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BEVEZETÉS.

A m ikor útnak eresztem  családtörténeti könyvem, különböző szem pontokból 
szükségesnek tartok  egyet és mást megjegyezni. N eveze tesen : m iért író d o tt ez a 
munka ép most, a m ikor a dem okratikus korszellem szinte kizárja a kedvező 
fogadtatást? M ié rt kontárkodik az ujságcsináló a historikus m unkájába? S ha már 
felrúgja a latin közm ondást: ne su to r u ltra  crepidam  — m iért annyit és úgy, 
a m ennyit és a hogyan írtam  ?

E kérdésekre óhajtok nagyjában megfelelni.
Békésvárm egyében innen-onnan hatodik éve vagyok, he lyesebben : csak vol

tam, aktiv napszámosa az ujságcsinálás m esterségének. Nem  viselem ugyan maga
mon a bennszülö ttség  pátensét, de m int újságírót, nemcsak a napi események 
érdekeltek pusztán, hanem figyelemmel kisértem a várm egye fejlődését minden 
vonatkozásban. S összehasonlitván a mai várm egyét a kétszáz év előttivel, lehe
tetlen volt nem kutatnom  azon okokat, a melyek a mai állapotokat, viszonyokat 
m egterem tették. Vizsgálódásaim közben arra a kétségtelen igazságra kellett ju t
nom, hogy a ma virágzó, az anyagiakban és szellemiekben vagyonos várm egyét 
a sivár, lakatlan pusztából az ide bevándorolt fő- és köznemesség terem tette , 
alkotta meg. Ez igazságot ugyan nálamnál korábban m egállapította Karácsonyi 
János dr., a ki a vármegye m onográfiájában röviden megemlékezvén a nemesi 
családokról, a következőket írta :

«Akár úgy tek in tjük  a várm egyét, m int te rü lete t, akár úgy m int igazgató és 
bíráskodó szervezetet, nagy hatással voltak arra egész 1848-ig a nemes családok. 
A középkori viszonyoknál fogva jórészt tő lük, m int tulajdonosoktól függött falvak 
keletkezése, fölvirágzása vagy hanyatlása.« »

Hogy ez állítás m ennyire megfelel az igazságnak, azt minden ékesszólásnál 
beszédesebben igazolják az egyes családok históriájánál felsorolt tények. A kutató t 
tehát méltán érdekelhetik e főnemesi és nemesi családok, a kiknek életével, szerep
lésével úgyszólván elválaszthatlanul összefügg az újkori Békésvármegyének tör-
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ténete, fejlődése. A redakción kívül, ha olykor-olykor szabad idővel rendelkeztem , 
a műkedvelő kedvtelésével forgattam  a vármegye analeseinek megfakult lapjait, 
s közben, a m egrögzött újságíró szokásához híven, csakúgy, m int valami szen- 
zácziós ripo rtró l, jegyzeteket készítettem . Ő szintén megvallhatom, soha nem gon
doltam, hogy e ripo rtszerű  jegyzetek egykor olyan quantum ra sokasodjanak, 
melyek földolgozva köteteket tö ltsenek meg. A rra a kérdésre pedig, hogy az 
újságíró m iért kontárkodik a historikus m unkakörébe, csak azzal felelhetek: nem 
tartom  egy pillanatig sem gazdának, a ki a vetőm agot el nem veti, hogy majdan 
arathasson. Sántít ugyan a hasonlat, de mégis annak a gazdának érzem  magamat, 
a kinek gazdaságosabbnak ígérkezett feldolgozni összegyűjtö tt adataim, m int átadni 
a penésznek és molynak Íróasztalom fiókjaiban. És az álszerénység vádja jogosan 
érhetne, ha tagadnám, hogy egy kis hiúság is ösztökélt; hátha tehetek  némi szolgá
latot a családtörténeti irodalom nak? H ogy m ennyiben sikerült e szándéknak meg
felelni, azt birálja el az igazságos kritika. Nem  m entségül, de magyarázatul el kell 
azonban itt  egyet s mást mondanom. Q uantum ra tö b b e t és qualitásra értékesebb s 
úgy históriai, m int geneológiai szem pontból tartalm asabb m unkát állíthattam  volna 
egybe, ha két súlyos akadály nem gördül törekvéseim  elé: az anyagiak hiánya és 
egyes érdekelt családok rideg  elzárkózása minden, a b irtokukban lévő és családjukra 
vonatkozó adatok kiszolgáltatása körül. Ismétlem, az anyagiak nagy m értékben 
befolyással voltak munkám terjedelm ére és tartalm ára. N agyobb áldozattal alaposabb 
kutatásokat végezhettem  volna, m ásutt pedig az érdekelt családok lehettek volna nagy 
m értékben tám ogatásom ra, ha levéltáraikat kutatás czéljára rendelkezésem re bocsájt- 
ják. Talán idővel az anyagiak is m egengedik az újabb kutatást s akkor ennek ered
m ényét egy pó tkö te tben  írom meg.

H átra volna még a harm adik kérdés: actuális-e egy ilyen irányú munkának 
nyomdafesték alá bocsájtása napjainkban? A saját, gazdasági szem pontom ból te r 
mészetesen igennel kellenék felelnem. Ám itt  nem a szerző, nem is egyesek fel
fogásáról, de a nagyközönség vélekedéséről van szó. Tagadhatlan, dem okratikus 
világot élünk, ennek korszelleme hatja át életünket, berendezkedésünket, irodalm un
kat és felfogásunkat. A dem okratizm us nem ismer kiváltságosokat, csak jogokban és 
kötelességekben egyenlő polgárokat. Ám, az olvasó közül senki ne ringassa magát 
abban a hitben, hogy e munka a dem okratikus korszellemmel szembehelyezkedve, 
a születésben és rangban kiváltságosoknak zeng ódákat. Sokkal kom olyabb in ten
ciók vezettek: m egism ertetni azon kiváltságosokat, á kik a rendiség eltörlése elő tt 
m egvetették a fundam entum át az új, a mai Békésvármegyének. A kik közremunkál-
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kodtak s utódaik munkálkodnak a vármegye fejlesztésében, a közlakosság anyagi 
és erkölcsi boldogulásának előbbrevitelén. M e rt ha olykor «rozsda is marta a falon 
függő nemesi kardot», gazdája nem mindig volt a Petőfi nemese, hanem tevékeny 
közéleti férfiú, a ki minden hazafias és becsületes mozgalomnak élén áll s m unkál
kodik. Idegen származású s i tt  b irtoko t szerzett arisztokratáink szívvel-lélekkel 
magyarokká váltak s a tö rökök által lakatlan sivataggá ta ro lt vidékből mintagazdasá
gokat, fejlődő, vagyonos városokat varázsoltak s minden tek in tetben  úgy assimilá- 
lódtak, hogy szereplésük a legteljesebb elism erésben részesült fent és lent egyaránt. 
Ám szóljon azonban teljesen elfogulatlan Ítélő a régi nemesek szerepéről, hivatásá
ról. Dr. Berecz Sándor «M agyarország m űvelődésének története»  czímű kiváló 
alapossággal szerkesztett jeles m unkájában a következőket írja a X V 11I. és XIX. szá
zad nem ességérő l:

»A nemesség a megyékben a maga nemesi kúriáján él. É letük egyszerű, a 
miben változatosságot csak egy-egy megyegyűlés szokott okozni. A m egyegyűlésen 
foglalnak állást a korm ány esetleges törvénytelen rendeletéivel szem ben; i tt  in téz
kednek országos dolgokban is, a m ikor a megyei követeknek utasítást adnak; a 
megyében vállalnak hivatalt, bíráskodnak s a nép is a megye Ítéletén csüng. A megye 
volt a régi rendszer képviselője, szemben az új intézményekkel s azok hivatal- 
aristokratiájával. A  megye hajtja végre a törvényeket s ha a végrehajtást m eg
tagadja, a helytartótanácsnak nincs módja m egyéket erre kényszeríteni, m ert a 
megyét csakis a főispánja köti a központi hatalomhoz. A nemesség te t t  a legtöbbet 
a magyarság érvényesítésére, alkotm ányunk fentartására, a régi jó szokások és 
erkölcsök m egőrzésére. A köznemességnek nagy az érdem e abban is, hogy a sok, 
idegenből ideszakadt b irtokosnak a magyarsághoz assimilálódnia kellett, ha új hazá
jában érvényesülni akart. Soha számban úgy nem szaporodo tt a magyarság, m int a 
XV111. század folyamán. (Az idézett munka említi, 224. lapján, hogy H arruckern 
Békésmegyét úgy felvirágoztatta, hogy o tt, a hol egy félszázad e lő tt néhány ezer 
ember élt, m ost 6 0 —70 ezer gazdálkodik a H arruckern  jószágokon.), a mi örök 
érdeme marad a magyar nemességnek. A  mi a köznemességnek jellem ét, politikai és 
erkölcsi tulajdonait illeti, erről csak a legnagyobb elismeréssel lehet szólani. A  ne
messég nemcsak jogokat igényel, de teljesíte tte  kötelességét is. És ha a jog és 
kötelesség közötti egyensúly a közadózás kérdésénél meg is volt zavarva, a nemzeti 
és állami életnek egész vonalán helyre le tt állítva azon szolgálatok által, melyeket 
az existentiának fenntartása folytán te tt. Kiváltságait m egérdem elték azon nagy 
szolgálataik fejében, melyeket az ország fenntartása és megvédése által szereztek.
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A mi köznemességünk köz- és m agánéletének tisztessége kifogástalan volt. Köz
nemességünk, a mely birtokán élt s m aradt és a mely elkerülte az idegen befolyáso
kat, anyagi és szellemi függetlenségében hatalmas támaszát találta az idegen poli
tikai irányzattal való szembeállításnak s a kedvező viszonyok közö tt kifejleszt
hette  azon jó tulajdonságait, melyeket még az idegen is m egbecsült a mi nemes
ségünkben. Az őszinte egyenesség, szókimondás, m egbízhatóság, az igazi szívé
lyesség és vendégszeretet mind oly erények, a miket m ásutt ez időben nem igen 
találunk. Köznem ességünk, ha nem is volt kulturális tényező, kulturális érzékkel 
b irt s nem zárkózott el a külföldi irodalom termékei e lő tt, ha az idegen iro 
dalomnak megbecsülése általánosnak nem is m ondható. Általános ism ereteiket 
az ország törvényei, Verbőczy és a klasszikusok képezték, a mi azonban felfogá
suk eredetiségét és egészséges ítélő tehetségüket éppen nem szoríto tta  háttérbe. 
Nagym érvű kötelességérzetük az akkori egészséges közszellemnek legélénkebb 
bizonysága. E  társadalom légköre és talajából nő tt az a nemzedék, mely az 1790-es 
években előkészítette és 1825-— 1848 közö tt megalkotta az új M agyarországot. 
E  nem zedéket, mely társadalm unkat átalakította, azokban az egyszerű és szerény 
udvarházakban nevelték, a melyeknek egészséges légköre a köz- és magánéletnek 
legjobb iskoláját képezte. E  szerény nemesi kúria oltalm azta a nemesség szemé
lyes szabadságát, a mely felett csak a törvény állott s a törvényes biró vonhatta 
csak felelősségre a rendes idézés mellett. A törvény, jog és igazságnak kiterjesz
tése a nem nem esekre képezte 1825 után a reform actiónak czélját. Nemességünk, 
mely egyéni jogaira nézve biztosítva volt az önkény támadásaival szemben, a maga 
összességében képes volt a koronában rejlő nagy hatalm at ellensúlyozni. M íg  a 
rendi alkotmány fennállott, a fejedelmi osztrák túlhatalom  ellen ez volt egyedüli 
lényeges korlát s a rendiségnek 1848 előtti minden győzelm e az alkotmány tovább
fejlődését jelentette.»

A m agyar nemesség szerepének ezen elfogulatlan bírálata bizonyság arra, 
hogy a nemesség m indenkor m éltó lesz a megemlékezésre, m egism erésre s a 
kulturem ber e lő tt a velük foglalkozó könyvek sohasem veszítik el actualitásukat.

Végül nem hagyhatom  szó nélkül azon, többek  által hangoztato tt állítást 
sem, hogy hiszen Békésvárm egyének nincsenek is nemesi családai, tehát békés
vármegyei nemesi családokról nem is lehet szó. E  körülm ényről már megemlé
keztem előfizetési felhivásomban, midőn jeleztem  a következőket: A  történelem 
ből nagyon jól tud juk , hogy Békés vármegye nemesi családjai a mohácsi vész és 
az ezt követő tö rök  hódoltság alatt részben idegen várm egyékbe költöztek,
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nagyobbrészt pedig kipusztultak. Ezen családokat és tö rténeti szereplésüket nem 
szándékozom ism ertetni, annál kevésbbé, m ert azok szerepléséről tájékozást nyújt 
Békésvármegye monográfiája. M unkám ban a fősúlyt azon főnemesi és nemesi 
családokra fektettem , a kiknek tö rténeti szereplése úgyszólván összeforrott Békés 
vármegye újabbkori —• a tö rök  hódoltság utáni történetével. M űvem ben tehát azon 
mágnás és nemesi családok tö rtén e te  foglal helyet, a mely mágnás és nemesi 
családok a török  hódoltság utáni időktől napjainkig telepedtek le Békés vármegye 
földjén. Ehhez képest ké t részre oszlik könyvem. Az első rész a mágnás csalá
dokat és H arruckern örökösöket, a második a nemesi családok tö rté n e té t tárgyalja 
és pedig a következő so rrendben :

ELSŐ RÉSZ.

1. A báró H arruckernek és örököseik. 8. A  g ró f Hoyos-család.
2. A Wenckheim-család. 9. A  horgosi és szentpéteri Kárász-
3. Az Almásy-család. család.
4. A gróf Bolza-család. 10. A  g ró f Károlyi-család.
5. A  g ró f Blanckenstein-csaJád. 11. A  g ró f M erán-család.
6. A báró Drechsel-család, 1 2. A  g ró f  Széchenyi-család.
7. A románfalvi Fejérváry-család.

MÁSODIK RÉSZ.

1. A velenczei Ambrus-család. 13. Dobsa-család.
2. Antalóczy-család. 14. bélm egyeri Domokos-család.
3. bajcsi Bajcsy-család. 15. jobbaházy Dőry-család.
4. Benedicty-család. 16. felsőalmási Fábry-család.
5. bajczai Beliczey-család. 17. erdőtarcsai Fejér-család.
6. bertó th i Bertóthy-család. 18. késmárki Galli-család.
7. szelefarnosi Bodó-család. 19. gyulai Gaál-család.
8. Bodóky Henter-család. 20. csákói Geist-család.
9. Boross-család. 21. ölyvedi Gyoroky-család.

10. behárfalvi Bohus-család. 22. teszári Flajnal-család.
i ) .  Csánky-család. 23. szathmári Igaz-család.
12. kövesecsi Dancs-család. 24. Jancsovics-család.
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25. Jankó-család. 44. petneházai Petneházy-család.
26. daruvári Jankovich-család. 45. Popp-család.

r
27. nagyjeszeni Jeszenszky-család. 46. dobsinai Sailer-család.
28. Juhos-család. 47. váradi Szabó-család.
29. neczpáli Justh-család. 48. váradi Szakáll-család.
30. simándi Kállay-család. 49. Szathmáry-család.
31. keviczi Keviczky-család. 50. kisszalóki és lucsivnai Várady-
32. eleméri és ittebei Kiss-család. Szakmáry család.
33. Konkoly-család. 51. felsőszőllősi Szánthó-család.
34. Könyves-Tóth-család. 52. Szegedy-Kiss-család.
35. Kruchió-család. 53. Szokolay-család.
36. királylehotai Lehóczky-család. 54. kisnardai Thék-család.

37. ebesfalvi Lengyel-család. 55. ipolyi Terényi-Stum mer-család.
38. Lukács-család. 56. Torkos-család.
39. noszlopi Ném eth-család. 57. Thúry-család.
40. néveri Névery-család. 58. Ursziny-család.
41. kápolnaki Nyisztor-család. 59. roglaticzai ZJinszky-család.
42. rozváczi Omazta-család. 60. folyfalvi Zöldy-család.
43. csabai Páva-család.

M unkám  további kötetei 4 — 6 hetes időközökben fognak megjelenni. A for
rásokat a kö tet végén nevezem meg.

Legvégül kedves kötelességem nek tartom , hogy mindazon jóakaróimnak, kik 
úgy kutatásaimnál, m int munkám m egjelentetésénél segítségem re voltak, ezúttal 
is leghálásabb köszönetem et fejezzem ki.

Békéscsaba, 1909 július hó.

Palatinus József.
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A BÁRÓ HARRUCKERNEK ÉS ÖRÖKÖSEIK.

i .

A Harruckernek és letelepedésük Békés vármegyében.

Békésvárm egye újabbkori tö rténete , mely a XVI11. századdal kezdődik, elvá- 
laszthatlanul összefügg a ném et származású H arruckern családnak a vármegyébe 
való letelepülésével és birtokszerzésével. A  H arruckernek  voltak azok, a kiknél 
nagyobb befolyást egyetlen család sem gyakorolt a vármegye históriai fejlődésére. 
Ha a história lapjainak gondos forgatása m ellett élőnkbe tárul a m últ, meg
ism erjük az akkori birtokviszonyokat, a tö rök  hódoltságnak siralmas nyom ait, s 
úgyszólván a rom okon megjelenő, szinte példátlan ambiczióval, az alkotni akarás 
és tudás vágyával rendelkező hatalmas H arruckern János G y ö rg y ö t: úgy el kell 
ism ernünk azon igazságot, hogy vármegyénk újkori históriájának a H arruckernek 
voltak az intézői. S bár származásra idegenek voltak, alkotm ányunk irán t hiányzott 
az érzékük, Békésvármegye fejlesztése, lakósai érdekeinek, közjólétének előm ozdí
tása körül soha el nem évülő érdem eket szereztek maguknak. H aláluk után pedig 
birtokaik révén olyan hatalmat adtak az örökösök kezébe, a mely hatalom ma is 
elsőrangú tényezője Békésvármegyének. A  vármegyének ezidőszerinti mágnásai úgy
szólván kivétel nélkül a H arruckernek, illetve utódainak örökösei (1. családfát).

M ie lő tt rátérnék  a H arruckern  család származásának rövid ism ertetésére, 
röviden vázolni óhajtom  Békésvárm egyének a H arruckernek letelepedése előtti 
birtokviszonyait. A históriából tudjuk, hogy a mohácsi vész után vármegyénk is 
tö rök  kézre, s arra a szom orú sorsra ju to tt, m int általában az egész m eghódíto tt 
terü let. A törökök úgyszólván sivataggá tarolták, népét kizsarolták, kifosztották, 
jórészben pedig életüktől is m egfosztották. A  törökök  kiűzetése után vármegyénk, 
m int fegyverrel visszahódított terü let, egyelőre katonai közigazgatás alá került, 
később pedig, 1699-ben a király vette birtokába. A  várm egyét és ügyeit, m int
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koronabirtokot, az udvari kamara hatósága kezd te , mely a gyulai tisz ttartóságot 
alakította belőle. Ez állapot sem ta r to tt  azonban sokáig. A  kincstár eladomá
nyozván a várm egyét, ennek egész te rü le te  három  nagy uradalom  közö tt oszlott 
meg és ped ig : gyulai, szentandrási és kétegyházai. Legnagyobb volt a gyulai 
uradalom, mely a mai várm egyének 5/ó-od részét foglalta magában. E z t szerezte 
meg H arruckern  János G yörgy, s részben ő, részben örökösei a másik két u ra
dalmat is birtokukba kerítették .

Lássuk m ost a H arruckernek  származását és várm egyénkbe való letelepedé
süknek rövid históriáját.

