a dereka,
Csókra termett az ajaka.

Túl a Tiszán selyemkendő integet, 
Altalmennék hozzád rózsám, nem lehet; 
Széles a víz, nincsen sajka,
Nem mehetek által rajta,
Galambom!

Kanász-dal.

(N épies kiejtéssel.)

Felkötöm az bocskorom csinosan,
Rám veszem az subámat zsírosán, 
Kipedrítem bajuszom előre,
Kihajtom az nyájam az mezőre.

Elkészítem bográcsos ebédem,
Mellé ültetem minden cselédem,
Úgy jó lakok zsíros tarhonyával,
Mint a báró roszparádéjával.1)

Még azt mondják nincs nékem, nincs nékem, 
Nincs asztalom, nincs székem, nincs székem, 
Van székem, de gyékényből van fonva, 
Megtérek én cselédestől rajta.

Jobban élek a réten az úrnál,
A városba kódorgó hajdúnál,
Jobb szeretem a disznót hajtani,
Mint a szegény parasztot zavarni.

) Rostélyos.
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Betyáros dal.

Tizennyolcz esztendős voltam, Édes anyám is volt nékem, 
Mikor elsőbb lovat loptam, Keservesen nevelt engem, 
Nem loptam én csak egy csikót, Éjszaka font, nappal mosott, 
Mind a négy lába kesely volt. J a j ! de keservesen tartott.

Azon loptam szép bat tinót, 
Mind a hat daruszőrű volt, 
Lehajtottam a Bácskába, 
Mind oda maradt az ára.

Megmondta az édes anyám, 
Ország-világ lesz a hazám, 
Tovisbokor a szállásom,
Ott sincs nekem maradásom.

Kit megittam, kit megettem, 
Kit az babámra költöttem, 
Kit az babámra költöttem, 
Kit megittam, kit megettem.

Minden város édes hazám, 
Minden asszony édes anyám, 
Minden leány a kedvesem, 
így kell a világot élnem.

Pásztor-dal.

Én vagyok a csongrádi gulyás, Van két lovam, de szíj hátú, 
Én őrzöm a csongrádi gulyát, Mind a kettő kesely lábú,
T íz  bojtárom vízbe’ sárba’, Azon hajtottam hat tinót 
Magam a paplanos ágyba’. Mind a hat daruszőrű volt.

Hármat adtam egy szép lányért,
Hármat rá való ruháért,
Rongyos volt a rokojája,
Rá ment a hat tinó ára.

Fonó-dal.

Édes anyám nem nyújtok már több szálat, 
Felteszem a gerend’ alá rokkámat, 
Meghalok mert elhagyott a szeretőm, 
Holnap délre kész legyen a temetőm.
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Kék virággal virágzik a temető,
Engem temessenek bele legelsőbb,
Elsőbb engem, azután a babámat,
Hogy ne tartson több szeretőt magának.

Az arató-dalok sokaságából csak két darabot mutatunk be, 
melyekből az újabb nemzedék gondolkozása és érzelme tűnik 
ki, s melyek egyúttal a munkás-viszonyokra is némi fényt vetnek-

Arató-dal.

A mostani folyó esztendőbe’
Nagy Ferencz a Mágocs puszta csősze 
Hírül hozta: aratni kell menni,
Mert a búza kezd már nagyon érni.

Aki részes jöjjön a csapatba,
Mert itten van az indulás napja,
Együtt kérjük az Isten áldását,
Hogy tartsa meg talpon a gabonát.

Marokverő csongorádi lányok,
Villát, bocskort itthon ne hagyjátok; 
Fésűt, szappant, olajt is hozzatok,
Mert ha az nincs, jaj de csúnyák vagytok.

Ti is kérjétek a kis Jézuskát,
Hogy tartsa meg talpon a gabonát.
Az árpára hűvös időt adjon,
Mert az árpa pora csípős nagyon.

Körül allés Mágocsnak határa,
Ugyan meglátlak-e valahára ?
Megérem-e azt a boldog órát,
Hogy vághatom benned a gabonát! ?
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Más arató dal.

Ezernyolczszáz nyolczvan nyócz 
Üresen maradt a pócz;
Nem kellenek nagy zsákok, 
Csak azok a vékások,
Azok a vékás zsákok.