N em régiben az volt a balhit — s ennek még ma is vannak hívei — hogy 
H arruckern  János G yörgy  prófontm ester volt, atyja pedig linzi pékm ester. E  fel
fogás valóban nem alapul egyében balhitnél. M e rt  H arruckern  János G yörgy 
édesatyja takácsm ester volt, s nem is Linzben lakott, hanem az attól 24 kilo
m éterre fekvő Schenckenfeld nevű m ezővárosban. Az egykori takácsm esternek hét 
gyerm eke közül egyedül János G yörgy  érdekel bennünket, de a h istó riá t is. 
János G yörgy  a XV1J. század második felében Schenckenfelden szü letett. Az egy
szerű takácsmester, midőn hatodik gyerm ekének bölcsőjét ringatta, aligha álm odott 
arról a m erész pályáról, m elyet János G yörgy  m egfutott. E lőször 1689-ben tű n t 
fel, a midőn iskoláinak elvégzése u tán  az alsóausztriai udvari kamarai számvevő
ségnél vállalt hivatalt, m int szám tiszt. Tehetségével, munkásságával csakhamar 
magára vonta feletteseinek figyelmét, úgyannyira, hogy három  év múlva hadügyi 
élelmezési biztosnak nevezték ki. A  m ikor az udvari kamara 1697-ben elhatározta 
az aradi vár építését, kamarai b iztosul H arruckern  János G yörgyö t rendelték  ki, 
a mely m inőségben négy évet tö ltö tt  A radon. M i sem term észetesebb, hogy 
A radra való utazása közben Békésvárm egye terü letén  is keresztül u tazo tt, s ekkor 
szerzett tudom ást az i t t  lévő hatalmas kincstári b irtokokról. Ezen ism ereteit 
azután húsz év múlva m esteri m ódon értékesítette . Az aradi várépítés befejezése 
után, i t t  szerze tt érdem einek elismeréséül, díszes hivatalba ju to tt. Az uralkodó 
1701-ben alezredesi ranggal hadi élelmezésügyi igazgatónak nevezte ki O lasz
országba. H ét évvel később, 1708-ban N ém etalföldre küldték, a hol ö t éven 
keresztül vezette a hadsereg élelm ezését és egyúttal a hadi b izottság helyettes
igazgatója is volt. A  hadsereg élelmezése az időben term észetesen nagyobb művé
szet volt, m int ma, a technikai vívmányok korszakában. H arruckern  János G yörgy 
a szerzett gyakorlati ism eretek alapján 1716-ban teljesen újjászervezte a hadi 
élelmezést, s azt feletteseinek méltán csodálatára, a tö rök  háborúban páratlan
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A BÁRÓ HARRUCKERN CSALÁD LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁZATA
ÉS ÖRÖKÖSEI.*

]. Mátyás

,
György

takácsmester
1633 márcz. 24, f  1692 szept. 11 

neje: Schlöjel Erzsébet

II. Mátyás Katalin Simon Mihály Éva János György Mária
1661, f  1737 1664, t  1742 sz. 1667 szept. 3

férje : Starnberger római birodalmi lovag, állam- férje : Muetting 
András udvari tanácsos, tábori élei- János

mezési főhelytartó, a gyulai 
uradalom alapítója, 1723-ban magyar báró

1. neje: fellensteini Fellner Anna
2. neje : Vorstern Anna Mária

r —    —  - ..........................  — 1— ni.i 1 ^ 1  1 ---------- '

Johanna Ferencz Franciska Mária Cecilia József
férje: gróf Werden- sz. 1696 1. férje: Mayersfeldi férje: wenckheim! 1737 márcz. 26

burg József >74*—75-ig Békésmegye Mayer János Wenckheim József tanácsos
főispánja, f  1773 nov. 14 birodalmi lovag Ágoston f  >74> j*n. 9

1. neje: Mannsfeld Anna 2. férje: báró Pech- birodalmi lovag neje: Hoche
2. neje: Diriing Mária Antónia mann Lajos Jozefa

I " -------------------------------------------------------------------■> ,------------------ — ^ ------------>
M ária Anna Jozefa Borbála

férje: gróf Stockhammer férje: gróf Károlyi sz. 1739 nov. 19.
József Antal férje: gróf Siskovich

: ,  ^  -  ..............................-1 -.....................................  J ózsef, hadszertár mester

Innen Wautenburg STOCKHAMMER gróf Stock- HARRUCKERN báró HARRUCKERN
H arruckern és Jozefa grófnő ANTÓNIA grófnő hammer Ferencz JOZEFA bárónő MÁRIA CECÍLIA

S L « * ' “ **
|" CZ Péter, tábornok lerj z,a

GRUBER TERÉZIA STOCKHAMMER KAROLINA grófnő Wenckheim Xavér 1. Ferencz
bárónő férje : báró Drecbsel Tlorenlin altábornagy

férje: báró, utóbb gróf neje : Rosenfeld Karolina bárónő
Wenckheim József, a tá őrnagy Wenckheim bárók leszármazását lásd a család történeténél.

J . ,_____________________________ 1_______ _
Wenckheim Seraf báró Wenckheim WENCKHEIM WENCKHEIM Wenckheim

Ferencz Lipót 111. József CAROLINA HENRIETTE Franciska bárónő
neje: Orczy Teréz f i cPs  férje: gróf Festetich

neje: Pálfy Borbála bárónő ,iefn Henrik '  szepíem vif^830 Vincze, kamarás
grófnő kamarás, ezredes

,  ■ --------1 ,  :  1 A  -------- - , ...................................... - A  1 " ■ ^

Wenckheim báró Wenckheim Viktor KÁRÁSZ KAROLINA
V. József gróf neje: Eszterházy Mária grófnő férÍe: románfalvi Fejérváry

neje : gróf Niczky Miklós
Mária

A  grófi ág egyenes leszármazását lásd
a grófi Wenckhetm csatád történeténél. * Csak azon Harruckern és Wenckheim örökösök vannak e

I táblázaton levezetve, akiknek utódjai ma is Békésmegyé-
,---- -A , , ■ -A. , , ben élnek és birtokosok. — A teljes örökösödési táblázat

WENCKHEIM WENCKHEIM TERÉZ bárónő eredetije a gróf Károlyi levéltárban.
STEFÁNIA MÁRIA férje: gróf Hoyos Miksa

grófnő
férje: grófi Almásy J^álmán





ügyességgel és eredm énynyel maga vezette. Innen ered «Proviant-M eister» =  
prófuntm ester elnevezése, amellyel ellenségei gúnyolták az irigyelt férfiút, aki 
röviddel ezután tábori élelmezési főhelytartói és római birodalmi lovagi rangot 
nyer. E  m inőségében érte  a legnagyobb szerencse. VI. Károly római császár, 
M agyarországnak e néven 111-ik királya, 1723-ban a szegedi kincstári javak fel
ügyelősége alá o sz to tt gyulai uradalm at H arruckern  János G yörgynek és tö r
vényes utódainak adományozta, m int az adománylevél m ondja: a haza és király 

iránt tanúsíto tt hű szolgálataiért; különösen a magyar nem zet iránti bokros 
érdemei jutalmazásául, tek in tetbe vételével annak, hogy ő a királyi kincstárt, mely 
a spanyol örökösödési, de legnagyobbrészt M agyarhonnak a tö rök  kényúri igá
jából felmentésére fo rd íto tt hadjáratok folytatása m iatt csaknem kiürü lt, több 
százezer forintokkal gyarapította, stb. donáció utján, — örökösei teljes birtoklási — 
úgy egyházi = J u re  patronatus, m int b űn t fenyíthető  =  Jure  gladio joggal ajándé
koztatok .

Ezzel azonban még nem ju to tt  pályájának tetőpontjára  H arruckern  János 
G yörgy. M ég  a donáció e lő tt, 1710-ben udvari kamarai tanácsos, 1718-ban római 
birodalmi lovag lett, 1723-ban magyar honfiusítást nyert. H ogy  pedig díszes 
állásaihoz és hatalmas vagyonához meglegyen az illő rang is, az uralkodó 1723-ban 
magyar bárói rangra emelte. M in t békésmegyei földesúr, hatalmas befolyást gya
korolt a vármegyére. Nemcsak m int földesúr, de m int a vármegyének főispánja. 
E  tisztségre 1729 május 22-én nevezték ki, de a főispáni széket csak Löw enburg 
főispán halála után, 1733-ban foglalta el. Az ő, valamint utódjának szerepléséről, 
alkotásairól az alábbi fejezetek számolnak be.

II.

A gyulai uradalom megszerzése.

M in t föntebb láttuk, H arruckern János G yörgy már 1697-ben, szóval aradi 
kamarai biztos korában ism erte már Békés vármegyét, kincstári uradalmait, s minden 
bizonynyal tervbe vette  azok valamelyikének megszerzését. E lőbb azonban arravaló 
érdem eket kellett szereznie. Ez érdem eket m egterem tette  húsz év sikeres munkás
sága. S a midőn a honfiusítást m egnyerte, az 1719. év első felében folyam odott
III. Károly királyhoz, hogy hűséges szolgálatai elismeréséül részesítse ő t némi

17 ,



jutalom ban. H arruckern János G yörgy  nagyon jól tud ta, hogy a 16 évig tartó , 
s rengeteg  áldozatokat felemésztő spanyol örökösödési, majd tö rök  háborúk úgy
szólván teljesen kim erítették  a királyi kincstárt, s így pénzbeli ju talm at a legjobb 
akarat m ellett sem kaphat. Kérvényében teh á t m indjárt jelezte, hogyha jutalom ra 
érdem esítik, az esetben jutalm ul a budai hévvizen épü lt malmot és a m ellette 
elterülő szőlőket adományozza a király. A rra  az esetre pedig, ha e malmot és 
szőlőket nem kaphatná meg, a békésvármegyei G yula, Csaba, D oboz, Gerla, 
Békés, Ladány, Gyarm at, Vésztő és Öcsöd helységeket kérte  jutalm ul.

111. Károly király m éltányosnak ta r to tta  hű em berének kérését. M ie lő tt 
azonban a kérelm et teljesíte tte  volna, H arruckern  folyamodványát a császári 
kanczelláriához u tasíto tta , azzal a rendelkezéssel, hogy az pénzértékben állapitsa 
meg a jutalom  nagyságát. A  császári kanczellária viszont az udvari kamaránál 
érdeklődött ezirányban, s ennek javaslatára 24,000 forintban állapította meg a 
jutalom  nagyságát. Ennek m egtörtén te  után a császári kanczellária aziránt kért 
vélem ényt az udvari kamarától, hogy a hévvizi m almot és szőllőket, avagy a 
gyulai uradalm at ajándékozzák-e H arruckernnek. Különös és szinte érthetetlen , 
de tény, hogy az udvari kamara tiltakozo tt a hévvizi malom és szőlők elajándé
kozása ellen. E llenben nem kifogásolta, hogy a fentnevezett békésmegyei helysé
geket adományozzák H arruckern  János G yörgynek, olym ódon azonban, ha a 
nevezett b irtokok tényleges értéke nagyobb összegre rúgna, m int 24,000 forint, 
az esetben az é rték több le te t H arruckern  készpénzben térítse  meg az udvari 
kamarának. A  császári kanczellária elfogadta az udvari kamara javaslatát, s annak 
értelm ében 1719 jú lius 29-én jelentést te rje sz te tt a király elé.

111. Károly rövidesen d ö n tö tt a jelentés fölött. 1719 ok tóber 7-én ugyanis 
a 24,000 forint jutalm at kiutalványozta, s illetve elrendelte, hogy a kérdéses 
békésmegyei b irtokokat Írják össze és becsüljék meg a tényleges értékét. A  királyi 
rendeletnek az aradi kincstári tisz tta rtó  te t t  eleget. A  becsülevél 1719 deczem ber 
i-én  már az udvari kamara e lő tt feküdt. Az em líte tt kilencz községen kívül 
azonban H arruckern  utólagos kívánságára benne volt a becsülevélben Szeghalom 
és G yom a is, s m indezek értéke az aradi tisz tta rtó  becslése szerin t (a jövedelem 
százszorosának egyhatodát véve értékalapul) 33,196 fo rin to t te t t  ki. Ezen összegből 
azonban a becslőtiszt még leü tö tte  az uradalmi gazdatiszt évi fizetésére szükséges 
400 forintnak tőkéjé t: 6,666 forin to t, s így tiszta értékül 26,530 forin t maradt.

A  becslés éppen nem elég íte tte  ki az udvari kamarát, a mely egyenesen 
m egdöbbent a becslési érték  csekélysége fölött. Az udvari kamara szentül meg
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meg volt győződve, Hogy az em lített i i község a hozzájuk csatolt pusztákkal 
s okkal nagyobb értéket képviselnek, s az aradi tisz ttartó  H arruckern  javára részre
hajlón járván el, meg akarta károsítani a kincstárt. A kamara ezen föltevését közölte 
is a szegedi kincstári jószágigazgatóval, T hán  János Ádámmal, utasítván őt, hogy 
alaposan vizsgálja felül a becslést.

Ilyen huzavona m iatt term észetesen késlekedett az adományozás. A késle
kedés azonban nem jelen te tte  a szándék elodázását. A  becslés felülvizsgálása majd 
egy évig ta r to tt  el, melynek befejezése után T hán  1720 október 3-án beterjesz
te tte  jelen tését az udvari kamarához. E  jelentés rehabilitálta az aradi tisz ttartó t, 
siralmas képet festve a békésmegyei állapotokról. T h án  az aradi tisz ttartó  becs
lését részrehajlatlannak, tökéletesen igazságosnak ism erte el. A  becslési érték 
csekélységének indokolására pedig olyan dokum entum okat sorol föl, a melyeket 
el kellett fogadni az udvari kamarának is. Nevezetesen, hogy : Békésvármegye 
községei úgyszólván Ínségben szenvednek, lakósai koldusszegények, ha megakarják 
művelni úgy a hogy földjüket, nyolcz-tiz em bernek kell összeállania, m ert néhol 
még ennyinek sincs 6— 8 ökre. A tulajdonképeni lakosok jobbágyok, a kiknek 
nagyobbrésze szökevény, s innen is tovább szöknek, m ert régi gazdájuk vissza
követeli őket. Ipar, kereskedelem a m egyében semmi nincs, a nép a legprim i
tívebb gazdálkodást folytatja, ső t G yulán kívül még szőllőskertek sincsenek.

Az udvari kamara belenyugodott T hán  jelentésébe, s a király utasítására 
elrendelte, hogy a gyulai uradalm at az em lített helységekkel adják H arruckernnek. 
Az átadásra vonatkozólag áttekintő, tiszta képet n y ú jt Karácsonyi János dr. Békés
vármegye monográfiájában, a következőkben:

«Thán 1720 október 25-én teljesíte tte  a rendeletet, s a személyesen m egjelent 
H arruckern János G yörgynek átadta a gyulai uradalmat, Gyula és Szentes városok 
kivételével. G yulát azért nem adta még át, m ert újra kellett becsülni, Szentest 
pedig csak utólag  kérte H arruckern. Ez átadáskor az új becslést is elkészítette 
Thán és bejelentette, ha G yulát és Szentest is átadják, az egész uradalom 7948 forint
tal ér többet 24,000 forintnál. Je len tette  továbbá azt is a kamarának, hogy idő
közben a gyulai uradalom terü letén  új falu alakult, Kőröstarcsa, s így az új u ra
dalom, ha Szentest is hozzáadják, már nem 11, de 13 községből fog álJani. M ivel 
azonban egy pár puszta kim aradt még a becslésből, ezek felbecslésére 1721 
májusában ismét kiküldték T hán t, a ki már augusztus 1 2-én jelenti, hogy Szénást, 
Királyságot, K ondorost 1230 forintra becsülte, ellenben Bélm egyert külön értékes 
birtoknak nem tekintheti, m ert azt a békésiek, vésztőiek, ladányiak használják, s
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onnan szereznek maguknak fát. Hanem vannak más különálló puszták, u. m. 
Halásztelek, M urány , Orosháza, Sima, Simasziget, Sopron  és Szarvas, a melyek 
m indössze 300 fo rin to t érnek. E zeket is oda lehetne adni H arruckern-nek  nemcsak 
azért, m ert szomszédosak a többi falvakkal és pusztákkal, hanem azért is, m ert 
magukban véve használhatatlanok, értéktelenek.

Karácsonyi szerint H arruckern a békésmegyei uradalm at csak zálogjog gyanánt 
(inscrip tionaliter) kapta, s ha a kincstár neki a 24 ezer fo rin to t megfizeti, bár
m ikor visszavehette volna. A  m ikor tehát megvolt az adományozás, H arruckern 
arra fo rd íto tta  minden erejét, hogy az uradalm at örök  jogon is megszerezze. 
E  végből először is honfiusíto tta  magát, azután a gyulai uradalm at kiegészítette 
Székudvarral, s az ezekhez tartozó  Elek, Szentm árton, Pil, stb. pusztákkal. Ekként 
az uradalom 13.000 forinttal é r t  tö b b e t 24.000 forintnál, a mely különbözetet 
H arruckern  1722 október 5-én meg is fizetett a kincstárnak. 1723 május 23-án 
már ki volt állítva a királyi adománylevél és ugyanezen év augusztus 10-én 
H arruckern t a m agyar törvények szerin t is ünnepélyesen beiktatták a gyulai u ra
dalomba. Ehhez tartoztak  akkor az adománylevél felsorolása szerin t: Gyula város, 
Fövényes, ö lyved  és A páti pusztákkal; Békés város Berény, G yúr és E ndrőd 
pusztákkal; Csaba falu Vészé, G erendás és Kigyós pusztákkal; G erla falu M ező 
hegyes, Szent-M iklós, Kis- és Nagydécse pusztákkal; Gyom a falu Ege és N agy
telek, m ásként Szent-János pusztákkal; D oboz falu Csom ós pusztával; Tarcsa falu 
N ém eti, máskép Nem eskereki pusztával; továbbá a következő önálló puszták: 
Bélmegyer, Félhalom, M urony , Halásztelek, Királyság, K ondoros, Orosháza, 
Soprony, Sima, Simasziget és Szénás; m egyénk határain kívül pedig : Szentes és 
Székudvar ism ét több  pusztával.

Ezzel azonban még nem volt vége a gyulai uradalom alakulásának. Ö t-hat 
esztendő múlva csak azt hallotta H arruckern, hogy ném elyek az ő uradalmától 
egészen körülvett pusztákat kérnek adományba a királytól, s e pusztákba magukat 
be is akarják iktatni, h o lo tt eddigelé e pusztákat az ő jobbágyai használtak, s 
azokat ő már m integy a magáénak tek in tette . H arruckern  1732 m árczius 22-én 
folyam odott a királyhoz, hogy új adománylevelet állíttason ki számára, s abban, 
az ő jobbágyaitól használt, de a korábbi adománylevélbe nem foglalt puszták neveit 
is vegye be. 111. Károly igazán királyi kegyet gyakorolt, m ert a 36.000 forintra 
becsült pusztákat ingyen ajándékozta H arruckern-nek. Az új adománylevél kiállí
tása után a második, ünnepélyes beiktatás 1736-ban tö rté n t meg, s ezzel végleg 
m egalakult a XV111. századbeli gyulai uradalom.»
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Birtokperek.

Az egykori aradi kamarai b iztos m erész álmai valóra váltak. A z egyszerű 
schenkenfeldi takácsm ester fiából m agyar mágnás és hatalmas földesúr lett. Ám 
nincsen öröm  üröm  nélkül. Ennek igazságáról mihamar meg kellett győződnie az 
új földesurnak is, a kinek számos ellensége akadt a régi jogaikat kereső családok 
ellen. A m int Karácsonyi írja ; «vármegyénk újabbkori tö rténetének  legszom orúbb 
lapjai azok, melyeken a régi b irtokaikat visszakövetelő családok elutasításai és 
mindenféle hiábavaló ürügyek alatt javaiktól való megfosztásai olvashatók. E  jog 
fosztásokban azonban H arruckern  és utódai ártatlanok. A  királyi kincstár, illetve 
az udvari kamara a gyulai uradalm at és annak részeit H arruckern-nek átadta, 
kezeskedett arról, hogy ő t és u tódait adom ányozott birtokaikban megvédelmezi, 
s az esetleg elveszendő b irto k ért m ásutt, hasonló értékű  birtokkal kárpótolja. 
Ennélfogva H arruckern  és utódai, valahányszor őket birtokukban megtámadták, 
m indig a királyi kincstárra hivatkoztak és a királyi kincstári ügyész vette  át védel
müket. »

A  H arruckern-nek ellen in d íto tt b irtokperek  m indjárt a második beiktatás 
után m egkezdődtek. Nem  szándékozom ezeket részletesen ism ertetni, csupán, 
m int adatot a H arruckernek történetéhez, felsorolni az egyes perelő családokat. 
A  Nadányiak Füzesgyarm atot, K őrösladányt; g ró f  Sigray Károly az Á bránfy 
jószágokat perelték. B irtokpö rt indíto ttak  továbbá; a gróf Csáky, Bogárdy, Básty, 
Érkeserüi F rá ter, a Károlyi, a Kányái Szőke, a Simaszigeti T óth  és több  más 
családok. M indnyájan kudarczot vallottak. Innen van, hogy ezen családok utódaiból 
ma egyetlen egy sem lakója Békésvármegyének. E lköltöztek  más vármegyékbe, 
oda, a hol kedvezőbb szerencse m osolygot rájuk. Az egyetlen szerencsés család, 
mely vissza tud ta  perelni b irtokait a H arruckernektől, (1762-ben) a Keglevich 
család volt. E  b irtok  is később a H arruckern-örökösök kezére került. Lassan
lassan azonban a birtokpereknek is végük szakadt, s m ost a H arruckernek  és 
utódaik háborítatlanul ültek a hatalmas gyulai uradalomban.

III.
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Harruckern János György alkotásai.

A m int H arruckern János G yörgy befejezte a gyulai uradalom megszerzé
sének nagy m űvét, azonnal m unkához láto tt, hogy uradalmának értéket adjon, 
magának pedig híveket szerezzen. A  becslési adatoknál láttuk, milyen siralmas 
állapotban volt Békésvármegye azidőben. A birtokok tehát csak azon esetben 
képviseltek értéket, ha azokat benépesítik, és intenziv művelés alá veszik; új 
falvakat létesítenek, ipart, kereskedelm et terem tenek. H arruckern  János G yörgy 
lázas ambiczióval, bám ulatos éles gazdaságpolitikai tudással lá to tt m indezek m eg
valósításához. S bár a maradiság és irigyei számtalan nehézségeket görd íte ttek  
terveinek megvalósítása elé, H arruckern akadályt nem ism erő vas-szorgalommal 
rendre sem m isítette meg ellenségeit, s bám ulatos tetterővel csinálta meg Békés 
vármegye újabbkori tö rténetének  első fejezetét.

H arruckern János G yörgynek első és legfontosabb alkotása volt a telepítések 
keresztülvitele. Vármegyénk jelenlegi lakósai elődeinek m integy harm adrészét 
H arruckern  János G yörgy te lep íte tte  be. Nagy fáradtságot és gondosságot igénylő 
munka volt ez, a melyet H arruckern  akként v itt keresztül, hogy felhívást in tézett 
az ország lakosaihoz. E bben a legkedvezőbb feltételeket szabta meg mindazoknak, 
a kik uradalmában letelepednek. N evezetesen : három  évenkint m egújítható szer
ződésben kötelezni Ígérte magát, hogy m inden hitfelekezetnek biztosítja a vallás
szabadságot, az úrbéri szolgálat alól két évre felmenti őket, száraz m almot ép ítte t 
részükre, stb. Természetesen ezen, a jobbágyvilágnak akkor még virágzó kor
szakában szinte példátlan kedvezmények m egragadták a földesurak által sanyar
gato tt kisem bereket és seregestül tódultak  Békésvármegyébe. És a m it H arruckern 
h irdetett, arra szerződésben kötelezte is magát a telepesekkel szemben, s vállalt 
kötelezettségét nemcsak hogy a legpontosabban betarto tta , hanem ezenfelül, m int 
valósággal atyja népének, azokat gyakran élelemmel látta el, s nehogy a végre
hajtók zaklassák őket, az adójukat előlegezte, ső t megvásárolta és jobbágyainak 
ajándékozta a püspöki tizedet. Ilyenformán nem csoda, hogy az új földesúr hum ánus 
bánásmódjának, nemeslelkűségének hire terjed t, s a települők igyekeztek uradalmaiba. 
A települők egy nagy része, a mai endrődi katholikusok még teljesen tótnyelvű 
ősei Borsod megyéből költözködtek. Ugyancsak a felvidékről belakosította Har-
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ruckern Szarvast (1722), M ezőberény t (1723) és Fás pusztát (1728). Szarvas 
azidőben annyira el volt néptelenedve, hogy H arruckern  valóban megérdemli a 
város második alapítójának nevét. M in t jó római katholikus, Szarvason tem plom ot 
is akart ép íttetn i. E rre  nézve ki is adta tisztviselőinek a rendeletet. Fenkölt, 
liberális gondolkodását és vallási tü re lm ét m inden dicsérő jelzőnél fényesebben 
dokum entálja az ekkor te t t  intézkedése. A  szarvasi betelepülők ugyanis, a kik 
nagy részben lu theránusok voltak, kü ldö ttséget m enesztettek H arruckern  János 
G yörgy elé, kérvén, álljon el a szarvasi róm. kath. tem plom  építésétől, m ert 
ezáltal p rotestáns alattvalóinak lelki nyugalm át megzavarná. H arruckern  méltányolta 
a protestánsok kérelm ét s a kérdést úgy oldotta  meg, hogy a szarvasi római 
katholikusokat E ndrődre  te lep íte tte  át, s o tt  ép ítte te tt részükre tem plom ot.

H ire m ent azonban az új földesurnak az ország határain túl is. A  M ajna- 
Frankfurt m elletti A rin községből is jelentkeztek települők, a kiket H arruckern 
azután G yulán te lep íte tt le. A mai, úgynevezett Ném etváros lakóinak ősei voltak 
e katholikus németek, a kik egész egy új városnegyedet alapítottak, annál is 
inkább, m ert az idegen országbeli jövevényeket a magyarság nem jó szemmel 
nézte. A  sváb és frank származású idegenek egyébként 1723-ban jelentkeztek 
H arruckern  e lő tt Bécsben, s H arruckern  1724 őszén és 1725 tavaszán le is 
kö ltöztette  őket Gyulára, négy évi szabadalmat adván nekik.

A m int a telepítés munkája befejezést nyert, H arruckern  minden figyelme 
odairányult, hogy a betelepü lt idegenek úgy uradalmának, m int önmaguknak 
hasznos polgárokká váljanak. E  végből az akkori időknek összes hasznos gazda
sági kellékeivel és intézményeivel látta el b irtokait. G yulán fáczánoskertet létesí
te tt, melyet Férencz fia teljesen m odernné alakított. Békésen halászatot létesített, 
alkalmas módon elrekesztetvén a Körös egy részét. A földeket művelés alá vette, 
szőlöskerteket létesített, állattenyésztést rendeze tt be. így  is, m integy tiz évi 
fáradozás után az óriási gyulai uradalom 1730-ban csak 2750 forin t tiszta jöve
delmet hozott. E  jövedelem azonban kitartó  munkával évről-évre hatalmasabb 
arányokban növekedett. Lássunk csak egy rövid s ta tisz tik á t:

1770. évben tiszta jövedelem 75.919 frt 37 kr.
1783. « « « 13 2.793 « 58 «
1784. « « « 104.640 « 39 «
1789. « « « 142.000 « — ((
1793. « « « 162.000 « -— «
1797. « « « 125.000 « «
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N agy gondot fo rd íto tt H arruckern  Gyula város fejlesztésére. M indenekelőtt 
a gyulai várból k ikö ltöztette  a nagyobbrészt oláh katonákból álló őrséget, és a 
vár előtti szabad térre , Karácsonyi szerin t a mai Korona- és Könyök-utczák 
helyére te lep íte tte  le őket, m int régi szabadalmaikat élvező, de m ost már u ra
dalmi katonákat. Ezek vetették  meg alapját a mai gyulai O láh városnegyednek. 
A k iü ríte tt óvárat azután H arruckern  átalakította. Északnyugati részéből sörház 
lett, a délkeleti részén pedig bö rtönöket építettek . A z óvártól délre, a mai 
kastély helyén, H arruckern  emeletes kastélyt em elte tett magának, gazdatisztjeinek 
pedig a lebon to tt régi tö rök  m ecset helyén é p ítte te tt lakóházakat. Tem plom ot is 
H arruckern a gyulai róm. katholikusoknak 1721— 22-ben. Illetve a volt tö rök  
m ecsetet alakíttatta át, de úgy, hogy hom lokzata m ost kelet felé nézett. Innen 
nevezték el a gyulai kath. tem plom teret H arruckern-térnek. H arruckern János 
G yörgyre vonatkozólag egyébként érdekes adatokat foglal magában a mai gyulai 
kath. nagytem plom , a melynek tulajdonképeni építője H arruckern Ferencz báró 
volt. A tem plom  jobboldalán ugyanis, a szentély t a hajótól elválasztó p illércsoport 
m ellett a hajóban van H arruckern  János G yörgy  bárónak emlékköve: féldom bor
művű arckép, fehér márványból. Van továbbá e tem plom ban egy régi M ária-kép 
is, a melyről azt tartja  a hagyomány, hogy az G yörgy báró egyik leányának 
arczképét ábrázolja.

A  régi m ecsetből alakított tem plom  helyébe G yörgy  fia, Ferencz báró 
1744-ben nagyobb, tágasabb tem plom ot ép ítte te tt. Az egyre szaporodó híveknek 
azonban idővel ezen tem plom  is szűknek bizonyult, m iért is Ferencz báró 
1775-ben új tem plom  építését kezdette el. M űvének befejezése (a mai tem plom ) 
azonban már a W enckheim-családra maradt.

V.

Harruckern János György főispánsága.

H arruckern János G yörgy nemcsak m int gazda volt kitűnő, de m int köz
szereplő férfiú is vezető szerepet já tszo tt a vármegyei közéletben. Honfiúsítása 
után azonnal részt kért a vármegye ügyeinek intézéséből, rövidesen pedig 
főispánja le tt a megyének. A  míg azonban e hivatalt elnyerte, hatalmas harczokat 
kellett megvívnia L öw enburg  főispánnal és annak a tisztviselőkből álló, nem jelen
téktelen táborával.
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Az összeütközés H arruckern  és Löw enburg közö tt az 1725-ben m eg tarto tt 
tisz tú jító  küzgyűlésen tö rtén t. E rre  pedig az ado tt alkalmat, hogy 1724-ben 
mintegy 375 jobbágy m egszökött m egyénkből. Ezek szökését H arruckern  a tisz t
viselők okozta zaklatásoknak, s a közigazgatási eljárás költséges voltának tulaj
donította. M ié rt is a nevezett tisz tú jító  gyűlésen a tisztviselők létszámának 
apasztását, s elsősorban is a megyei ügyészi állás e ltörlését indítványozta, annál 
is inkább, m ert szerinte a nép az úriszéktől csak a legritkább esetben felebbezett 
a megyei törvényszékhez, s /gy o tt teendője sem volt a megyei ügyésznek. 
Karácsonyi szerint «H arruckernnek csak részben volt igaza akkor, midőn a jo b 
bágyok szökését a megyei közigazgatás drága voltának tu lajdoníto tta. Voltak 
egyéb okok is, a miken a tisztikar nem változtathato tt. Ilyen volt elsősorban az, 
hogy megyénkben akkoriban már nem voltak földhöz k ö tö tt jobbágyok, hanem 
úgynevezett taksálisták. Ezek a kilenczed, füstpénz, s egyéb földesúri szolgál- 
mányok helyett készpénzben fizették a kialkudott taksát a földesurnak. M ár m ost 
ezidőben nemcsak Békésvárm egyében, hanem mindenfelé az Alföldön folyt a 
telepítés, s nemcsak H arruckern, hanem a többi földesurak is két-három  évig 
ta rtó  taksaelengedésekkel és egyéb kedvezményekkel csalogatták lakatlan földeikre 
a munkásnépet.»

H arruckernnek fönti indítványa nagy vihart és ellentm ondást tám asztott a köz
gyűlésen. L öw enburg főispán védelm ére kelt a tisztikarnak, elitélvén H arruckern 
támadását. Ám az új földesúr akkor már hatalmas férfiú volt, s kegyencze a 
királynak. H arruckern egyenesen hozzá, legfőbb pátronusához fordult. Folyam od
ványában arra kérte  az uralkodót, hogy az ő igazának, de kiváltkép a jobbágyok 
szökési okának megállapítása végett küldjön ki érdektelen és arravaló férfiakat.

H arruckern nem csalatkozott a királyban, a ki Klobusiczky és Krucsay tábla- 
birákat kü ldötte  ki a panasz megvizsgálására. A kiküldöttek 1725 júniusában 
ejtették  meg a vizsgálatot, a melynek eredm énye szinte parancsolatszerűen H ar
ruckern malmára hajto tta  a vizet. N evezett táblabirák ugyanis föltétlenül a tisz t
viselők létszámának csökkentését és fizetésüknek leszállítását javasolták, s ha ezt 
a felsőbbség nem rendelné el, valamint az adóbeszedést nem bizná H arruckernre, 
úgy nem roszabbat jövendöltek, m int a m egyének a pusztulását. A  táblabirák 
nem m ulasztották el kiemelni azt sem, hogy az új földesúr a királyi adomány
levél értelm ében pallosjoggal rendelkezik és így a vármegye terü letén , két községet 
és határát, u. m. G yulavárát és Békésszentandrást kivéve, ő Ítélkezik.

A  király a táblabirák javaslatát teljes terjedelm ében elfogadta és azt most
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már rendeletileg kiadta végrehajtásra a hely tartó  tanácsnak, mely 1726 január 28-án 
közölte a királyi rendelete t Lövenburg főispánnal.

Lövenburg és hivei első m eglepetésükben tanácstalanul állo ttak; mivel azon
ban a tisztviselők létszámának csökkentésében a megyei ügyek intézésének rová
sára eminens veszedelmet láttak, megyei közgyűlés egybehívásában állapodtak meg. 
D öntsön e forum  a királyi rendelet fölött. N ehogy azonban H arruckern  nyom ást 
gyakorolhasson a közgyűlés határozatára, a m egyegyűlést nem Gyulára, hanem 
Békésre hívták egybe. E  közgyűlést Luzsinszky főispáni b iztos vezette, a ki 
szenvedelmesen kikelt H arruckern  ellen. Nyilvános gyűlésben profuntm esternek 
nevezte H arruckernt, a k it haszonleséssel vádolt, mondván, hogy a pusztákat sem 
népesíti be, csakhogy m entül több  hasznot préseljen ki a földből. H arruckern 
tehát nem barátja, de ellensége a népnek. A  m ellett nem is h ithű  katholikus, 
ellenkezőleg profán ember, a ki a régi tem plom okat részin t istállóknak alakítja át, 
részint lebontatja és köveiből gazdasági épü le teket é p ítte t magának.

Luzsinszkynak rágalmakkal teli vádjai hatottak. A  közgyűlés tisztelettel félre
te tte  a királyi rendelete t és annak ellenére m egválasztotta a régi tisztviselőket. 
Ezenkívül 1 1 pontból álló vádlevelet készítettek  H arruckern  ellen, megbízván 
Bakay alispán-követet, hogy azt az országgyűlés elé terjeszsze.

A  féktelen gyűlö letté  fajult marakodás 1728— 29-ben kerü lt a pozsonyi 
országgyűlés elé, mely igazolásra szólíto tta  H arruckern t, a ki pon tró l-pon tra  m eg
felelt a vádlevélre, megczáfolván annak összes állításait. Részletesen leírta és ké t
ségtelenül beigazolta telepítési akczióját, a profán vádra pedig azzal felelt, hogy 
hiszen ő volt az, a ki a tö rök  m ecsetet átalakította katholikus templommá.

A küzdelem tehát H arruckern  győzelmével végződött. H ogy pedig ez a 
győzelem minél fényesebb, ellenségeinek pedig minél bántóbb legyen, a hatalmas 
főúr 1729 május 22-én széküresedés esetére kineveztette magát Békésvármegye 
örökös főispánjának. M in t ilyen azután hamarosan leverte ellenségeit. E lőbb 
1729 novem ber i-én  Zaffyri Imre uradalmi ügyészével katonai hatalom közben- 
jöttével kezelésébe vette a vármegyei pénztárt és adószedést, az 1732 május 12-én 
m egtarto tt tisz tú jító  közgyűlésen pedig már saját em bereit ü lte tte  be a megye 
vezető hivatalaiba. E  közgyűlésen egyébként H arruckern  ism ét tanújelét adta 
áldozatkészségének. Az építendő megyeház czéljára ingyentelket ajánlott föl, 
majd a m ikor a megyeház ép ítését a közgyűlés elhalasztotta, H arruckern  megyei 
levéltár czéljára a várban külön term et bocsájto tt rendelkezésére a megyének. 
E rre  a tisztikar is m egbékélt H arruckernnel, 1736-ban pedig, a m ikor H arruckern
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belátta, hogy a vármegye nem lehet el ügyész nélkül s e tisztségre Hausz Józse
fet kinevezte, teljesen helyreállott a harmonia.

Időközben m eghalt L öw enburg főispán is, H arruckernnek engesztelhetetlen 
ellensége s m ost már H arruckern  tényleges főispán lett. Az ünnepélyes instal- 
láczió 1732 október 9-én tö rté n t meg Gyulán, a mely alkalommal H arruckern, 
aki egyébként Ferencz fia által korm ányozta a m egyét, személyesen megjelent. 
A megye rendei nagy ováczióval fogadták H arruckern t, aki ezt méltán ki is 
érdem elte. Főispánsága, mely tíz évig ta r to tt, a munkásság, a tevékenység ko r
szaka volt. N em  rajta m úlott, hogy ez idő alatt több csapás sú jto tta  a vármegyét. 
Első volt a Peró-féle lázadás, mely Szentandráson tö r t  ki, a hol az elégületlen 
és félrevezetett nép Rákóczi és Bercsényi neveinek varázsa alatt fegyvert ragadt 
és irtózatos kegyetlenkedéseket művelve, végigfosztottak egy egész országrészt. 
Alig sikerült leverni a Peró-féle lázadást, Csabán 1738 augusztus elején k itö rt a 
pestis, borzalmas aratásával halálos rém ületbe ejtve az egész vármegyét. A  dög
vész terjedésének megakadályozása végett lezárták a békési határt, a m elyet a 
békési parasztság félreértve, ugyancsak lázadásba tö rt. Az elégületlenség és nyo
m or eloszlatására, valamint a rend helyreállítására H arruckern  úgyis m int főispán, 
úgyis m int em ber minden lehető t elkövetett s így a m ikor utolsó álomra hunyta 
le szemeit, méltán gyászolta ő t az egész vármegye.

VI.

Harruckern Ferencz báró.

H arruckern  János G yörgy  m egalapította a gyulai uradalm at és eredm ény
dús munkásságával konszolidálta a megye ügyeit. A  m unka betetőzése azonban 
fiára, Ferenczre várt. A  fiú m éltó volt az apához. Úgyis m int ember, úgyis mint 
hivatali u tód a főispáni székben. Áldásos tevékenységével csak ö regb íte tte  a 
H arruvkérnék jóhirnevét, mely sokáig élt az utódok emlékezetében.

Ferencz báró t a király 1743 márczius 16-án nevezte ki főispánnak. M ű k ö 
dését azzal kezdette, hogy a tisztviselők létszám át fölemelte, részükre kedvezőbb 
fizetést b iz tosíto tt, ső t bőkezűségében odáig m ent a tisztviselőkkel szemben, hogy 
részükre rendes lakások építését rendelte  el. így  hozván helyre azt a szigort, 
a m elyet egykor atyja alkalmazott. G ondja volt azonban Ferencz bárónak az egész
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megye lakosságára. H ogy megkímélje a népet a katonabeszállásolással járó  kelle
m etlenségektől és terhektő l, úgynevezett kvártélyházakat ép ítte te tt, nagy ö rö 
m ére nemcsak a polgárságnak, de a katonatiszteknek is, a kik ily m ódon kényel
mes szálláshoz ju to ttak .

Ferencz főispánsága alatt tö rtén t, hogy Csongrád és Heves vármegyék te rü 
letileg alaposan meg akarták csonkítani Békésvárm egyét. H ogy  ezen akczióból 
kifolyólag Békésvármegye nem szenvedett terü letében  veszteséget, az egyedül 
Ferencz báró erélyes közbenjárásának köszönhető. És még egy tek in tetben  szer
z e tt  magának elévülhetlen érdem et Ferencz. A kkor ugyanis, a m ikor az úrbéri 
rendezésnek, illetve az erre  vonatkozó rendeletnek még híre-hamva sem volt, 
Ferencz báró olyan kedvezm ényben részesítette  a kisem bereket, a m inőket sehol 
nem élveztek még azidőben. Nevezetesen jobbágyainak pusztákat ado tt át műve
lés és állattenyésztés czéljaira, saját hasznukra; az italm érést és egyéb földesúri 
jogokat pedig nem haszonbérlőknek, hanem jobbágyainak adta bérbe. Általában 
minden tek in tetben  a leghum ánusabban já r t el a kisem berekkel szemben. Harmincz- 
három  évig ta rtó  főispánsága alatt olyan érdem eket szerzett, hogy azoknak elisme
réséül M ária  Terézia még halála u tán  is különönöskép meg akarta jutalm azni, 
munkásságát meghálálni. T ette  pedig ezt olykép az uralkodónő, hogy 1776. év 
január 7-én Ferencznek akkor még nyolcz éves unokáját, g ró f Károlyi Józsefet 
utódjává nevezte ki Békésvármegye főispáni székébe. Ferencz egyébként az egész 
vármegyének őszinte fájdalmára és gyászára 1775 novem ber 14-én halt meg. 
M in t Karácsonyi is í r ja : «M unkássága után nyugodtan adhatta vissza lelkét 
Terem tőjének. R endezett várm egyét, népes községeket, jóm ódú lakosokat hagyott 
hátra azon a földön, mely főispánságának kezdetén csaknem a romlás szélén 
állott. Valóban m éltó volt arra, hogy a vármegye jegyzőkönyveiben még hét év 
múlva is a legnagyobb tisz te le t és szere te t hangján emlékezzenek meg róla. 
M ária Terézia pedig 1776 január 7-én kelt, sajátkezűleg aláírt és g ró f  Károlyi 
A ntalhoz in tézett levelében sie te tt tudatni az t: «m ennyire meg volt elégedve Békés 
vármegyének az elhunyt báró H arruckern  által évek hosszú során át vezetett igaz
gatással».
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A Harruckernek utódai és örökösei.