A mágocsi aratók,
Jaj de nagyon szomorúk, 
Learatták a búzát,
De nem kell neki a zsák,
Mert a részt lefoglalták.

Nemzetes uram, kérjük, 
Ne vegye el a részünk: 
Odahaza a család 
Várja a kis gabonát,
Mint a madár az anyját.

De ő meg se hallgatja,
Es a részt behordatja; 
Nem nézi az árvizet, 
Amely minket tönkre tett, 
— Elvette a részünket!

Most már Mágocs határa, 
Annak minden polgára; 
Itt hagyunk benneteket, 
Isten legyen veletek, 
Soha ne feledjetek!

Mikor a hatvanas években gr. Károlyi Sándor Felgyő 
községét feloszlatta, a szétszórt lakosság a következő dalban ön
tötte keservét:

Isten hozzád Felgyő földje !
Nem virít már réted zöldje:
Nincs itt nekünk lakó helyünk,
Könnyes szemmel: „elmehetünk!“

Kis harangunknak szólása,
Megnémult annak kongása;
Sajnálja a buzgó hívőt 
Akit sokszor összehívott.

Édes üdvözítő Atyánk!
Magas mennyből tekints le ránk,
S te légy velünk Szűz-Mária,
Bujdosóknak pártfogója!
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A dalok és énekek mellett népünk szereti a meséket, elbe
széléseket és az úgynevezett „istoria“-kát is. Ezeknek alapját 
mindig valamely megtörtént esemény képezi; ezt a nép saját 
képzelete szerint költött részletekkel szövi át, és igaz gyanánt 
beszéli el hosszú téli estéken.

A világhódító Nagy Sándorról szóló históriát mindenütt 
ismerik. A főhős a történelemből ismert macedóniai király, kit 
az emberi tökély netovábbjaként szoktak feltüntetni. Vitézsége, 
bátorsága, lovagiassága megragadja a képzelő tehetséget. A nép 
úgy képzeli őt, mint aki a levegőben egyik világrészből a má
sikba röpült, hogy a leigázott népeket felszabadítsa. Ahol az ő 
lelke megjelenik, ott a győzelem biztos. Olyan embernek képzeli, 
akihez hasonló nem élt még e földön, nem is fog élni. De az 
Isten határt szabott neki; mert mikor már nem volt mit hódí
tania e földön, és sírva tekintett a csillagok felé, hogy fegyveré
vel azokat is hatalma alá kerítse, az isten azt nem engedte neki; 
mert ő is csak halandó ember volt.

A magyarok történetéből, eltekintve az újabb események
től, különösen két „istoria“ él a csongrádi nép között. Az egyik 
szól a „kutyafejű tatárokról“, a másik pedig a törököt verő Ki
nizsi Pálról.

A tatárjárás traditiója szerint például Mindszent községe 
nem a mai helyén állott, hanem a Kurcza partján, köríilbelől ott, 
ahol a „Teleki szőlők“ vannak. A tatárok elől minden nő és 
gyermek elfutott, úgy hogy a tatár vezér hiába parancsolta meg 
az akkori bírónak, hogy nőket szerezzen neki lakására. A ta tá
rok gonoszságáról oly borzasztó képe van népünknek, hogy 
emberi ábrázatukat is megtagadta, s olyanokul tekintette őket, 
akiket a gonosz szellemek űztek egyik országból a másikba. Az 
Isten így verte meg őket, s általok a megtámadott nemzeteket 
is. Sajátságos, hogy újabban a provizórium idejében divatozó 
egy forintos bankók oldalán levő sajátságos emberfőről az volt 
a csongrádi népnek véleménye, hogy a fő annak emlékére van 
odarajzolva, mikor itt jártak a kutyafejű tatárok!

Kinizsi Pál históriájából mindig bámulva szokták kiemelni 
óriási erejét, és azt a jelenetet, mikor szerencsés csata után örö
mében fogával felemelt törökökkel tánczolt. Ezt országszerte
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ismeri a magyar nép. De a csongrádi nép között azon hiedelem 
van elterjedve, hogy Kinizsi még most is Törökországban él, s 
geniusként ott őrködik a magyar felett! Őneki köszönhető, hogy 
a török nem mer a magyarra törni.