A báró H arruckern-család Ferencz halálával férfiágon kihalt s így a hatalmas 
b irtok  csakhamar részekre oszlott. M ie lő tt az örökösökre rátérnénk, lássuk Fe
rencz testvéreit. H arruckern  János G yörgynek, m int a család leszármazási táblá
zata m utatja, ö t gyerm eke volt és pedig Johanna, férjeze tt g ró f  W erdenburg 
Józsefné; Ferencz, a fő ispán; Francziska, férjezett báró Pechmann Lajosné; M ária 
Czeczilia, férjezett wenckheimi W enckheim József Á gostonné s végül még egy fia : 
József, a ki azonban fiatalon elhunyt. Józsefnek H oche Jozefától egyetlen leány
gyerm eke: Borbála m aradt, a kit g ró f  Siskovich József hadszertárm ester vett 
feleségül. Ferencz bárónak sem m aradt fiutódja, csak két leánya és pedig : M ária 
Anna, a ki g ró f Stockham m er Józsefnek és Jozefa, a ki g ró f Károlyi A ntalnak le tt 
a felesége.

Ezek és leszárm azóik volnának tulajdonképpen a H arruckern-örökösök. Az 
osztály csak annyiban érintvén m űvem et, hogy az ez idő szerin t Békés vármegyében 
lakó és birtokos nemesi és mágnás családok egyike-másika m iként kerü lt birtokába 
azon területeknek, m elyeket egykor a H arruckernek és leszármazóik bírtak, a 
H arruckern-család  leszármazási táblázatának alsó részén a ma is várm egyénkben 
lakó nemes és mágnás családok öröklési táblázatát levezettem. A zon H arruckern  
és utódainak örököseit, a kik nem laknak Békés várm egyében s a kik történetével 
művem czíménél és czéljánál fogva sem foglalkozom, mellőztem  az öröklési leszár
mazási levezetést. A  teljes osztályra vonatkozólag azonban az öröklési rend  teljes 
megvilágítása szem pontjából szószerint idézem Karácsonyi monográfiájának ide
vonatkozó részé t:

«H arruckern Ferencz haláláig, 1775-ig egy kézen m aradt a gyulai uradalom. 
Halála után a H arruckern-örökösök akként egyeztek meg M ária Terézia előtt, 
hogy H arruckern  Ferencz özvegyének, D iriing  A ntóniának évenkint 25 ezer fo
rin t évjáradékot fizetnek, az uradalm at pedig felosztják. D e azon három  évig, míg 
a szükséges összeírások elkészülnek, közösen gazdálkodnak. A  három  évből azon
ban 22 év lett, m ert a felosztást egészen 1798-ig halasztgatták. Időközben azon
ban a jövedelmet maguk közö tt felosztották. M ár az 1789-iki kim utatásból kidom 
borodik, hogy tulajdonképen ö t részre kelle tt oszolnia a nagy uradalomnak. Az
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egész uradalom feje s az örökösök képviselője volt 1776— 1791-ig g ró f Károlyi 
Antal, 1791 — 1798-ig pedig g róf Károlyi Antalné. Az egész uradalomnak föl
m érését, térképét 1788— 89-ben Paulovics A ndrás uradalmi földmérő készítette 
el s végre ennek alapján 1798 február 24-én Bécsben m egtörtén t a nagy osztály. 
Az egész uradalm at ö t részre osztották.

1. A gyulai ráta G yula városából, Elek, A radszentm árton községekből és 
Kígyós (akkor még) pusztából á llo tt ( i 3 .758V2 holdnyi terü let). E z t kapta Har- 
ruckern Johanna bárónő unokája: G ru b er Terézia bárónő, férjezett báró, utóbb 
g ró f W enckheim 1. József.

2. A szarvasi ráta  (16,95378 hold) Szarvas város, Endrőd , Gyoma, Öcsöd 
községekből, K ondoros és Csákó pusztákból állott. E z t kapták H arruckern M ária 
Anna bárónő, férjezett g ró f Stockham m er Józsefné gyermekei és pedig : gróf 
Stockham m er Ferencz, Ignácz, A ntónia férjezett g ró f Bolza Péterné és S tock
hammer Rozália grófnő.

3. A békési ráta Békés városból, Kőrösladány, Vésztő, Szeghalom, F üzes
gyarm at, Tarcsa községekből és Bélm egyer pusztából állott. E  rész H arruckern 
Czeczilia, férjezett W enckheim József Á goston gyerm ekeinek: Józsefnek és Ferencz- 
nek, illetve Ferencz utódainak ju to tt.

4. A szentandrási ráta  O rosházából, Szénás nagyobbik részéből és Szentes 
városából állott. E z t Ferencz báró leánya: Jozefa, férjezett g ró f Károlyi Antalné 
kapta.

5. A  csabai ráta, mely Csaba, D oboz, M ezőberény  községekből, a kamuti, 
gerlai s részben a szentmiklósi, kondorosi, csákói és kigyósi pusztából állott, 
H arruckern  Borbála bárónőnek, özvegy g ró f Siskovichnének ju to tt. Siskovich 
grófné azonban nagy adósságokba keveredett s így b irtokát hamarosan elvesz
tette . D obozt, G erlát és K ígyóst 140,000 fo rin té rt W enckheim Józsefné G ruber 
Terézia, B erényt és K iskam utot pedig a W enckheim-család bárói ága vette meg.

A családi ügyek elintézése s a közös jószág jövedelmének hovafordítása 
végett a H arruckern-örökösők bizonyos m eghatározott időben gyűléseket ta r to t
tak. E  gyűléseket a családi seniorok hívták össze és vezették. A  seniorok vo ltak : 
1798 — 1803-ig g ró f W enckheim 1. József, 1803— 1806-ig báró SchröJffl Ferencz, 
1806— 1829-ig báró W enckheim I. József, 1830— 1853-ig g róf Bolza József. 
Az ilyen gyűlések legfőbb tárgya volt az úriszékek költségeit kiutalványozni, a 
közös levéltárnok és pénztárnok fizetését m eghatározni, s a közös jószág jövedel
meinek fennmaradó részét elosztani. 1828-ban a H arruckern-örökösők azon fára-
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doztak, hogy ha már vagyoni bukás szélére ju t  közülük egyik, legalább a többi 
örökösök kezére szálljon birtoka. íg y  pl. g ró f  Stockham m er Ferencznek fia: 
Ferdinánd oly nagy adósságba keveredett (218,000 forint), hogy a kormány ren 
deleté szerint vagyonának egy részét el kellett adni. A H arruckern-örökösök 
ellene voltak az eladásnak és csak vagyoni zárlato t kértek. Békésmegye is ezt 
kérte, de csak egy időre seg ítettek  a bajon. Stockham m er Ferdinánd gróf 
1834-ben kénytelen volt eladni öcsödi, kondorosi és csabai, 1839-ben pedig 
gyomai birtokait. Az 1848—49-iki esem ények után szó sem lehe te tt többé arról, 
hogy a H arruckern-örökösök az uriszék kiváltságát visszakapják. Nem volt tehát 
értelm e, hogy a közös jószágot tovább is fenntartsák. E lhatározták teh á t a fel
osztását. 1853-ban tarto tták  B udapesten az utolsó  családi nagygyűlést. Ezen a 
be terjesz te tt számadásokat elfogadták s az eladott közös jószágnak az árát ará
nyosan felosztották. Ezzel tökéletesen befejeződik a gyulai Flarruckern-uradalom  
tö rténete  s ma már alig van egyéb emléke, m int a gróf Károlyiak gondviselése 
alatt álló Flarruckern-levelek. S ha m egdobban a magyar em ber szíve a fájdalom
tól, hogy 1798-ban az egy Károlyit kivéve, csupa idegenek és idegen nevüek kezére 
ju t az óriási gyulai uradalom, m egvigasztalódhatik, m ikor látja, hogy 1853-ban 
körülbelül 23 Flarruckern-örökös (egynek, g ró f M itrovszkynak kivételével) már 
mind magyarul írja alá nevét a H arruckern-vagyon utolsó darabjának (csorvási 
és kisapáczai b irtok) elosztásáról szóló oklevélen.»

Az 1853-iki osztályból kifolyólag egyébként (nem 23, m int Karácsonyi írja, 
hanem) 24 örökös a következő örökséghez ju to t t :

A ~ -1 Ör öks égU rokosok  : , , , , , , ö ,hó id  es készpénz :

G ró f  W enckheim József kiskorú árvája ......  1424 75,000 forint
G ró f W enckheim Ferencz örökösei _  ... 1424 75,000 «
Báró W enckheim József özvegye .... _  _  „  .... 237 12,500 «
Festetich  Francziska grófnő .... _  _  .... 237 12,500 «
Kárász-örökösök ............  ........ „  _  .... .... .._ _ 237 12,500 «
G róf Blanckenstein-örökösök _ ... .... ... .... 237 12,500 «
G róf Károlyi István ._ .... ... _  ........ 422 22,222 «
G róf Károlyi Lajos .... ........  ..............  ... ........ 422 22,222 «
G róf Károlyi G yörgy ... .... ... „  .... _. .... 422 22,222 «
G ró f Apponyiak ... _. ....... ... ................... 316 16,666 «
G róf T rautsm ansdorf Józsefné ... ... „. .... .„ 316 16,666 «
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Ö rökösök  : . . . Ö ™ksé«  .h o ld  es k észpénz :

G ró f Bolza József „  .... .... „  _  _  .... .... 356 18,750 forint
G ró f Batthányi László ... _. „. _  ... ... ... ... 158 9,375 «
Inkey József és Zsigmond... ... ... ... .............  197 9,375 «
G ró f M itrovszky Vladim ir _  .... ... ... ... ... .... 237 12,500 «
G ró f Stockham m er Ferdinánd .. „. ... ... 474 25,000 «
Báró D rechsel Karolina _  „. ... ... ... _. _. 94 5000 «
G ró f A uersperg  Zsófia örökösei ... ........ „. 94 5000 «
G ró f A uersperg  Johanna ._ ... ... ... ... ... 94 5000 «
G ró f Stockham m er Herm ann .. ... .............. 94 5000 «
Báró Bedekovics R udolf „. _  ... .... ... ... 94 5000 «

E  szerin t ma Békésvárm egyében lakó mágnásaink közül a báró és gróf 
W enckheimokat, g ró f Bolzákat, első sorban, továbbá a g ró f Blankensteinokat, 
horgosi Kárászokat, báró D rechseleket és részben a g ró f Alm ásyakat is Har- 
ruckern  és a H arruckernek törvényes utódai örököseinek kell elfogadnunk s így 
e mű nevezett családok tö rtén e té t, békésvármegyei szereplését elsősorban tá r
gyalja.
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A  W E N C K -E K  É S  L O V A G  W E N C K -E K .

i.

A Wenck-ek eredete, származása.

A múltak ism eretlen világában kutatva, a fürkésző tek in te t mindenfelé ho
mályos ködbe vész, melyben a nagy tö rténeti nevek viselőinek ősei, m int m yithkus 
árnyak jelennek meg. S valóban, az e lő ttünk  ism eretlen világ ködében megjelenő 
ősök többé-kevésbbé m ythologiai ruházato t nyernek. Am it a h istória a maga való
ságában nem tu d  fölfedni, azon rajtatapad a csapongó fantáziának hosszú száza
dokon át csodálatos varázslatával lerakódott pa tiná ja : a m ythikusság, mely h itregét 
sző az ism eretlen ősök körül.

Regébe vész a W enckheim-család legrégibb m últja is, a melyről eddig a 
történelem  csak annyit tu d o tt positiv megállapítani, hogy nagy, néptörzseken 
uralkodó családból szárm azott. E  család hajdanában a wenckheimi H und nevet 
viselte, s a régi Germániának Frankónia nevezetű tartom ányában lakozott. Ezen 
wenckheimi H und-okra vonatkozólag már semmi egyéb adat nem áll rendelke
zésünkre, m int az a hitrege, m elyet a «D resdner B ibliothek» jegyzett föl. E  h it
rege szerin t lrm entrud , aldorfi és rubensbergi g ró f lsenbard neje, egy alkalommal 
különös látványnak volt szemtanúja. Az erdő pázsitján egy ism eretlen asszonyt 
láto tt, aki egyszerre három  gyerm eknek ado tt életet, lrm entrud  nem tudván 
magának m agyarázatot adni a bő istenáldásáról, hűtlenséggel, csapodársággal vá
dolta meg az ism eretlen asszonyt, aki nem volt más, m int varázsló. Ez a hűtlenség 
vádjáért azzal átkozta meg Irm entrudot, hogy egyszerre tizenkét gyermekkel áldja 
meg az ég. A különös átok fogott. Irm entrudnak tizenkét fiúgyermeke született, 
akiket az anya férjétől való félelmében vizbe hányatott. Ám a csodaszülött gyer
mekek m egm enekedtek a vizbefulástól. A  hullámok a partra  vetették  őket, s 
egyiknek is, másiknak is kerü lt istápolója, s titokban fölnevelték őket. S a mikor
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férfikort értek, elszéledtek a világ m inden részébe, megalapítván a H und, Canis, 
H undston , Póznán stb. nagy családokat.

A  H und és Póznán család ivadékaival azután találkozunk már a tö rténelem 
ben is. Kézai Simon krónikája szerin t H und  és Póznán nem zetség Gejza fejedelem 
uralkodása alatt a Sváb-földről beköltöztek  hazánkba, s úgy ők, m int utódaik 
nagy szolgálatot te ttek  a m agyar kereszténységnek. H orváth István pedig a 
Pázmán, Forgách, Kubinyi, Újhelyi és több  más régi m agyar családok őseit a 
H und  és Póznán nem zetségtől szárm aztatja le. S ha ezt elfogadjuk, úgy a Szent 
István uralkodása elő tt M agyarországba lete lepedett H und-ok és Poznán-ok 
azonosak a wenckheimi H undok ném etországi törzsével.

A  ném etországi H und-törzsből szárm azott a Wenck-család, mely e nevét ősi 
birtokától nyerte. A  «Wenck» b irtok  N ém etországban, a thüringiai erdő m ellett, 
a gissingeni fürdő közelében feküdt. H ogy a Wenck nevet m ikor vették föl a 
H und-ok  utódai, azt bizonyosan megállapítani nem lehet. Kétségtelen, hogy 
1373-ban már W enck-nek nevezték magukat, a m it igazol egy sírfelirat, mely 
szerin t W enck M iklós gärsteni apátúr 1373-ban halt meg és a Losensteiner nevű 
kápolnában helyezték örök nyugalomra. A  «D resdner B ibliothek» azonban 1373 
e lő tt is emlit már W enck-eket és pedig W enck Simon nemes lovagot, ki testvére 
volt a gärsteni apátúrnak.

A W enckheim-család ősi nemessége m ellett legbeszédesebb és kétségbevon
hatatlan bizonyíték a «Sebastianum  H enricpetri C osm ography», mely 1592-ben 
jelent meg Baselben, s beszámol a középkori lovagi tornajátékokról, s azok 
résztvevőiről. 938-tól 1487-ig összesen 36 lovagi tornajáték  volt, s ezek közül 
tizenö t játékon szerepeltek a W enckheim lovagok. É s pedig a következőkön:

11. tornajáték, 942-ben : A rnold  von Venckheim.
IV., 9 6 8 -b an : A lbrecht von W enckheim.

Vili., 1080-ban A u g sb u rg b an : E rnsten  von W enckheim.
XI., 1179-ben. K ölnben: H ansen von W enckheim.

XIII. , 1 209-ben, W orm sban : Herm an von W enckheim.
XIV. , 1235-ben: D ietrich  von W enckheim és Filips von Wenckheim.
XVI., 1 296-ban, Schw ein fu rtb a n : W ilheim  von W enckheim.

XVII., 1311-ben, K auenspurg : H einrich von W enckheim.
XX., 1374-ben, E ssling : Kilian von W enckheim.

XXII., 1396-ban, R egensburg: A rnold  von W enckheim.
XXVI., 1436-ban, S tu ttg a rt:  von W enckheim einer.
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A VENCKHEIM-CSALÁD LI

Wenck Kere
orvostudor, steyeri 
neje: eggenvaldi Gö

lovagi ág:_____

wenckheimi Wenckheir
birodalmi lovag, osztrák állj 

neje: Harruckern Mi

_______________________________________ L
]]. József I. kereszt. Jái

1733, f  1803 szept. 3, Bécsben klagenfurti főesperes, bel
altábornagy törvényszáki

1776 decit, 18-án B é c s ie n  o s ic trá k  b á r ó i r a n g o t n y e r  
180a á p r . 3 -án  B é c sb e n  g ró f i r a n g o t n y e r  

neje: Gruber Terézia bárónő
Gróű ág:

II. Ffcrencz IV. József Antal 111. Seraf ftrencz Lipót
f mint kiskorú 1780, f 1852, Pesten sz. Laibach 1788 máj. 11,' 1838 márcz. 13, Bécsben

1781 után j.neje: Klempay Regina Rozália neje: erdőd! Pálly Borbála grófnő
1. neje: Feich Anna, t  '846 1787 jul. az, * 186a febr. 7
3. neje: Scherz Krisztina f 1849

,  -  ■ «1.1 s  , - ...............  _______________________________________________________________________

3 -tól: Krisztina V. József Károly Antal R
(Maria Anna Regina) J809 szept. 9, f  1869 aug. 9 1811 febr. Z4, fGerlán 1891 jun. 17 1813 márcz. 17,! 1864 nov 4 1814

sz. 1849 ápr, a i, Ókigyóson Gyula ura, kamarás kamarás kamarás
férje: gróf Wencífbeim frigyes 1. neje: Niczky Mária grófnő neje: Radeczky Friderika grófnő neje: zichi és vásonkeöi Zichy •

a.neje: pribéri Jankovich Stefánia _ Mária grófnő

<— 1 1 ' t--------------------------------—‘■L-.--------------------- --------r ----------------------------
Stefánia Borbála I. Frigyes Géza Matild Mária IV. Pere

sz. 1837 mire. Z7 sz. 1838 sz. 184a okt. ao sz. 1847 aug. 3, sz. i8jz sz. 1854 jun. ai sz. 1855 dec
férje: gróf Aímássy J{dtmín decz. 30 kamarás, főrend, kir. főpohárnok- neje: Deshaye: máj. 9 férje: kamarás, fő

(esk. 1855 jul. a3) férje: mester Eugénia gróf Degenfeld i.neje:magyi
Walten- neje: Wenckhelm Krisztina grófnő (csk. Ókigyós, 1876 Ferdinánd Radak Klára

kirchen Ernő (esk. Budapest, 187a jun. 18) febr. 9) a. neje: Forgáí
báró neje 1849 aug. a8-án úrnője lett a Gerla ura grófnő

békési, kígyós!, szentmártoni és 3. neje; Miss
székudvari uradalmaknak Gladis

Friderika Krisztina József László Pál Mária Hona Károly Ma:ild Béla Jenő Ferencz Mária
sz. 1873 máj. 1» sz. 1874 okt. ai sz. 1877 szept. a 7 sz. 1880 okt. aj sz.i88inov.9 sz.i883 tnij.8 sz. 1885 sz. 1876 sz. 1879 sz. 1881 sz. 1883 S2- 1885 sz. 188;

férje: férje: huszárhadnagy huszárhadnagy attasé Berlinben férje: ápr. 14 decz. 13 okt.26 aug. 37 ápr. a8 jul. ai jan. a6
gróf Wenc\heim gróf Széchenyi a 13. ezrednél a 9. ezrednél huszárhadnagy gróf Nádasdy

Dénes Antal a 9, ezrednél Tamás



’ SZÁRMAZÁSI TÁBLÁZATA.

azt. János
tartományi fizikus 
bleln Mária Anna

n 1. József Ágoston
imi tanácsos ás korlátnok 
íria Cecilia bárónő

1 —....—  " ........................  " i .i i . %

nos György J. Xavér Ferencz
ső ausztriai legfelsőbb altábornagy, egy magyar ezred tulajdonosa, Courtraynál
i tanácsos elvérzett 1794-ben

1776 deez. 18-án  B éc sb e n  o s z t r á k  b á r ó i r a n g o t n y e r  

neje: Rosenfeld Karolina bárónő

Bárói ág:
,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..

111. József Karolina Francziska Henriette Terézia
1778, f 1830 sz. 1779 férje: tolnai Festetich férje: horgost T{árász Miklós f  mint hajadon

Arat megye főispánja férje: gróf Blanckenslein Henrik Vincze gróf szeptemvir
neje: Orczy Terézia bárónő kamarás, ezredes kamarás

■ " —" S f m "  — - .................. .. 1,1 " "  1 11 ..... . ■  ......... ...............'■■"ii — — — — —  1 ^

udolf Mária ]. Béla László Viktor Paulina
. dec. 14 férje : topolyai báró j811 febr. 16 1814 jun. 17, f 1879 szept. 1 1815 jun, 5, f  <900 decz. 21 1817 nov. 18

Kray Nép. János f 1879 jul. 7 neje: Szapáry Francziska 1. neje: nagyatádi Czinderi férje:
1848 és 1861-ben grófnő, cs. k. hölgy Mária gróf DessewflFy Emil

Békés vm, főispánja 2. neje: Eszterházy Mária M. T. Akadémia
1848-ban miniszter grófnő elnöke

---------------  ----------------------------------------------------------- — --------------------------------------  -------------  --------------------------------—■*> r  " -A— ' ■N , — ----------■ — 1 s

ncz Henrik István Sarolta 1. Dénes Stefánia János József Leontine Teréz
:z. 14 1857 máj. 7 sz. 1858 jul. 1 ) sz. i860 máj 5 sz. 1861 okt, 20 sz. 1863 sz. 1846 sz. 1850 1841 máj. 9 sz. 1853 márcz. 4
rend f  1908 ápr. 29 kamarás, főren 1 férje: főrend márcz. 5 okt. 2 szept. 26 férje: 1. férje: gróf Hoyos Miksa
arbényei neje: Baumgartner 1. neje: Kollarich H iberta gróf Seilermund neje: Wenckheim gróf Andrássy f  1883 okt. 11
bárónő Józefin grófnő Ferencz Friderika grófnő Aladár 2. férje: Wurm brand Stupach
:h Ilona 2. neje: Pálfy Mi rgit (esk. Ókigyós, Gundacker gróf

grófnő 1896 febr. 17)
Burton j

“v ,--- ------------ ' ■, /"" -----------------------------------------------------------------------------------■, , ' ■ *  i ■ -... -
i Henrik Sándor Mária Erzsébet Miklós Antal Margit 11. Frigyes Mária Denise Lajos Cecilia
) sz. 1896 sz. 1900 sz. 1901 sz. 1888 sz. 1890 sz. 1891 sz. 1892 sz. 1895 sz. 1898 sz. 1898 sz. 1900 sz. 1907

szept. 15 febr. 14 febr. 22 jun. 24 jun. 2 márcz. 15 nov. 30 aug. 13 jun. 2 decz. 12 máj. 14 decz. 9
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XXVI]]., i479‘ben> W irzburg : die von W enckheim.
XXX., 1481-ben, H eude]berg : H eintz von W enckheim.

XXX]]]., 1485-ben: H eintz von W enckheim.
XXXVJ., 1487-ben, W orm s: Leonhard von W enckheim, mindnyájan Frankóniából.

N ém et tö rténetírók  kutatásai szerint a XVI. században három Wenck-keJ 
találkozunk és pedig : Wenck Jánossal, a ki heilbrunni apátúr, Wenck Heinrikkel 
a theutó-m áltai rend nagym estere volt, továbbá W enck Dániellel, aki J. Ferdinánd 
római császártól 1559-ben m egerősítést nyert nemességében.

A Wenck-ek leszármazására vonatkozólag a család lovagi, bárói és grófi d ip
lomáiból id. M ogyoróssy János a következőket állapította m eg:

Wenck Á goston II. Rudolf római császártól Prágában nem ességet nyert 
11 wenckheimi» előnévvel; wenckheimi W enck F ülöp  a svájczi hadjáratokban tü n 
te tte  ki magát vitézségével, m iért is Schlieszelfeld városa hálából emléket emelt 
n ek i; wenckheimi Wenck Sebestyén tüzérségi főtiszt —- Wenck F ü löp  te s t
vére — M agyarországban harczolt a tö rökök ellen és részt vett 1598-ban G yőr 
ostrom ában.

Wenck Á gostonnak közvetlen u tó d ja : Wenck Kér. János orvosdoktor. Ezen 
Jánost E ggenberg herczege 1698-ban palatinális joggal ruházta fel, M ogyorósy  
szerint pedig M ária Terézia 1748-ban a birodalmi lovagok sorába igtatta. Ez 
állítás azonban annál kevésbbé felel meg a valóságnak, m ert Kér. János, a m int 
azt Éble G ábor kétségtelenül beigazolta, még 1727 április 23-án meghalt 
Gráczban.

Kér. János f ia : János József Á goston már közelebbről érdekel bennünket. 
Ezen Wenck János József Á goston volt ugyanis a lovagi rang szerzője, s az ő be
házasodása folytán ju to tt  a H arruckern-vagyon egy tekintélyes része a Wenckheim- 
család birtokába.

We/tck János József Á goston tanulmányai befejezése után mindkét jognak 
m egszerezte tudori oklevelét. M in t udvari em ber, gyorsan haladt pályáján. E lőbb 
császári tanácsos, majd kormánytanácsos s végül az alsóausztriai korm ány kanczel- 
lárja. E  diszes m éltóságot negyven éven át oly odaadó buzgalommal viselte, hogy 
M ária Terézia is k itü n te tte  kegyével. 1748 április 27-én ugyanis a római ném et 
birodalmi lovagi rangra emelte és a «von W enckheim» nemesi prédikátum ot aján
dékozván neki, azzal, hogy e nevet családi névül használhassa. Innen datálódik 
tulajdonképp a «Wenckheim» elnevezés és név-viselés, a m int az a lovagi d ip lo
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mának következő részéből k itűn ik : «Das er, w ie auch alle Seine ehelichen 
Leibeserben und derenselben E rbes-E rben , M ann und Weib Personen sich 
fürohin in ewige W eltzeit . . . m it dem Adelichen P raedicat: Edle H erren, Frauen, 
und F reulein  von W enckheim schreiben und nennen können und mögen» . . . 
É ble szerint a diploma szövege azt gyaníttatja, hogy Wenck János József Á goston 
maga kérelm ezte régi nevének elhagyását, m ert az uralkodó rendesen tetszésére 
szokta bizni a k itün tete ttnek , hogy a prédikátum ot régi nevével együ tt vagy 
annak elhagyásával használhassa.

Wenck János József Á goston, illetőleg az első W enckheim H arruckern János 
G yörgy bárónak legfiatalabb leányát, Czecziliát (teljes nevén: M ária Czeczilia 
Katalin Jozefa) vette nőül. Esküvőjük az alsóausztriai Traiskirchenben 1730 szep
tem ber 6-án tö rté n t meg. Az örökség felosztása csak később történvén , meg 
(1. H arruckern-családnál), az első W enckheim term észetesen még nem rendelkezett 
olyan hatalmas birtokkal, m int az utódok, a kiknek vagyona egy második, a 
H arruckern-, illetve W erdenberg-családba való beházasodással még egy osztály
részszel bővült, H arruckern G yörgy báró második leányától: Johannától s fér
jétől : G ruber János ezredestől szárm azott G ru b er Ferencz Lajos egyetlen ö rö 
kösét : M ária Teréziát ugyanis báró W enckheim József ezredes, később altábornagy 
vette nőül, az a W enckheim József, aki a W enckheim-család grófi ágának le tt a 
megalapítója.

M in t látjuk, a W enck-ek és lovag W enckheim János József Á goston szeren
csésen megalapozták a család továbbfejlődését. Az utódok pedig, a kik már 
magyar állampolgárok s szeplőtlen hazafiak, rango t, dicsőséget, fényt szereztek 
a királyi vagyonhoz.
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A  B Á R Ó  W E N C K H E IM -O K .

i.

A bárói rang szerzői.

Lovag W enckheim János József Á gostonnak három fiúgyermeke m aradt:
II. József, János G yörgy, és I. Xavér Ferencz. A  testvérek közül János G yörgy  
lovagnak maradt, s papi pályára lépvén, magvaszakadt. Nem is kö ltözö tt hazánkba, 
bár örökrésze volt a H arruckern-birtokbóJ. Klagenfurtnak volt főesperese és a 
belső-ausztriai felebbezési főtörvényszéknek negyven éven át tanácsosa. Halálával 
örökrésze testvéreire s azok utódjaira szállott, részben pedig még életében kész
pénzzel m egváltották tőle.

A bárói (osztrák) rangot II. József és I. Xaver Ferencz szerezték meg. 
A  bárói oklevél, m elyet a W enckheim-család diplomáival és okirattal a békési 
családi levéltárban őriznek, 1776 deczem ber 18-án kelt Bécsben. A magyar báró
ságot és indigenátust ö t évvel később, 1781 április 7-én nyerték. A  honfiusítást 
az 1790—91. évi LXXI11. törvényczikk foglalja magában.

S m ost már lássuk azon tetteket, a melyek által a W enckheimok érdem et 
szereztek a magas k itün tetésre. Kétségtelen, hogy a hatalmas vagyon roppan t 
tekintély t adott egyéniségüknek. Ha e tekintély latba is esett a királyi kegy 
impozáns m egnyilvánulásakor, bizonyos, hogy a vagyonhoz m éltó rango t nem a 
vagyon hatalma, de az arravalóság érdem elte ki. A  m int a W enckheimok hazánkba 
költöztek, folytatták azt az áldásos m unkát, a m elyet a H arruckernek oly sikerrel 
kezdettek meg. Azzal a dicséretes különbséggel, hogy nem maradtak idegenek, 
m int a H arrukernek, hanem hamarosan m egm agyarosodtak. II. József fia: 111. Fe
rencz már rendesen já r t a gyulai m egyegyűlésekre, ennek egyik fia pedig rövid 
időre alispánságot is vállalt. Ám nemcsak a család növelte a m űvelt osztály szá
m át és tekintélyét, hanem m indenikük külön ügyészt, jószágigazgatót és egyéb

47



hivatalnokokat ta rto tt, ami nagy nyeresége volt várm egyénknek, mely azelőtt 
ugyancsak szűkében volt a tanult embereknek.

A Wenckheim testvérek egyébként véres háborúk csatatüzében szereztek 
érdem et a báróságra. 11. József altábornagyságig s a grófi rangig emelkedett. 
M in t a grófi ág tö rzsaty járó l, a W enckheim grófok fejezetében emlékszünk meg 
róla. Itt lássuk közelebbről a bárói ág tö rz sa ty já t:

II.

báró Wenckheim I. Xavér Ferencz-et.

I. Xavér Ferencz báró a volt H arruckern-birtok békési részének az ura. 
Testestől-lelkestől katona, a kinek ágyúdörgés, puskaropogás, csatazaj volt a leg
kedvesebb zenéje. Elsőízben a hétéves háborúban tű n t ki, a hol m int száza
dos küzdötte  végig vitézül a harczot. Nem sokára a Pelegrini gyalogezrednek 
az élén találjuk m int ezredest. Időközben a király kinevezi a 35-ik magyar 
gyalogezred tulajdonosának, a törökök ellen viselt hadjáratokban tanúsíto tt vitéz
ségének elismeréséül megkapja a M ária Terézia-rendet. A sveidnitzi véres ü tk ö 
zetben, 1762-ben foglyul esett, azonban hamarosan m egszabadult az ellenség 
kezéből. Ekkor hadura a Flaller-G yulay gránátosezred  parancsnokává te tte  m eg; 
dicsőséges harczot vívott meg 1792-ben — ekkor már m int vezérőrnagy a 
francziák ellen. C ustine franczia hadvezér b e tö rt N ém etországba, majd M ouvaux 
és Tourcoiny m ellett megtámadta és futásra kényszerítette  az ausztriai hadsereg 
előőrseit. Xavér Ferencz október 16-án heves ü tközet után széjjelszórta C ustine 
dandárát és visszaüzte M ouvauxba. A következő évben Valenczia ostrománál 
tü n te tte  ki magát hősiességével. 11. Ferencz ekkor jutalm azta meg a M ária Teré- 
zia-renddel és altábornagyi rangra emelte. A bárói rango t és magyar indigenátust, 
m int föntebb láttuk, már korábban (1776., 1781.) szerezte meg. M in t altábornagy 
a francziák földjén harczolt és aratta a babérokat. A  francziák royalista pártját 
tám ogatta seregével s több  alkalommal jelentékeny diadalt a ra to tt a köztársasági 
seregeken. Dicsőséges halálát is franczia földön lelte. 1794 május 10. és 11-én 
az osztrák hadsereg C ourtray  m ellett kegyetlenül véres ü tközetet vívott meg a 
forradalmi francziákkal. Az ü tközet hevében egy ágyúgolyó derékon szakasztottá 
a vitéz bárót, aki halálos sérüléssel b u k o tt le lováról.
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Wenckheim 1. Xavér Ferencz báró 45 évig volt katona, s valóban életét és 
vérét áldozta királyának. M ég  m enyegzőjét is úgyszólván a harcztéren tarto tta  
meg. A tö rökök  ellen harczolván, N agyszebenben állom ásozott és o t t  vette  nőül 
az ág. ev. vallású Rosenfeld A ndrás bárónak leányát, Karolinát, özvegye az 
1798. évi osztály után Kőrösladányba költözött, s ő vetette  meg alapját a ma is 

fennálló kőrösladányi kastélynak, melyben napjainkban az utolsó  Wenckheim báró 
és a g ró f M erán-család laknak. A  kőrösladányi kastély, m int az alábbi fejezetekből 
ki fog tűnni, sok szép napot és előkelő főúri társaságot láto tt, s term eiben nem 
egyszer intéződtek el országos politikai kérdések. E gyébként 1. Xavér Ferencz 
özvegye volt az egyetlen nem katholikus m egyénk főúri méltóságai között. 
D icséretes, hogy kulturális tek in tetben  értékes alkotásai voltak. 1802 őszén ugyanis 
áldozatot nem kiméivé, a lu theránus ifjúság részére M ezőberényben ág. ev. fő- 
gym nasium ot létesített. Ez in tézet ugyan válságba ju to tt. Az utódok nem siettek 
az áldozattal. 1834-ben azután Szarvasra helyezték át, a hol máig is egyike leg
nevesebb intézeteinknek. Az özvegy egyébként 1805-ben ép ítte tte  a kőrösladányi 
kastélyt, gyerm ekei pedig, a kik katholikusok voltak, 1822-ben a «szeplőtlenül 
fogantato tt szűz» tisz te letére  katholikus tem plom ot em eltettek, a tem plom  és 
kastély körül d íszkertet létesítettek.

III.

I. Xavér Ferencz báró utódai.

A courtray-i hősnek egyetlen fiu tódja: (Hl.) József és négy leánygyermeke 
maradt. Józsefről s életéről alább külön fejezetben szólunk. I tt lássuk a leány
utódokat, a kiknek házassága révén egy új főúri és egy neves nemesi család 
telepedett le várm egyénkben és pedig a g ró f B lanckenstein-ok és a horgosi 
Kárászok. Az előbbiek Füzesgyarm aton, az utóbbiak Szeghalmon. A  leányok 
születési so rrendben : Karolina, Francziska, H enrie tte  és Terézia. Karolina 1779-ben 
szü le tett s nőül vette g ró f Blanckenstein H enrik cs. és kir. kamarás, ezredes. 
Francziska csillagkeresztes hölgy volt, s tolnai g ró f Festetich  Vincze cs. és kir. 
kamarás hitvesévé lett. A  harmadik leányt, H en rie tté t horgosi Kárász Imre szep- 
temvir, országbirói itélőm ester és altárnok vette nőül. A  negyedik leány : Terézia 
hajadonkorban elhunyt.
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"Wenckheim (III) József báró.

A  H arruckernek halála után Békésvárm egyében a W enckheimok vették át a 
vezérszerepet. Ám nem úgy m int a H arruckernek, a kik csak nyaralni jártak le 
Gyulára, de rendes lakóivá váltak a megyének, m egtanulták s becsülték nyelvünket, 
szokásainkat. Az 1798-iki osztály után a W enckheimoknak úgy bárói, m int grófi 
ága leköltöztek a m egyébe és Kőrösladány, Gyula és Kígyós le tt állandó lak
helyük. W enckheim (111.) József már m agyarul beszélt, magyar közhivatalokat 
vállalt, mi több , m agyar nyelven közgazdasági m unkát ir t  és ado tt ki, a köz
ügyek m inden terén  fáradhatlanul m unkálkodott, fiai pedig : Béla, V ik to r és László 
meg éppen a legkuruczabb hazafiak sorában állottak.

W enckheim József báró 1778-ban szü letett, m agyar nevelést nyert, s tanul
mányainak befejezése után a közigazgatási pályára lépett. 1805-ben a megye rendei 
követnek választják, s hogy m int m andatáriusa a vármegyének, milyen bizalmat 
válto tt ki a polgárságból, k itűn t négy évvel később, a francziák ellen szervezett 
nemesi fölkelés alkalmából. A  tekintetes Karok és Rendek ugyanis azzal a kére
lemmel járultak  a nádor, m int a fölkelő nemesek főhadvezére elé, hogy W enckheim 
József báró t nevezze ki ezredesekül. A  nádor készséggel te t t  eleget a békés
megyei nemesek óhajának, s hogy József báró mily sikeresen oldotta  meg fel
adatát, arról tanúskodnak Békés várm egyének 1809. évi jegyzőkönyvei (137. és 
364. lapokon). Nem  czélja e m űnek bővebben ki terjeszkedni a nemesi fölkelés 
részleteire, annál kevésbbé, m ert egy ilyen term észetű , csupán a nemesi fölkelés 
szervezésével és történetével foglalkozó m unka éppen m ost van szerkesztés alatt. 
Később a nádor m egbízta József báró t a torontálm egyei nemesi fölkelők parancs
noki tisztével is, a midőn pedig a fölkelés eloszlott, m egelégedését fejezte ki 
iránta. 18 j i-ben ism ét Békésvárm egyét képviselte a diétán, 1823-ban pedig Aradon 
találjuk, m int A rad és Krassó vármegyék főispáni helytartója. B ár hivatala elszólí
to tta  ő t várm egyénkből, nem szűn t meg a legtevékenyebb közremunkálkodással 
előm ozdítani várm egyénk fejlesztését. A  leglelkesebben érdeklődött közügyeink 
iránt, a vízszabályozás és lótenyésztés terén  pedig m aradandó érdem eket szerzett 
magának. A lótenyésztésről magyar nyelven m űvet is ado tt ki 1815-ben, «G on
dolatok a M agyarországi hanyatló lótenyésztés helyreállításáról és ezen tzél el-
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érésére vezető segéd eszközökről» czimen. A munka annak idején méltó feltűnést 
keltett s a későbbi mintagazdák nem kevésbé állottak hatása alatt. 1825-ben 
rendes főispánná nevezték ki Arad várm egyébe. Itteni m űködéséről idézem M ogyo- 
rósy rövidlélegzetű kodexának József báróra vonatkozó részét, mely így hangzik : 
«M int megyei kormányzó, minő erélylyel folytatta díszteljes hivatását, arról 
Krassó-, A rad- és Békés vármegye hiteles jegyzőkönyvei tanulságos emlékekkel 
telvék, s a késő utódoknak példái bizonyságul szolgálnak. Sok, szép és üdvös 
intézkedései közül helyén van megem líteni, m iszerint halm ozott teendői m ellett 
m int a békésmegyei vizek szabályozási állandó küldöttségi elnökének, a megye északi 
és északkeleti nagykiterjedésű m ocsárok és nádastavak, m int ugyanannyi terra 
incognita czim alatt lé tezett több  ezer hold te rü le t néki köszöni haszonvehetővé 
varázsolását, s a S árré t harm inczezret m egközelítő jelenlegi (1861) szorgalmas 
m agyar népe pedig azokból nyeri tápját. M in t szorgalmas és takarékos gazdának, 
uradalmaiban szép juhászata, nem esített lovakból álló ménese, gulyáiban czimeres 
szarvasmarhái, valamint nyájaiban sertvései sikerdús eredm énnyel lévén párhu
zamba állítva.»

József báró, a ki m intaképe volt a szeplőtlen jellem ű igaz hazafinak, 1830 
márczius hó i-én halt meg Pesten. Hamvai a kőrösladányi családi sírboltban 
nyugosznak.

A lelkes hazafinak és gavallér főúrnak m éltó társa volt n e je : orczi O rczy 
Terézia bárónő. A  m űvészlelkű asszony igazi mecénása volt az irodalomnak, művé
szeteknek. M intaképe a régi m agyar nagyasszonynak, akinek gondos nevelése 
tündök lö tt valamennyi gyermekén,

V.

Wenckheim József báró utódai.

József báró t halálakor ö t gyerm eke siratta. K ét leány: M ária és Paulina, 
s három fiú : Béla, László és Viktor. A  fiutódokról, akik mindegyike m éltó volt 
az apához és ö regb íte tte  a W enckheimok iránti rajongásig fokozódott köztisztelést, 
külön-külön fejezetben szólunk. Az első leány: M ária, topolyai báró  Kray N ép. 
János hitvese lett, Paulinát pedig, a ki csillagkeresztes hölgy volt, g ró f Dessewffy 
Emil cs. és kir. kamarás, a M agyar Tudom ányos Akadémiának nagym űveltségű 
elnöke vette nőül.
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Wenckheim Béla báró.