Sokat tud regélni a nép Mátyás királyról és II. Rákóczi 
Ferenczröl, a kinek visszajövetelét évszázadnál tovább hitte, — 
és a kinek nevéért egyszer mozgalmat is idézett elő, s ma is 
rajong érte, mint a magyar szabadság eszményi alakjáért. A 
szabadságharcz után Kossuth nevéhez fűztek sok mesét; Rózsa 
Sándor pedig úgy tűnt fel a népnek, mint a puszták királya, a 
ki előtt rettegett minden úr, — a kinek tetteit minden gyermek 
ismerte és bámulta.

Népünk megnézi ugyan a kalendáriumot, annak irodai mi 
és meteorologiai részét; megnézi még időjóslatait is, de neki 
sokkal biztosabb időjelölői vannak az állatok között, mint a 
kalendáriumban.

Mikor azt látja, hogy a legelőn levő tehenek „laezkósak“, 
azaz kedvetlenek, szőrük visszaáll, abból tudja, hogy más nap 
eső lesz. Ha a tehenek nyugtalanul űzik egymást, verekszenek, 
„tülekszenek“, és a bika éjjel bőg, akkor szeles idő következik. 
A marha, mikor vihart érez, fejét gyakran felemeli, s a levegőben 
szaglál, farkát nyugtalanul mozgatja; télen pedig azzal jelzi az 
időnek nagy hidegre való változását, hogy a kuttól visszamenve 
istállójába a hátsó lábát 5—6-szor megrázza.

A madárvilágban is talál biztos jeleket, melyekből jöven
dölni tud.

Ha például a gólya szennyesen tér vissza, ez azt jelenti, 
hogy esős nyár lesz és jó termésre van kilátás; ellenben, ha 
tiszta tollazattal érkezik vissza, akkor száraz nyár és rósz termés 
várható. Ugyancsak a gólya, ha fészkébe egész nap dudvát hord, 
vagy éjjel kelepel, másnap bizonyos az eső.

Érdekes feljegyezni azt az esetet, a mely 1863-ban Szente
sen történt. A városi tisztviselőknek feltűnt, hogy a szomszéd
ház kéményén az anyagólya az éppen kikelt fiait egymás után 
dobálja ki a fészkéből. Csodálkozva töprengettek a felett, mi 
lehet az oka ? Egy odaérkező öreg paraszt megértvén a csodál
kozás okát, ezt a magyarázatot adta hozzá: „Uraim, a gólya nem
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bízik abban, hogy fiait felnevelhesse, azért dobálta ki őket. Ezt 
én már láttam 1818-ban és 1833-ban. Nagy Ínség vár emberre, 
állatra egyiránt; szárazság lesz, elpusztul minden stb.“

És a jövendölés tényleg bekövetkezett. A gólya idejekorán 
elköltözött innét.

A növényvilágban a pásztor által leginkább ismert ökörfark
kóró szokta megjósolni az időt. Ha Szent-Mihály nap után virág
zik, és a virág az alján, közepén és tetején is mutatkozik; de az 
alján több a virág, akkor enyhe tél lesz. Ha középen több, akkor 
közép tél, ha pedig a tetején több, akkor tartósan erős hideg tél 
következik.

íme, a természet fiai, meglesik a természetnek olyan jelen
ségeit is, melyekkel az úgynevezett tudós emberek nem igen 
törődnek. Megfigyelik az állatokat és a növényeket, megfigyelik 
az égboltozatot, melynek csillagaibó lép oly biztosan tudják meg
jósolni az időt, mint a felhők színéből, formájából és vonuló irá
nyából.

A nép műveltségének fokát jelzi az a körülmény, hogy a 
boszorkány-meséket szereti ugyan elmondani, de azokban többé 
nem hisz. Most már bizonyos fölénynyel és gúnynyal mondja: 
„így volt ez abban az időben!“ Azaz, mikor az emberek még 
képtelenségeket is elhitték, mikor a boszorkányság1) még általá
nosan el volt terjedve.