A  W enckheim-család tö rténetében  elérkeztünk a W enckheim-ház legnagyobb 
és legnevesebb tagjához, Bélához, aki olyan karriért fu to tt  meg, a mely nemcsak 
a szükebb patria, Békésvármegye, hanem az egész ország tö rténetében  korszakot 
alkotott. E  mű úgyszólván csak rövid vázlatot n y ú jt arról a szereplésről, a melyet 
Wenckheim Béla báró b e tö ltö tt, s a melyről a jövő historikusa értékes kötetekkel 
gyarapíthatja hazai irodalm unkat. A zon ritka kiválóságok sorába ta rto zo tt, a kik 
hajhászás nélkül teljes birtokában voltak a nép és a legmagasabb tró n  bizalmának, 
kegyének. S fáradhatlan és önzetlenségével, lángoló hazaszeretetével egyform a 
lelkesedéssel felelt meg len t is, fent is a bizalomnak. M ie lő tt azonban rátérnénk 
a kiváló férfiú közelebbi jellem zésére, lássuk, m iként fu to tta  meg dicsőséges 

pályáját.
W enckheim Béla báró i 8 m  február 16-án szü letett. M in t fentebb jeleztem  

már, o tthon  a legpéldásabb nevelésben részesült. Tanulmányainak befejezése után 
pedig hosszabb ideig u tazo tt a nyugati államokban, a honnan értékes gyakorlati 
tapasztalatokkal té r t  vissza. S e tapasztalatokat később nagyrészben értékesíte tte  
is polgártársainak, hazájának javára. Alkotásának, ambicziója érvényesítésének pedig 
tág te re t n y ú jto tt az akkori korszak, a m ikor a liberálizm us vívta élet-halálharczát 
a végnapjait élő feudualizmussal. W enckheim Béla báró term észetesen a liberáliz
mus zászlaját lobogtatta, s csakhamar ő le tt az úgynevezett haladópárt vezére. 
Első diadalát a közélet porondján az 1837 április 7-én lezajlott nevezetes m egye
gyűlésen aratta. E  gyűlésen m érte össze első ízben fegyverét a megyei konzer
vatív és liberális párt. Amannak Aczél Béla báró főispáni hely tartó , emennek 
W enckheim Béla báró volt a vezére. A  harcz nem is politikai, de választás körül 
m ozgott. Aczél báró jelenlétével is emelni akarta a győzelem sánszait. M indhiába 
való volt azonban minden erőlködése. W enckheim Béla báró ékesszólása m egbon
to tta  a többségi táb o rt s a liberálisok fényes győzelm et arattak. A  tekintetes 
Karok és Rendek alispánnak magát a vezért, W enckheim Béla bárót, társának 
meg Novák A ntalt (a kiről a nemesek sorában szólunk) választották meg. Innen 
kezdve a liberális eszmék m esgyéjén végig diadal, győzelem jelzi a megyeháznál 
és az országos politikában W enckheim Béla báró szereplését. Az 1839—40. évi

VI.
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országgyűlésen már m int Békés vármegye követe küzd a liberális eszmék diadaláért. 
Az 1843 julius 3-iki m egyegyűlés ism ét neki ajánlotta fel a megye m andátumát, 
s a nemes báró m int követ m indent elkövetett, «a m it az ellenzék az időben az 
ország fennmaradására, az alkotmány m egváltoztatására jónak hangoztato tt» .

Közben elérkeztek a 48-iki események. H ogy milyen szerepet játszott 
W enckheim Béla báró a nagy átalakulás korszakában, azt alább látni fogjuk. Itt 
csak annyit, hogy a hazafias főur a feudalizmus bukása után első alkotmányos 
főispánja le tt Békés vármegyének. Főispánnak az első felelős m inisztérium  nevez
te tte  ki, a m időn gróf Károlyit, e lőd jét áthelyezték Szatm ár vármegyébe. Beig- 
tatása határtalan lelkesedéssel és pompával m ent végbe 1848 május 3-án. Em elte 
a lelkesedést és az igazán ünnepi hangulatot az a szép történelm i esemény is, 
hogy ugyanakkor h irde tték  ki a 48-iki szentesített törvényeket.

A szabadságharcz tö rténetébő l tudjuk, hogy az ünnepi m ám ort nemsokára 
csatazaj, majd az elnyom atás szom orú korszakának némasága váltotta fel. S hogy 
az önkényuralom nak keserű pohara elm úlott a nem zettől, abban jelentékeny része 
volt W enckheim Béla báró bölcs hazafiságának is.

VII.

Wenckheim Béla és a szabadságharcz.

Az alkotmány visszavonását követő korszak, melyben ádáz elleneink kilencz 
oldalról tám adtak hazánkra, nem zetünk eltiprására, nem volt alkalmas idő az alko
tásokra. A  m egtám adott haza védelme fegyverbe szólíto tta  a polgárságot, s a 
munkáskezek szerszám helyett öldöklő kardot forgattak. A mi rövid idő pedig 
volt a márcziusi esem ényektől az önvédelmi harcz kitöréséig, csak arra volt 
elegendő, hogy a régi rend  rom jait eltakaríthassa az új korszak új szelleme. 
Wenckheim Béla báró e rövid idő alatt is sokat és értékest alkotott. A vármegye 
közigazgatását ú jjáterem tette, a m ikor pedig m egindult az önvédelmi harcz, az ő 
páratlan agilitása és lelkesedése szó líto tta  fegyverbe a vármegye polgárságát. 
A haza oltárán áldozók sorában is első volt. Testvéreivel egyetem ben a család 
nagy értéket képviselő ezüst és arany készletét a honvédség felszerelésének czél- 
jára ford íto tta , ezt m egelőzőleg pedig, még a márcziusi események előtt, önként 
m ondott le a robo tró l.
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H azaszeretetének m egható tanújelét adta az 1849 január 2-án m egtarto tt 
m egyegyűlésen. E kkor érkezett ugyanis h íre a véres moóri csatának. W enckheim 
Béla báró a közgyűlés m egnyitása után m esteri szónoklat keretében azt az ind ít
ványt terjesz te tte  a gyűlés elé, hogy a m oóri ü tközetben elesett honvédek lelki
üdvéért hallgasson a törvényhatóság gyászistentiszteletet, «ö sszegyű ltünk  tanács
kozni — úgym ond a főispán — határozni az ország sorsa felett, határozni a 
szükséges teendők irá n t; de ki az, ki aggodalmaktól eltelve, az elfogulatlan okos
ság, rem ény és bátorsággal e lte lt szív és higgadt ész fejtegetéseivel legyen képest 
irányt adni tanácskozásainknak, tevékenységünknek? M íg  egyről a hazafias köte
lességérzet tevékenységre serkent, másról a helyzet várakozásra int. A  m inden
ható ég hatalma emelheti csak fel sziveinket. A  h it malasztjából m eríthetünk erőt 
a szerencsétlenség óráiban. Jól tudja a vármegye közönsége, hogy a csatában 
elesett hősökért országszerte gyászszertartásokat rendelt el a kormány. Vár
megyénk fiaiból is bőven szedett áldozatokat a harcz; jelenjünk meg mi is most 
tiz órakor a római katholikus tem plom ban tartandó gyászistentiszteleten és imád
kozva az elesett hősök lelkiüdvéért, egy szívvel-lélekkel forduljunk buzgó imáinkkal 
az ég urához, hogy adjon e rő t a szenvedések tűréséhez, adjon bátorságot, kitartást 
a küzdelemhez, s emelje fel a le tipo rt nem zetet a közszabadság, s a keresztény 
h it dicsőségére.»

A főispán imaszerű szónoklata mély hatással volt az egész törvényhatóságra, 
melynek tagjai felekezetkülönbség nélkül a katholikus nagytem plom ba vonultak. 
A gyászszertartás után a közgyűlés fo ly tatódott, s azon W enckheim Béla báró 
rendkívül fontos indítványt te rjesz te tt elő. N eveze tesen : alakítson a törvény
hatóság védbizottm ányt, az legyen állandóan perm anencziában, s haladék nélkül 
határozzon az önvédelmi harezot illető és végrehajtást igénylő ügyekben. A tö r 
vényhatóság egyhangú lelkesedéssel alakította meg a védbizottm ányt, a mely 
rendkívüli tevékenységet fe jte tt ki a szabadságharcz alatt. H atáskörébe tarto zo tt 
a honvédelem re vonatkozó összes ügyek elintézése, s a lelke a bizottm ánynak 
term észetesen W enckheim Béla báró  volt, a kit az országos honvédelmi b izo tt
mány rendelete értelm ében az önkéntes csapatok szervezésével is megbiztak. 
A  legelőfelosztások m iatt i t t  is, o tt  is zavargások törvén ki a megyében, a viszo
nyok 1849. ^v elején válságosra fordultak és így rendkívüli nehézségek gördültek 
a védbizottm ány és a hazafias báró munkásságának útjába. W enckheim báró bölcs 
hazafisága azonban elháríto tta  az akadályokat, a védbizottm ány sikeresen o ldotta  
meg feladatát. Ám a minek be kellett következnie, nem lehe te tt ú tjá t állani.
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A sors könyvében úgy volt megírva, hogy Világosnál lebukjék az égről a 
magyarok szerencsecsillaga, s tizenhét évig szom orú homály borítsa a magyar 
firmam entum ot.

VIII.

Wenckheim Béla és az abszolutizmus.

A történelem  gyászos lapjairól tudjuk, hogy Világos után mi várt legjobb- 
jainkra. A kiket m egkimélt a kötéltől, golyótól és bö rtön tő l az őrjöngő rém 
uralom, azok földúlt o tthonukban retteg tek  és könnyezték a nem zet vigasztalan 
sorsát. Évek múltak, míg valamelyest fölocsudtak kábult álmukból a vezetők, s 
hintegetni kezdették a hajnalhasadásnak rem ényét.

Ezek sorában is első és egész férfiú volt W enckheim Béla báró, aki a 
szám űzetésből a császári amnesztia után visszatért Békésmegyébe. Csak a kőrös- 
ladányi kastély levéltárának titkos iratai (a melyek följegyzéseit tartalmazzák, s a 
m elyeket a nemes báró halála után elégetésre szánt) tudnának arról részletesen 
számot adni, hogy az abszolutizm us alatt m ennyit fáradott a nem zet és trón- 
kibékítésén, s az elnyom ott nemzeti szellem ébrentartásán. A  hires csákói vadász
társaság, a melynek megalakítása eszm éjét ő vetette  fel s vitte keresztül, tu lajdon
képpen nem volt egyéb, m int a nem zet vezéreinek találkozóhelye, ahol első
sorban nem is a sportnak áldoztak, de a nem zet sorsát, jövőjét, a kibontakozást 
hányták-vetették meg. A  vadásztársaságban o tt volt az egész megyei arisztokráczia 
a vezéremberek, g ró f T isza Kálmán, a későbbi hires m iniszterelnök, gróf Batthányi 
László stb. E z u tóbbi mágnás készséggel engedte át a vadásztársaságnak a csákói 
pusztáját, ottani épületeit, s d irekt e czélra diszes vadászlakot ép ítte te tt, a hol a 
főurak heteket tö ltö ttek , távol a Bach-huszárok besúgóitól. A  csákói vadász
társaság egyébként 1851-ben alakult meg, s a csákói pusztát hiressé te tte  nemcsak 
az országban, de a határokon túl is.

M ialatt a csákói vadásztársaság együvétoborozta és k itartó  munkásságra sar
kalta a nem zet legjobbjait, akik a magyar alkotmány visszaállításán fáradoztak, 
azalatt az osztrák önkényuralom  diktátoraiban az a fixa idea érle lődött meg, hogy 
a m agyar alkotm ányt, szabadságot sikerült végleg eltipornia, s hogy a magyar 
nemzet teljesen belenyugodott sorsába. E z t a külföld elő tt is dokum entálni 
akarták az osztrák intézők. Furfangos m ódot eszeltek ki erre nézve. Ferencz
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József császárral beutaztatják  az országot, s a m ikor Budavárába fog bevonulni, 
a császárt, egy a magyar főurakból alakuló hódoló bandérium  fogja kisérni. 
E  tervet A lbrecht főherczeg, M agyarország akkori kormányzója közölte is 
W enckheim Béla báróval, m int a magyar politikai élet legjelentékenyebb tagjával, 
azt az óhaját fejezvén ki a hazafias báró előtt, hogy ő vezesse a hódoló bandé
rium ot. A  kuruczérzelm ű báró ekkor koczkára dobva éle tét és vagyonát, olyan 
feleletet adott, a mely m éltó arra, hogy időtlen időkig aranybetükkel ragyogjon a 
magyar história lapjain.

«Fenség, — szólo tt lángbaborult arczczal a korm ányzónak — én és társaim 
csak a m egkoronázott király e lő tt lovagolunk!»

A korm ányzó a nem várt feleletre m egszégyenülve fordult sarkon és a 
hódoló díszbandérium  elmaradt. A  kurucz feleletet bizonyára alaposan m egfon
to lták  Bécsben. S ezáltal W enckheim Béla bizony nem kisebb, de nagyobb, hatal
masabb és becsültebb le tt az osztrák udvar szem ében. Ugyannyira, hogy a 
m ikor az 186o-iki októberi diplom a valamelyest helyreállíto tta  a rendet, a kor
mány novem ber 26-án ő t nevezte ki Békésvármegye főispánjául. Wenckheim 
Béla báró abban a rem ényben, hogy az októberi diploma mihamarabb a teljes 
kiegyezésre vezet, a főispánságot elfogadta, s azonnal m unkába állott. Ugyanazon 
év deczem ber 10-ikére G yulára úgynevezett ősgyűlést h ivott egybe, (az ősgyűlés 
tagjai a megyei községek m egbizottai voltak) s m egalakította a vármegyei állandó 
bizottságot, reorganizálta a közigazgatást, s másodszori rövid főispánsága alatt 
konszolidált állapotokat te rem te tt Békésvárm egyében.

IX.

'Wenckheim Béla minisztersége.

A  kiegyezésben oly fáradhatlanul közrem unkálkodó nemes báró t az alkotmány 
visszaállítása után g ró f Andrássy Gyula oldalán a belügym iniszteri székben látjuk, 
ő  felsége 1867 február 2-án nevezte ki m iniszterré, s rövid megszakítással 11 évig 
viselt tárczát. H ogy W enckheim Béla báró m int m iniszter, mennyi üdvösét alkotott, 
arról tanúskodnak a kiegyezés után törvényre em elt üdvös javaslatai. S hogy mily 
eredm ényes volt m űködése, arról nemcsak polgártársai, s kormánya, de az ural
kodó is kegyeivel tü n te tte  ki. A  m időn ugyanis két év múlva, betegségére való
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tekintettel megvált a belügyi tárczától, ő felsége  a következő leirato t intézte 
hozzá G ödöllőről, 1869 szeptem ber i i - é n :

«Kedves B áró W enckheim! A  m időn Ö n t egészségi állapotára való tekin
tette l belügym iniszteri állásától saját kérelm ére őszinte sajnálatom kijelentése 
m ellett kegyelmesen felmentem, egyszersm ind az átm enet nehézségei közt áldozat
készséggel teljesíte tt hű és buzgó szolgálatai elismeréséül Ö nnek Lipót-rendem  
nagykeresztjét, s a rendi szabályzat értelm ében a belső titkos tanácsosi m éltó
ságot díjm entesen adományozom. Ferencz József s. k., Andrássy s. k.»

Ugyanezen napon gr. Andrássy Gyula m iniszterelnök Tőketerebesről hosszabb 
és rendkívül m eleghangú levélben búcsúzik kedvelt m inisztertársától. Levelében 
többek közö tt ezeket írja :

«Eléggé ism ersz arra, úgy hiszem, m iszerint nem fogod hízelgésnek tartani, 
ha azt mondom, hogy kilépésed által pótolhatlan veszteség érte  a m inisztérium ot. 
M o st nemcsak azt érzem, hogy ezen idő alatt senki sem vihette volna jobban a 
belügyek vezetését, de azt is, hogy mostani kilépésed is igen nehéz veszteség a 
m inisztérium ra, m ert én legalább nem tudom , hol találjuk azt a te  biztos, 
bátor, lovagias, és hiúság és minden önérdek nélküli jellem edet pótolni képes 
legyen, stb.»

A nemes báró lemondása után K örösladányba vonult vissza, s a m ennyire 
m egrongált egészsége engedte, gazdaságának élt. A  korona azonban nem nélkülöz
he tte  a nagy férfiút. 1871 május 9-én az uralkodó személye körüli m iniszterré 
nevezi ki, s a közbejö tt kormányválság után  1872 deczem ber 5-én újból ko r
mányon tartja. 1875 ntárczius 2-án a fúzió alkalmával kormányalakítási megbíza
tással m iniszterelnökévé nevezi ki az uralkodó, a m ikor félévi sikeres m űködése 
után saját kérelm ére fölm enti, érdemei elismeréséül a Szent István rend  nagy
keresztjével tü n te tte  ki. T isza Kálmán m iniszterelnöksége idején újból elvállalta a 
személye körüli tárczát, s azt röviddel halála e lő ttig  m egtartotta. M ég  második 
főispánsága idején tö rtén t, hogy István főherczeg udvarm esterének nevezte ki, s 
így W enckheim Béla báró az udvari életben is rendkívül előkelő és jelentékeny 
szerepet játszott. Az udvarhoz tartozó  legmagasabb személyiségek rajongásig 
szerették  a csinos külsejű, előkelő m egjelenésű gavallér főurat. S ő t a külföldi 
uralkodók is m éltányolták érdem eit. A  tö rök  szultán 1870 január 18-án a M ed- 
schide-renddel, az olasz király pedig 1875 május 2-án a Szent M óricz- és Lázár
rend  nagykeresztjével tü n te tte  ki.

W enckheim Béla báró halála, m elyet régi vesebaja s ie tte te tt, 1879 ju lius 7-én
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következett be. Halála nemcsak a megyében, de az egész országban mély rész
vétet keltett, s bizony-bizony a politikai életben pótolhatatlan ü r maradt utána. 
A  derék hazafi — fájdalom — nem alap íto tt családot és így u tód  nélkül halt 
meg. Hamvai a kőrösladányi családi sirboltban nyugosznak.

X.

Wenckheim Béla jellemzése.

Hogy milyen kiváló fia volt Békésvármegyének és a hazának Wenckheim 
Béla báró, azt a föntebbi vázlatos sorokból láthatjuk. Hazafias és önzetlen csele
kedeteiből pedig fényesen kiviláglik páratlanul intakt jelleme, puritán  gondolko
dása. M ég  sem volna teljes e vázlatos írás, ha be nem m utatnók Wenckheim 
Bélát közelebbről, azzal a korra] együtt, a melyben élt, tevékenykedett. E  fel
adatot pedig a kortársnál hivebben, közvetlenebbül aligha oldhatja meg más. 
Oláh G yörgy, Békésvármegyének egykori főügyésze, a jeles historikus, kortársa 
volt W enckheim Béla bárónak, ő  Békésvárm egye szabadságharczi tö rténetében  
külön fejezetet ír t  a nagy hazafiról. E  rajz után valóban kontárkodás volna 
W enckheim Bélát és korát jellemezni. Alább adom tehát Oláh idézett művének 
W enckheim Bélára vonatkozó részét. Íme:

«A nemzeti átalakulás áldása még csak a jövő m éhében rejle tt, s a nem zet
nek már fegyverrel kellett m egvédenie az életrekelhetés jogát. S e harczban, «hol 
annyi szív hiába onta vért», Békésvármegye az áldozatok kiapadhatatlan forrása 
volt. Innen m eríte tt e rő t a nemzeti küzdelem a legválságosabb napokban. Forron
gásban volt a vármegye. A  márcziusi események hatása, az öröm  s lelkesedés 
mellett, féktelenségekben nyilvánult. A  közrend szilárd épülete, m intha földrengés 
érte  volna, m egrendült alapjaiban. A  népforrongás összeomlással fenyegette az 
erős alkotmányt, mely az u tolsó, Péró-féle m egrázkódtatás óta, egy század nyu
galmát élte át. A  nem rég átszenvedett árvízveszélyek, s aszály nyomán tám adt 
kimerülés jelenségeit alig tü n te té  el a m egfeszített tevékenység, s alig m utatkozott 
még a m unkásnép tanyáin a jólét, már közelgett a vésztjósló fergeteg, melynek 
dühe, ha nem dönté is rom ba, m it egy hosszú század em berfeletti tevékenysége 
terem tett, s ha villámai nem boríták  is lángba várm egyénket, felem észtette a 
küzdelem, a védekezés, saját belviszonyai által is gyö tö rt erejét úgy, hogy évtizedek
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munkássága alig lehetett elég a felhasznált erő pótlására. Belzavarok, harczba hivó 
tárogatók, az átszenvedett árvizek, s az aszály nyomán feltűn t kimerülés alkotják 
képét a vármegye közéletének a nemzeti átalakulás történetében .

S ily viszonyok közö tt a nép áldozatra áldozatot halm ozott. É léstára nem 
fogyott ki soha, tu d o tt  adni újra meg újra, kész és képes volt minden időben 
harczosokat állítani az elhullottak helyére. S miben rejlik oka annak, hogy a fel
zavart zilált állapotok m ellett is hiven teljesíte tte  e vármegye hazafiúi kötelm eit? 
M ily  rendkívüli erő h a to tt e népre, hogy áldozatot áldozatra halmozzon, pénzét, 
értékeit, term ését letegye a haza oltárára, s áldásdús rónáit is parlagon hagyva, 
fiait a harcztérre  küldje?

Az áldozatkészség forrása a nép tö rhe te tlen  hazaszeretetéből fakadt, s ennek 
táp o t a vármegye vezérférfiainak, tisztviselőinek, s főképen az ezek élén álló, s a 
várm egyét a vész napjai alatt eréllyel és bölcs tapintattal kormányzó főispánnak, 
báró W enckheim Bélának hazafisága, példája nyújto tta .

M időn  várm egyénkben a közrend felforgatásának jelenségei feltűntek, az 
aggodalomba m erült korm ány átlátta, hogy Békésvármegye a nemzeti küzdelemben 
az erő, az eszközök tárháza, csak úgy teljesítheti honvédelmi feladatát, ha a vár
megye kormányzata oly egyénre bizatik, aki a fékevesztett töm eg vezetésére erős 
kezekkel b ír, a kiben az erély s szigor bölcs tapintattal párosul, s aki a köz
szeretet kincseivel rendelkezve, képes lesz az áldozathozásban példát m utatni a 
népnek, s képes lesz a hazaszeretet lángját égetve, felemésztetni m inden kebelben 
a féktelenség érzetét, s elhamvasztani annak vészes kitöréseit. O ly férfiúra volt 
szükség Békésvármegyében, k it eddig is követendő példaként tanu lt ösmerni a 
nép, kinek m últja a népszeretet, a néphez való ragaszkodás képeivel volt d ísz ítve ; 
kinek minden ténye, érzelm e a szabadság és honszerelem  gazdag forrása vo lt; 
kinek családi és társadalmi viszonyai már kedvező hatást keltettek  a n ép n é l; kit 
hagyományos ragaszkodással fogott körül a nép, mely jó  u rait m indig szerette  
és a ki a bizalmat, a szere te te t az új viszonyok közö tt is m egtartani, ső t fokozni 
képes volt. Olyan egyénre kellett a vármegye vezérszerepét bizni, ki a közélet 
minden terén tájékozva vo lt; ki ism erte az igazgatás nehéz feladatait, s azok m eg
oldására — lent kezdve a m unkát, míg felért a magaslatra — edzett erővel érvé
n y esíth e te tt; ki ösm erte a népet, m elynek vezetésére e lh ivato tt; ösm erte jellemét, 
szokását, gondolkodását, törekvéseinek irányát; ki a jóban a jó t mindig tám ogatni, 
a b ű n t kiirtani, a bűnöst bün tetn i, feladatának, hivatásának tekinté.

Ilyen férfi volt báró W enckheim Béla. ő t  családi és társadalmi állásának
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fénye nem kápráztat! e l; m eglátta a szenvedőt, a sé r te tte t;  első kötelességének 
ism erte segíteni az elhagyotton, s m egtorolni a sé rte tt szenvedéseit. Jósága, tör- 
vényszeretete m egnyugvást keltett, hol ő megjelent. Jó szív, nemes lélek, tö rh e 
tetlen honszeretetből volt alkotva a közjó, a nép, a haza javára. B írta a nemzet 
sorsát intéző legnagyobb egyének rokonszenvét, becsülését; b irta a nép határtalan 
szeretetét, ragaszkodását, bizalmát. Tudta mindenki, hogy a vármegyének fia, a 
szabadelvű eszmék vezére o tt érvényesítette hazaszeretettől á th a to tt érzelm eit, 
fényes tehetségeit a polgár egyszerűségével és nyíltságával, s o tt  igyekezett szol
gálni a nemzet érdekeit, munkálván a haza előhaladásán, jólétének, boldogulásának 
biztosításán: hol a nem zet sorsa a legmagasabb kezekben volt letéve; ösm erte 
mindenki a királyi helytartó , a nádor udvarm esterét, a ki megyéjében egykori 
jobbágyai, polgártársai és barátai körében is az volt, a ki fent a magasban: 
egyszerű, nyilt, egyenes jellem ; az alkotmányos jogok, a közszabadság, a hon
szerete t tö rhetetlen  bajnoka, igaz hazafi, az alkotmányos fejedelem hű támasza. 
Ö sm erték úgy fent, m int alant és szerették  m indenütt. Ily kincsekkel gazdagon 
foglalta el báró W enckheim Béla Békésvárm egye főispáni székét.

Ü nnepet ü lt Békésvármegye. Ősi szokás a főispán beiktatását ünnepélyek
kel ülni meg. M o st meg igen sok ok volt az öröm re. A megyének oly fia le tt 
a főispán, ki a politikai közéletnek már régen vezérférfia, a közszabadság, a sza
badelvű eszmék leghatalmasabb képviselője volt a m egyében, ki közszolgálatban 
képezte, edzette e re jé t; m int aljegyző, alispán, országgyűlési követ szolgált éve
ken át a közjónak, megyéjének s a hazának.

A megye közönsége 1848 május 3-án gyűlt össze a főispán beiktatására. 
Nagyban folytak a készületek. Fáklyásm enet, bandérium , muzsikaszó, közvacsora, 
minden el voltak készítve. G yulára érkezvén a főispán, első dolga volt a gyulai 
körben barátait felkeresni.

«Ti, m int hallom — így szólt ■— nagy parádéra készültök. H á t az öröm, a 
vigalom napjait éljük ma? Hazánk határain az ellenség tábortüzei égnek, ben t a 
megyében is zavar, féktelenség d ú l; a kormány, a nem zet feljajdul, hogy veszély
ben a haza s mi i tt  öröm einknek nem tudunk határt szabni? A zt hittem . Békés 
várm egyében nem lesz legény és ló bandériumnak.»

És minden ünnepélyesség elmaradt. Komoly egyszerűséggel folyt le a be
iktatás. M eghato ttság  és öröm könnyeket csalt m inden szembe, m időn a főispán 
em elkedett szellemű beszéde után esküjét létévé. A beszéd, mely a nemes báró' 
hazafiúi érzelm einek hű tük re , im így szó lt:
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«T iszte lt megyei közönség! Polgártársaim ! ő  fensége, az ország nádora s 
királyi helytartó , a törvények értelm ében a belügym iniszter előterjesztésére ezen 
békésmegyei hatóságnak főispánságát és korm ányát reám ruházni kegyeskedett. 
Hazafiúi érzettel hódolok e megbízatásnak, m ert M agyarországnak mostani átala
kulási korszakában m indenkit, — kit az események túl nem szárnyaltak, — ki 
ezen átalakulás kivívásában tettleges rész t vett, hivatva hiszek polgári kötelesség
teljesítési érzeténél fogva arra : hogy azon esetben, ha a közállomány bárm ely 
közhivatalra is szem élyét igénybe venné, szolgálatát megkívánná, abbeli felhívás
nak magánérdekei megtagadásával is hódoljon, m ert szám ot vetve önmagámmal, 
azon elvekkel, melyek m ellett, m int egyes polgár, számos évek alatt hűségesen 
vívtam, azon rem énység k e c se g te te tt: hogy eme vidék, a melynek szü lö tte  va
gyok, ezen összes békésmegyei közönség, melynek jobbjai a közéletbe bevezet
tek és azon elvekkel és eszmékkel, melyeknek diadalát a mai napon is ünne
peljük, — m egism ertettek — nem fogja tőlem  megtagadni rokonszenvét és bizo
dalmát, m elyet már több  ízben és érdem en túl is éreztetni kegyeskedett. Jól tudom  
tisz te lt közönség és mélyen érzem  én, hogy ha valaha, úgy m ost a bizodalom 
főkelléke egy tisztviselőnek, ezzel ellátva, m inden jónak és üdvösnek előm ozdítója, 
eszközlője leh e t; e nélkül, m int a here, csak kárára és terhére  szolgálhat polgár
társainak és a közálladalomnak. K ineveztetésem , elm ozdíttatásom  felsőbb rende
lettől függ ugyan, de e hivatal elvállalását és errőli önkéntes lelépést a tisztelt 
közönség bizodalma dönti és határozza el csak végkép ; ezzel felruházva, nyugodt 
lélekkel és elszánt bátorsággal nézek főispáni tisztem  és hivatásom elébe, e nél
kül egész szerénységgel lelépek ism ét az egyes polgárok soraiba, hom okot fogok 
hordani minden ingerültség nélkül azon épületnél, melynél kormányozni a legjobb 
akarattal is — bizodalom hiánya m iatt — nem valék képes. A  közbizodalom 
tehát az, m it m inden e lő tt egész szerénységgel kikérek. És ezt elérve, felejthe
tetlen  marad előttem  azon nap, melyen főispáni kineveztetésem  az összes nép 
bizodalma által m egerősítte tett. Az összes nép bizodalm át említém, m ert leom lot
tak a választófalak és a szabadság összeolvasztá a hon minden lakosait, kimondva 
a szabad föld, szabad ember, teher és törvény előtti egyenlőséget; mindenki 
részese és egyenlő tagja azon törvényhatóságnak, melyben lakik, melynek terhei- 
hez hozzájárul; a testvéri kéz, m elyet egymásnak nyújtunk, a nyilt karok, mik
kel polgártársainkat üdvözöljük, ki fogják eszközölni, hogy közös érdekben és 
érzelem ben is egyesüljünk. E kként nem csekély dicsőségnek tartom  ily előzmé
nyek alatt ily dicső polczára felléptetni és egy lehetni az elsőbbek közül azon
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főispánok sorában, kik a népképviseleti rendszeren alapult törvényhatóságok kor
mányzására je len te ttek  ki, még pedig én olyan elemekből álló törvényhatóság 
kormányára, mely számos évek óta egyhangúlag mindazon szabadelvek m ellett 
harczolván, küzdelm einek diadalát oly m egnyugtathatólag élvezheti, m int ezen 
békésmegyei közönség. Nem kénytelen pirulni a haza szent ügye, a valódi sza
badság szelleme a közvélemény hatalma e lő tt;  e m egyének eddig kiváltságos osz
tálya, bátran, nyilt sisakkal üdvözölheti e vidék m inden lakosait, m int valódi 
polgártársait, mind a magán, mind a közéletben; m ert nem erőszak, nem tudtán 
és akaratán kívül, hanem belegyeezésével, ső t m inden alkalommal tettleges hozzá- 
járultával tö rté n t emez átalakulás; azt é rtük  el, m it kívántunk és igaz szándék
ból óha jto ttu n k ; a m ellett vívtunk, m it a haza boldogsága, a nem zet erősítése, a 
szabadság szilárdítása tő lünk követel; akként m űködtünk, m int nekünk a hazafiúi 
becsület, polgári kötelességérzet és felebaráti szerete t parancsolá.

Egyenlően élvezheti hát e nap ünnepélyét, a kivívott diadalt m indenki; 
ötvenhét törvényhatóságban olvad ma a nép az eddigi kiváltságos osztálylyal egybe 
és részesíttetik  minden polgári jogokban, bevétetik az alkotmány sánczaiba. Adja 
Isten, hogy e nagy nemzeti ünnepélynél csak hálás elismerés, méltánylás, fele
baráti szerete t és hazafiúi érzelem lengje át mindenki kebelét és lelkét. Ne fáj
lalja senki a nemesi kiváltságokat, m egszűntek azok már jó  rég  dicsők és hasz
nosak lenni. M íg  teherrel jártak és ősapáink vérökkel védték hazájukat, szabad
ságukat és a hon lakosai vagyonait, azoknak dicső hivatásuk volt, —  és azt 
hiszem, csak akkor lehetne a nemesség hőstette irő l megfeledkezni, ha az elisme
rés és hála érzelmei végkép kiszáradnának a magyar nép kebleiből; — m ihelyest 
azonban a nemesi kiváltság teherm entességgé és az adózó nép rovására előjoggá 
aljasultak le, sem a haza érdekében, sem önmaga érdekében többé fent nem vala 
tartható . A valódi nemesség nem a teherm entesség s egyéb, a néppel nem osz
to tt  előjogokból áll, hanem valami magasabb lovagias öntudatból, nemes érzel
mekből, melyeket nem papiroson vagy penészes raktárakban kell keresni, hanem 
a melyek az em ber szivében és lelkében rejlenek és m elyekre az Istentől és te r 
mészettől mindenki fel van jogosítva, fel van hivatva. Királya és hazája hű fiának, 
a közálladalom hasznos polgárának, családja istápjának, szerencsétlenek vigasztalójá
nak, elnyom ottak védőjének lenni, szóval polgári, felebaráti, családi és keresztényi 
kötelességeit m inden tek in tetben  kinek-kinek körében, híven és becsületesen be
tö lten i; ezekből áll a valódi nemesség és lovagiasság; ezen nemességtől senkit 
megfosztani nem leh e t; az azon nemesség, m elyre mindenki szert tehet, csak
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ezen nemesség hozhat áldást a hazára és nem zetre. A  kik ily nemességgel nem 
bírnak, legyenek nekik bárm ily czímeik és kiváltságaik, mégis csak nemtelen 
terem tései maradnak ők a term észetnek és terhei a közálJadalomnak, emberiségnek,

Nem akarok hosszas lenni, a beszédek ideje lejárt, a te ttnek  és munkának 
ideje beá llo tt; közrem unkálásra szólítok fel tehát m indenkit a haza szent nevében, 
a szabadság ezen tes tté  vált szent ige érdekében, hogy áldást és békességet árasz- 
szon e hon m inden lakosaira, m int a ragyogó nap, melynek sugarai, a m erre csak 
terjednek, jótékonyan és tenyészően hatnak. Nem is m aradhat el annak édes 
gyüm ölcse, ha annak valódi- érte lm ét felfogjuk, h o lo tt rosszul értelm ezve csak 
ism ét visszasülyesztheti a hazát az önkény és erőszak járma alá. A törvényeknek 
vakon hódolni, m inden törvényes hatóságok jogát tiszteletben tartani, személy 
és tulajdon szentsége fö lö tt őrködni, a jó rendet m inden tekintetben egytől az 
utolsóig egym ásért egymás m ellett fenntartani, ezek azok, a mik a szabadságot 
képezik és jövőre is b iztosítják ; ezek azok, a mik m ellett egymással vállatvetve, 
egyetértve m űködnünk kell, ha szabadságra m éltók kívánunk maradni és polgári 
kötelességünket híven is óhajtjuk  teljesíteni. É n  részem ről Ígéretet nem szoktam 
tenni, a jövendő Ítéljen hivatalos intézkedéseim  felett, számolni fogok, m int fele
lős tisztviselő, m inden te tte im rő l; ezúttal csak azon fogadásomat nyilvánítom itt, 
a szabad ég alatt, m iként hivatalos állásomat és befolyásomat arra fogom hasz
nálni, hogy m int igaz magyar polgár s ő felségének, kegyelmes uram nak hű 
alattvalója, hazám hasznát, virágzását, polgártársaim  s az em beriség boldogságát, 
a kivívott szabadság szilárdítását, a törvények annyira szent m egtartását, m ennyire 
csak erőm től kitelik, előm ozdítani igyekezendem. Isten engem úgy segéljen!»

Szeretet, bizalom, erős ragaszkodás fogadta az új főispánt s kisérte m ind
végig terhes feladatokkal teljes pályáján. Az egyszerű polgár s a főúr egyaránt 
bizalmát helyezé tevékenységre kész s a m indennapiasság szűk köréből magasra 
kiem elkedett erejébe, tehetségébe; s báró W enckheim Béla a közbizalm at m eg
érdem elte, m ert annak híven megfelelt. A beiktatástól kezdve a vármegye ko r
m ányzatának vezető szálait kezében összpontosítá. M inden tevékenységnek, mely 
a vármegye törvényszerű átalakítására, a felzavart nyugalom  helyreállítására, a 
közrend fenntartására és biztosítására, a honvédelmi feladatok teljesítésére irányult, 
ő volt a szelleme. Alig volt a nemzeti átalakulás s a vész terhes napjaiban oly 
közgyűlése a megyének, melyben a vezetés gondjai nem ő t terhelték  vo lna; alig 
volt oly köztanácskozás, oly társadalmi mozgalom, melynek irányt nem az ő 
szelleme adott volna. Kiváló figyelemmel kisért m inden olyan eszmét, minden
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oly törekvést, mely a vármegye előhaladását, jó létét, felvirágozását volt hivatva 
elősegíteni és biztosítani. Az eszélyesség határán túlcsapongó vágyak s kivánatok- 
nak határt szabni elég volt egy tekintete, egy barátságos szava.

M időn a hazát fenyegető veszélyek nagyobb arányokat öltének s midőn a 
m egtám adott hon fiainak áldozatkészségéhez fordult s midőn fegyvert kellett 
fogni a haza védelmére, báró W enckheim Béla volt az első, ki az áldozat
készségben, ki a fegyverfogásban követendő példát m utato tt.. Nemcsak családi 
kincseit te tte  le áldozatul a haza oltárára, de nagy költséggel hadcsapatot is 
szervezett. M időn a megye nem zetőrei, önkéntesei hadba szállottak, a vár
megye főurainak élén ő is velük ment, a jelenlétével bátorságra, kitartásra buz

d íto tta  azokat.
Jól tud ta  azt, hogy mily fontos várm egyéjére nézve jelenléte. Családi vagy 

magánügyek nem is szólíto tták  el ő t a tevékenység teréről soha, csak akkor hagyta 
el megyéjét, ha hazai fontos érdekek kivánták azt. M indig  aggodalommal telve 
távozott s té r t  vissza, tartván attól, hogy távolmaradása a közügyek elmaradását 
vonja maga után. Nem volt pedig ritka eset, hogy tehetsége, hű szolgálata álta
lános hazai érdekből vé te te tt igénybe. S e szolgálatok igen fontosak s nagy 
horderejűek voltak. így  többek  között, m időn 1848 szeptem ber havában a kor
mányhatalom körében felm erült zavarok folytán új m inisztérium  alakítása véte tett 
tervbe, István főherczeg, királyi hely tartó  báró W enckheim Bélát, m int udvar
m esterét küldte Bécsbe őfelségéhez s bízta meg ama fontos feladat teljesítésével, 
hogy az új m iniszterek kinevezését királyi m egerősítés végett terjeszsze elő.

Báró Wenckheim Bélának életpályája a nem zet sorsára irányadó fontos ese
ményekben gazdag. N em zetünk újabb korszakalkotó eseményeivel van szoros 
kapcsolatban az ő hazafias tevékenysége.))

XII.

Wenckheim Béla emlékezete.

A kit életében oly odaadással szerettek, tö b b : bálványoztak, annak emléke
zete  nem halványulhat el soha. A hálának első kegyeletes adóját Békésvármegye 
közönsége sie te tt leróni. A rczképét m egfestette a törvényhatósági díszterem  ré 
szére, a gyulai G öndöcs népkertben pedig érczszobrot em elt emlékének. Ugyan-
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csak érczszobor (lovas) hirdeti emlékét K isbéren. Ez u tóbb it a korm ány emelte 
(Fadrusz műve), a lótenyésztés terén  szerzett érdem einek elismeréséül, m egörökí
téséül. Ugyanezen czélzattal az ország mágnásai 31,000 korona emlékverseny 
alapot terem tettek  (3 éves és idősebb lovak számára, a budapesti lovaregyletben). 
Em lékét hirdeti G yulának egyik főutczája, a sugárú t folytatása, m elyet nevéről 
neveztek el. Ám mindezeknél m aradandóbb emléket vésett az ő sok-sok üdvös 

alkotása az u tódok szivébe.

XIII.

Wenckheim László és az utolsó Wenckheim bárók.

W enckheim Béla bárónak m éltó társa volt testvéröccse: László, aki, ha 
nem is tö ltö tt  be magas hivatalokat, szabadelvű gondolkozásával, nemes tetteivel, 
feledhetetlenné te tte  em lékezetét az u tóko r előtt. Békésvárm egyében szü le te tt s 
mindvégig hű fia is m aradt megyéjének. Itt m unkálkodott, Békésvármegyéhez 
fűződik egész élete, szereplése és sok-sok üdvös alkotása.