1) A babonának bizonyos nem e tapasztalható  a nép legalsóbb ré te 
gében. L eginkább a jószág vagy barom fitenyésztést vélik  vele előm ozdí
tani. íg y  például Lucza napján, decz. 13-kán, nagy  m ozgalom  van a 
tanyai asszonyok között. M ár hajnalban  p iszkafával szu rkálják  m eg a 
tyúkjaikat, hogy sokat to jjanak  és ham ar to jásra  üljenek.

Lucza napján  m inden asszony árgusi szem níel kiséri m inden láto
gatóját, nem  hoz-e valam i veszedelm et a házhoz. M ert azt hiszi, hogy ha  
a  látogató vendég belépvén a kem enczét érin ti m eg kezével, akkor a  ty ú 
kokat ron tja  m eg, m elyek e m iatt nem  tojnak, a tojáson nem  jó l ülnek, a 
kelő csirkék e lp u sz tu ln ak : ellenben a vészthozó asszony házában  m indon 
sikerül. A tyúkot rendesen  akkor ü lte tik  to jásra , m ikor a csorda jön  haza, 
hogy sok csirke legyen. A to jást először férje ik  kalap jába rak ják , hogy 
sok kakas le g y e n !

Ha a jószágba féreg  esik, akkor egy éjen á t a konyhában állt v íz
zel, nap felkelte előtt három szor öntik  le a jószágot „v isszakézből“ és 
pedig  a hátsó részétől a fej felé. E kkor a  féreg  kihull. H a kétszer vagy-
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Csongrád népe a művelődés minden eszközét felhasználja, 
hogy anyagi és szellemi tekintetben előrehaladhasson. A törté
nelmi históriákon kivüL olvas helyi lapokat, budapesti képes 
lapokat, sőt politikai lapokat is. Sajnos, hogy még a gazdasági 
és ipari lapok olvasására nem igen fordít gondot. A népkörök és 
olvasókörök valódi czéljok félreértésével, rendkívüli nagy érdek
lődéssel foglalkoznak a politikával. Természetes, hogy a régi cse
kély tudományánál és hiányos tapasztalásánál fogva a nép köny- 
nyenhisz minden oly beszédben, mely a szabadságról és a nép jo
gairól szól. Nem az értelem, hanem az érzelem, nem a nyugodt 
fontolgatás, hanem a hirtelen fellobbanás, a saját vére melletti 
lelkesedés és a honszeretetnek az a neme uralja lelkét, mely 
fényes frázisokban, bátor Ígéretekben és biztatásokban nyilat
kozik. Ehhez képest könnyen érthető, hogy többnyire az ellen
zék szónokaira hallgat. Az alkotmányos mozgalmak óta, sőt 
azt lehet mondani, az úrbériség megszűnése óta mindig volt 
olyan népszerű kérdés, mely izgalomba hozta a nép kedélyét; 
mindig voltak oly népvezérek, akik a nép bizalmát ügyesen 
tudták kizsákmányolni. Az, hogy a népszónokok Ígéretei nem 
teljesültek, hogy magok e szónokok dísztelen módon tűntek le 
a szereplés, a közélet színpadáról, nem szüntette meg a népnek 
azon reményét, hogy mégis felülkerekedik az „igazság.

Becsületes szándékát és hazafiságát e népnek kétségbe 
vonni nem lehet A haza sorsa iránti érdeklődése, tősgyökeres 
magyarsága, országszerte ismeretes szorgalma közbecsülést szer
zett neki. Ez a nép megmaradt magyarnak még akkor is, mikor 
földesurai és a nemesség levetvén őseinek öltözetét és nyelvét,

három szori ily kezelés *itán nem  h u ll ki, akkor „ro n tás“ forog fenn, és 
m ás szerhez folyam odnak.

A sebeket ráolvasással gyógyítják . A  titkos szöveg elm ondása u tán  
három  n ap ra  gyógyulás áll be.

H a valaki a k is gyerm ek szépségét m egcsodálja ; a k is csikót, 
borjut, m alaczot stb. m ognézve nagyon dicséri, s u tána  a gyerm ek vagy 
álla t bágyadt, beteges lesz : ezt „szem m el való m ogverésnek" nevezik.

Gyógym ódja az, hogy  a szemveró't v isszahívják , s ez szó nélkül 
vizet hoz egy edényben, s az illető gyerm eket m egm osdatja „m ire az 
azonnal jobban  lesz.“ E z a babona — úgy  lá tszik  — a delejes ha tásra  
vezethető vissza.
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„rút idegent cserélt.“ Sőt, a mi különösen figyelemre méltó, tu
dott hódítani és oly hatást gyakorolni, hogy a mi idegen nyelvű 
nép valaha Csongrádban letelepedett, az rövid idő alatt mind 
vagy elköltözött, vagy magyarrá lett. Ezt tették a Szentesen le
telepedett törökök, a Csernovics Arzén által behozott ráczok és 
a II. József alatt megerősödött németek.

Ma Csongrád vármegye a legmagyarabb vármegye e ha
zában. A magyar nyelvet sehol nem beszélik szebben és hang
zatosabban, mint itt. Vannak ugyan bizonyos sajátságai és táj- 
szólásai, de azok nem igen sokban különböznek az irodalmi ma
gyar nyelvtől.1) A csongrádi tősgyökeres magyar büszke arra, 
hogy az Árpád korabeli első nemzetgyűlés az ő területén fekvő 
Pusztaszeren tartatott meg; e történeti tény emlékére 1896-ban, 
Magyarország ezredéves fennállásának ritka szép ünnepén, ott 
egy külön országos ünnepet rendezett. Ekkor lelki szemeink 
előtt vonultak el azok az események, melyek e vármegye terü
letén ezer év lefolyása alatt történtek; felidéztük lelkeikben azo
kat az erényeket, melyek e népet viszontagságteljes harczaiban 
és küzdelmeiben fentartották; jobbágyságból felszabadították 
és szabad polgárrá tették; és levontuk belőlük azt a tanúságot, 
hogy minden nép fölvirágzásának támasza s talpköve a tiszta 
erkölcs, mely családok és nemzetek létét biztosítja ; megtanul
tuk azt is, hogy nagy czélokat nagy erőfeszítéssel, összetartás-

') Ilyen sajátságai pl. ezek : „Laczkós“ lehangolt, levert, ak inek nem  
Ízlik a m unka. Nagyvérü em bernek m ondja a  nőnem nek nagy  tisztelőjét, 
— néha a nyugtalan  veszekedő em bert is. E zzel rokon je len tésű  a  „nagy- 
természetű“ szó. „N agytörvényü" a rendes, erélyes és szigorú em ber. „Ka
patos“ a bortól k issé becsipett em ber, aki jókedvében sokat beszél. „Élet- 
talcarás“ alatt az ara tást érti. Ha búzát visz a m alom ba őrlés végett, azt 
m ondja „életet viszek a m alom ba." M ikor az á lla tra  pl. azt m ondja, hogy erkö l
csös, az azt jelen ti, hogy csökönyös. A fekete sertést „fecskének," a b irká t 
„bürgének“ m ondja. Ha valak it kendnek  szólít, azt „m egbecsüli,“ ha  tézi 
vagy tegezi, akko r „nem becsüli m eg .“ Igen  sok értelem ben veszi a  „betyár 
szót.“ N agy u radalm aknál be tyár b érsnek  nevezik az olyan cselédet, aki 
szerződés nélkül egy hónapra áll be. A Tiszáninneni részen  azt is teszi, 
hogy zsellér, vagy  házbérben  lakó em ber. V égre je len ti a foglalkozás nél
kü li em bert, többnyire olyat, a k i m unkátlanságát rossz cselekedetekre, 
latorságokra vagy to lvajlásra fordítja stb.
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sal és egyetértéssel lehet elérni; végre tudatára jöttünk annak is, 
hogy a magyarra nagy hivatás vár, melyet a következő -évezred 
alatt kell beteljesítenie.

Ha Csongrád vármegye népe ezeket a tanúságokat mélyen 
a szivébe vési, ha e könyvből, mely ezer éves fenállásának em
lékére, tán hiányosan és tökéletlenül, de jóakarattal és igazság
szeretettel íratott, megtanulja becsülni apáinak szent örökségét: 
akkor bátran mondhatjuk, hogy jövője biztosítva van. Mert csak 
ha komoly szeretettel foglalkozunk múltúnkkal; ha annak ta
nulságait levonva használjuk fel jelenünket, csak így bizto
síthatjuk jövőnket a netán ellenünk fordulható viharokkal 
szemben.