W enckheim László báró 1814 jú lius 14-én szü letett. Ritka példás nevelés
ben részesült, melyről fentebb már szólottunk. Tanulmányai befejezése után egész 
a szabadságharcz kitöréséig a maga és testvérei gazdaságának élt. Az akkori idők 
egyik legkitünőbbb gazdája volt. A  gazdálkodás minden ágára kiterjedő figyelme, 
széleskörű tudása és vasszorgalma m eghatványozta a W enckheim bárók uradalmai
nak jövedelm ét és paradicsomi állapotokat te rem te tt Körösladányban. Wenckheim 
László nevéhez fűződik várm egyénkben a selyem hernyó- és eperfatenyésztés, vala
m int a fajjuhok tenyésztésének m eghonosítása. 1852-ben áldozatokat nem kiméivé, 
olaszokat hozato tt Körösladányba, hogy a közlakosságot a selyem hernyótenyész
tésre oktassa. Fáradozását ugyan nem k1 sérte valami fényes siker, az a m inden
esetre nagy haszna azonban m egvolt a kísérletezésnek, hogy a nép m egism er
kedett ez új foglalkozással s nagy m értékben előm ozdította az eperfatenyésztést. 
Lassankint arra is ráb irta  a népet, hogy a régi, m agyar fajta juhok helyett a 
sokkal értékesebb fajjuhokat kezdték tenyészteni. A  mi pedig a ló tenyésztést 
illeti, abban Béla báróval elsők voltak az országban. Egyáltalán se szeri, se 
száma azoknak az üdvös reform oknak, a m elyeket m egvalósított a gazdálkodás 
terén.

65 9



A milyen ambiczióval foglalkozott saját gazdaságának fejlesztésén, ugyanazon 
páratlan munkakedv vezette a közélet terén  is. H elyes és m odern közgazdasági 
érzéke adta meg az alkalmat az első «Békésmegyei Takarékpénztár» megalapításá
hoz. E  ma is virágzó elsőrangú pénzintézetünk egyedül W enckheim László ernye- 
detlen munkásságának köszöni felállítását. A  nemes báró, m int elnök, éveken át 
állott az első megyei h ite lin tézet élén. Ugyancsak az ő agilitása terem te tte  meg 
a «Hosszúfoki és K örös-B erettyó  szabályozási társulat»-ot.

Sokoldalú közgazdasági tevékenysége m ellett W enckheim László tevékeny részt 
ve tt a vármegye közügyeinek intézésében is. A  szabadelvű táborban legerősebb 
támasza volt bátyjának. Liberális, nemes gondolkozásának és érzésének fényes 
tanú je lé t adta 1848 márczius 22-én. E  napon a törvényhatóság székházában nép
gyűlés keretében h irdették  ki, illetve ism ertették  a m árczius 15-iki eseményeket. 
W enckheim Lászlónak e gyűlésen való szerepléséről a Pesti H irlap 1848 április 2-iki 
száma a következőket írta :

«A 12 p on t ism ertetése után báró W enckheim László hazafias tűztő l izzó 
beszédben jelen tette  be, hogy m inden úrbéri járandóságról lemond. E z t csak 
m ost teszi meg, midőn az irán t a törvényczikk már csak ő felsége m egerősítését 
várja, oka egyedül abbeli félelme volt, hogy zavarokra és erőszakra ne szolgál
tasson okot oly helyen, a hol ilyen áldozatra nem le tt volna hajlandó a földesúr. 
A zután felszólította a népet, rendtartásra, kijelentvén, hogy Pest városának maga 
is be írt ő re s végre, hogy a népben bízva, bár felszólíttato tt, ne jöjjön m ost a 
parasztok közé, mégis eljött, m ert i tt  szü le te tt s a néptől, tudja, nincs oka 

félni.»
Bővebben emlékezik meg e jelenetről O láh G yörgy, a ki «Békés vármegye 

tö rtén e te  1848-ban» ez. könyvében a következőket írja :
«Békés várm egye népközgyűlésének a lelkesedése a legmagasabb fokra há

go tt, midőn báró W enckheim László lépett a szónokok számára készített emel
vényre. Alig volt képes a lelkesedés k itöréseitől szóhoz ju tn i, mígnem m egszűnt az 
elragadtatás zaja és szólni kezdett a néphez, mely szavait áhítattal hallgatá. A szá
zadokon át elnyom ott, politikai jogokat nélkülöző, szolgaságban sínylődő köznép 
érdekeiről beszélt a köznépnek. Ü dvözölte a közszabadság napjának felvirradását, 
mely milliók részére b iztosít jogokat, b iztosít jó lléte t, mely felemeli a magyar 
nem zetnek legerőteljesebb alkatelem ét; a jobbágyságot a szabadság magaslatára. 
A  midőn kijelentette  a maga és testvérei nevében, hogy a közös teherviselésnek 
hívei és a jobbágyi viszonyból eredő tartozások m egszüntetését ezélzó tö rvény
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javaslatnak törvényre em elését szivükből óhajtják, sőt, már m ost kijelentik, a tö r 
vényjavaslat sorsát nem tekintve, hogy m inden jobbágyaikat teljesen egyenjogú 
honfiaknak tekintik  és örökre  lemondanak mindazon szolgálatokról, melyek eddigelé 
őket illették, — óriási, szűnni nem akaró éljenzések közt em elték vállaikra s h o r
dozták körül a lelkesült töm eg sorai között.

W enckheim László lelkes szavára a megye a következő határozatot hozta :
«Édes kötelesség s jól esik rokonindulattó l hevült leikeinknek e nap egyik 

emlékéül ideiktatnunk báró W enckheim Lászlónak testvérei nevében is te t t  azon 
ünnepélyes kijelentését, hogy ő amaz új törvények szentesítését és k ih irdetését 
sem akarja bevárni s lelki tiszta sugallatából lem ond minden volt jobbágyaik irá- 
nyábani m inden robo tbeli szolgálat, füstpénz és dézsma iránti jogairól, m it eddig 
is a zavar kikerülése tekintetéből nem tehetett.»

W enckheim László báró  a m árczius 22-iki népközgyűlésen te t t  Ígéretéhez 
képest jobbágyait és így M ezőberény  lakosait is s ie te tt tényleg felszabadítani az 
úrbéri szolgálmányok terhe  alól. A  m ezőberényiek hálával fogadták a jótétem ényt, 
azonban a hálaérzet nem sokáig tö lté  be a sziveket. A  nép körében bujtogatók, 
izgatók tűn tek  fel s ámításokkal, balga ígéretekkel a nyert engedm ények hatását 
lerom bolni igyekeztek. E lh ite tték  a néppel, hogy az egész m ezőberényi legelő 
őket s nem az uradalm at illeti s néhány nap múlva zajongva kezdték követelni, az 
elfoglalt földek visszaadását. W enckheim László báró elszom orodva tek in te tte  a 
m ezőberényiek törvényellenes k itöréseit, tű r te  egy ideig a helyzetet, remélve, 
hogy a népet sikerül józan ú tra  tereln i. D e m időn látta, hogy a féktelenség 
nem hogy szűnnék, sőt hovatovább nagyobb m érveket ölt, sü rge tte  a megyénél 
a m ezőberényiek megfékezését. A  vármegye azután erős rendszabályokkal el is 
nyom ta a zavargást.»

Alig sim ultak el a zavargások hullámai, m egdörrentek az ágyúk és harczba 
szólították a haza fiait. A  m agyar nem zet alkotm ányáért, szabadságáért fo ly tato tt 
titáni küzdelem ben a te ttek  mezején is az elsők sorában volt W enckheim László 
báró. E lőbb  testvéreivel őseik ékszereit áldozták a haza oltárára, majd fáradhatat
lan buzgalommal szervezte a megyei önkéntes csapatokat. Világos után bátyjával 
a császári amnesztia bekövetkeztéig szám űzetésben él, majd visszatérve, családjá
nak és gazdaságának szentelte m inden idejét.

W enckheim Lászlónak neje Szapáry Francziska grófnő volt, a kitől két fiú
gyerm eke: János és József szü letett. Az előbbi, János, az egyetlen és utolsó  élő 
sarja a W enckheim család bárói ágának, 1846 október 2-án szü le te tt Körösladány-
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ban. Tanulmányait Budapesten, Bécsben és K alksburgban végezte, majd vissza
té r t  hazájába, a hol a gazdálkodásnak szentelte idejét. Körösiadányban ma is 
rendkívül népszerű ember. Elhunytával férfiágon magvaszakad a Wenckheim 
család bárói ágának. W enckheim László báró második fia, József, 1850 szeptem 
ber 6-án született. Tanulm ányait Kalksburgban végezte, majd a katonai pályára 
lépett. Nem sokára azonban nyugdíjaztatta magát és korán bekövetkezett haláláig 
Fáspusztán gazdálkodott. M in t bátyja, ő sem nősült meg s így u tód  nélkül 
szállott a sírba. N agy ki terjedésű birtokaik a gróf M erán , gróf H oyos, g róf Desseffy 
és g ró f A ndrássy családok kezére került.

Ugyancsak i t t  em lékezünk meg W enckheim Béla báró második öccsérő l: 
V iktorról és húgáró l: Paulináról. W enckheim V iktor báró neve nem sokat szere
pelt a nyilvánosság előtt. M in t jó gazda, m ialatt testvérei a közélet porondján 
küzdöttek  a közjóért, ő a gazdaságot vezette és ta rto tta  rendben. M indam ellett 
a te ttek  m ezején híven követte bátyjait s liberális gondolkozása közism ert volt 
az egész vármegyében. Kétszer nősült. E lső neje nagyatádi C zindery M ária, a 
második E szterházy M ária grófnő volt. B ár m indkét házassága boldog volt, mintha 
a fátum  üldözte vo lna: egyik frigyéből sem szü le te tt fiutódja. Két leánya ma
ra d t:  Leontin és Teréz. Az előbb it g ró f A ndrássy Aladár, az u tó b b it g ró f H oyos 
M iksa, majd ennek halála u tán  W urm brand Stupach G undacker g ró f vette  nőül. 
V iktornak leányát, Paulinát (111. József báró legfiatalabb leánygyerm ekét) g ró f 
Desseffy Emil, a M agyar Tudom ányos Akadémiának nagym űveltségű elnöke vezette 
oltárhoz.
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A GRÓF WENCKHEIM-OK.

I.

II. József, a grófi rang szerzője.

A W enckheim-ok hazánkba való beköltözésükkor nemcsak állandó lakósai 
lettek a magyar földnek, de hazafias, igaz magyarokká is váltak. N evük méltán 
sorakozik a nagy történelm i nevek diszes sorába. A  mig egyikük vérével, életével 
áldozott a hazának, addig az utódok a békés munkálkodás minden jó tékony és 
hatékony eszközével igyekeztek m éltókép és hasznosan betölteni szerepüket. 
A hol áldozni kellett a hazáért, a közjóért, egyházért, alkotni a haza és vármegye 
előhaladásán, o tt  a g ró f W enckheimokat, m int a báró W enckheimokat, m indig az 
elsők sorában találjuk. Nem csak a m últban, de napjainkban is. N incs az a h u 
mánus társadalmi akczió, vagy kulturális törekvés, a melynél kivonnák magukat 
az áldozathozatal alul. Nem  hiúságból, —  ennek a vádnak halvány árnyéka sem 
érheti őket —- de lelki szükségből. M inden elismerésnél szebben beszél azon
ban a száraz krónika, mely a nemes grófok életéről, m űködéséről számol be az 
alábbiakban.

A W enckheim-család grófi ágának m egalapítója: 11. József, lovag Wenckheim 
József Á goston korlátnoknak és H arruckern  M ária Czeczilia bárónőnek első fia.
11. József lovagi rangban született, dicsőséges pályafutásával elérte a bárói mél
tóságot, nemsokára pedig fényes hivatalaihoz és kitüntetéseihez a legmagasabb 
királyi kegy a grófi koronát adományozta.

11. József 1733-ban született. Kora ifjúságában a katonai pályára lépett, 
a melyen, m int korának egyik legvitézebb harczosa, több ütközetben  szerzett 
babérokat. Az első tü zp ró b á t a hétéves háborúban állotta ki, m ikor is Töplitznél 
egy bravúros te t te  m iatt meg is sebesült. Itt szerzett érdemei elism eréséül az 
uralkodó 1762-ben a Satterm ann gyalogezred ezredesévé nevezte ki, a mely tisz té t
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harmincz éven keresztül viselte. A  katonai érdem ek legszebb babérait a tö rök  
elleni hadjáratokban (1787— >790) szerezte. Szabács városának bevételét az ő 
hősies elszántsága vitte  keresztül. A  törökök kartácszápora között példátlan lel
kesedéssel vezényelte katonáit — ekkor már m int tábornok. «E lőre, előre, az 
uralkodó lát, M átyás király büszkén néz le reátok!»  — lelkesítette harczosait, 
majd zászlót ragado tt kezébe, s kardjával u ta t vágva a m ozlim ok sorában, első 
volt, a ki a m egostrom olt vár falára lépett. Szabács után N ándor-Fehérvár, Zim ony 
és Belgrád ostrom ánál tü n te tte  ki magát. A  tö rök  háborúk  befejezése után 
1790-ben altábornagyi rango t nyert, 1791-ben pedig a király kinevezte ezred
tulajdonosnak.

Az osztrák báróságot testvérével, Xavér Ferenczczel egyidejűleg 1776 de- 
czem ber 18-án szerezte meg. ö t  évvel később, 1781-ben m egkapta a magyar 
báróságot, s a magyar indigenátust. Közben m egnősült, G ruber Terézia bárónő t 
tévén hitveséül, a kivel rengeteg vagyont örökö lt a H arruckern  b irtokból. Ferencz 
testvérével m ég 1798. évi osztálykor m egkapta a békési rátá t, nejével pedig, 
a k it osztatlanul illete tt a gyulai osztályrész, ezt is megkapta. 11. József, m int 
senior 1798-tól 1803-ig vezette a családi gyűléseket, a midőn pedig neje 1801-ben 
elhunyt, az egész hatalmas b irtok  felett ő rendelkezett. H itvese még 1795-ben, 
a midőn elhamvadt a H arruckernek által ép íte tt gyulai várkastély, a ma is fenn
álló és g ró f Almásy D énes tulajdonában lévő díszes kastélyt ép ítte tte . Gyermekei 
1812-ben a külső várbástyákat is lerom bolták, m egvetették alapját a mai gyulai 
kastélykertnek, mely egyike a legszebbeknek az országban.

A  törökök kiűzetése után békésebb napok köszöntö ttek  az országra. 11. József
nek a béke nem je len te tt pihenést. M o st már m inden idejét családjának és gaz
dasága felvirágzásának szentelte. Eközben é rte  II. Józsefet a legmagasabb k itün 
tetés. 11. Ferencz római császár, e néven m agyarország első királya, 1802 április 
3-án grófi m éltóságra emelte, m éltó rango t adván a hatalmas vagyonhoz. M ásfél 
évvel később, 1803 szeptem ber 3-án fiainak, s általában a W enckheim-családnak 
nagy gyászára elhunyt.
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Az első Wenckheim gróf utódai.

W enckheim 11. Józsefnek, a grófi ág törzsatyjának három  fiutódja m aradt és 
ped ig : 11. Ferencz, József Antal és Seraf Ferencz L ipót. 11. Ferencz, a kiről a 
grófi diplom ában már nem esik szó, még kiskorában elhunyt, minden valószínűség 
szerin t 1782-ben, m ert a honfiusítási oklevélben, mely 1781-ben kelt, még szere
pelt a neve. József A ntalról és Seraf Ferencz L ipótról alább külön fejezetekben 

szólunk.

III.

Gróf Wenckheim József Antal.

11. Józsefnek m inden tekintetben m éltó utódja volt József Antal. 1780-ban 
szü letett, s m int M agyarország egyik legtekintélyesebb mágnásának gyerm eke, 
rendk ívü l előkelő, s m indam ellett liberális nevelésben részesült. E lőbb medgyes 
Somogyi János udvari referendárius, majd báró Révay Pál, m indketten nagy
m űveltségű, tudom ányos férfiak, voltak nevelői. Tanulmányainak befejezése után 
Arad vármegyénél jegyzői hivatalt vállalt, s működésével csakhamar fölkeltette a 
megyei rendek figyelmét. N agykorúsítása után visszavonult a megyei élettől és 
átvette  Békés, Kígyós, Székudvar és A radszentm árton birtokainak vezetését. M in t 
gazdais korának egyik legkítünőbbike volt. Ő volt az, a ki m egkezdte a dohány
term elést (1816-ban) Békés várm egyében. Id. M ogyorósy  János írja ró la : «Az 
állattenyésztésre szinte élénkítő befolyást gyakorolt, legnem esebb arabs lovakból 
álló ménese, szép gulyája, juhászata, sertészete, selyem-, komló-, borterm elése; 
szóval a gazdászat minden ágával szenvedélyes örömmel és szakértelemmel foglal
kozott, s annak összefüggését, hogy tud ta  az ipart m éltányolni, m utatja az, 
hogy Békésen nagyszerű, nyolczkövű gőzm alm ot és szélmalmot, Kígyóson szél
malmot, Székudvaron vízimalmot ép ítte te tt» . Nagy gondot fo rd íto tt uradalmai 
erdeire, a m elyekben gazdagon tanyáztak a vadak, a régi Ölyved határában pedig 
vaddisznók is. Gazdálkodási munkásságának koronája volt Kigyós községének 
megalapítása. A  dohányterm eléssel foglalkozó családokat ugyanis letelepíté, s
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állandó keresetet n y ú jto tt nekik. A zt a helyes telepítési politikát, a melyet 
H arruckern  kezdett, ő tovább folytatta. A  kigyósiakat, a kik mindnyájan dohány
kertészek voltak, Csongrád és Szentes környékéről te lep íte tte  le. 1815-ben ugyanis 
100 dohánykertész családdal lépett szerződésre, s őket, m int haszonbérlőket, a 
m egnagyobbíto tt kigyósi puszta nyugati részére te lep íte tte  le, azon kö te leze tt
séggel, hogy csekély d íjért bérelt földeken évenkint 1000 holdon dohányt te r 
mesztenek. A  szerződés a község és a g ró f  közö tt 40 évre szólott. 1837-ben a 
községet ú jra 100 telekkel szaporíto tta. Ezeknek a szerződése szintén 1855-ig 
szólott. 1855-ben az időközben elhunyt alapító szándéka szerin t az ő kiskorú 
örökösének, W enckheim Krisztina grófnőnek gyámjai 30 évre m egújíto tták  a szer
ződést. E nnek letelte  közelegvén, 1884 szeptem ber 9-én a község 437,059 fo rin tért 
m egváltotta magát, s ekként 1593 katasztrális hold és 1060 □ -ö l föld a község 
tulajdonába m ent át. József A ntal g ró f népével, alkalmazottaival a Jeghumánusab- 
ban bánt. A  szegényeknek, jótékonysági intézeteknek, cselédjeinek százezrekre 
rugó  összegeket adom ányozott, ő  vetette  meg alapját a békési főgim náziumnak 
is. A  reform átus egyháznak bérbeado tt úgynevezett varga-hosszai (circa 100 hold) 
földek után 12 évig nem fogadott el bért, majd az egész te rü le te t az egyháznak 
adom ányozta. A nemesi fölkeléskor pedig első volt, a ki ezreket áldozott a haza 
oltárára, m iért is a király 1809-ben «hazafias, önkénti és az ország védelmére 
te t t  áldozataiért legfelsőbb tetszésé t nyilvánította» a nemes grófnak. K ét évvel 
később pedig, 1811-ben császár és királyi kamarásságot nyert az aranybojttal.

W enckheim József A ntal a szó legteljesebb értelm ében felvilágosodott férfiú 
volt. M ogyorósy, a ki kortársa volt, Írja róla, «hogy ő nemcsak magánéletében 
jellem teljes, nemes szivű, — s korát meghaladólag — társadalmi előítéleteken 
tullem elkedett férfiú, hanem a hazának is hasznos polgára, a nép barátja, s jó te 
vője volt. M ár csak azon körülm ény is, hogy a legdusabb aristokraták egyike 
létére nejeinek választásában nem a rang  és név, vagy vagyon, hanem a nőiesség, 
a női báj, a nőerény vezette egyedül — jel lem szilárdságát nem kevésbbé tün te ti 
ki, m int azt, hogy szive helyén volt. Ugyanezen vonásnak lelkében felel meg 
az is, hogy tisztjeit, m int barátjait szere tte , s naponkint asztalánál látni óhajtá. 
H ogy  ez nemcsak «eredetiség» volt tőle, hanem a léleknek egy mélyebb vonása, 
látszik onnan, hogy végrendeletében tisztjeinek nyugdíjakat rendelt, s azonkívül 
gazdag ajándékokat hagyott, s kiskorú árva (K risztina grófnő) gyámjául fő tiszt
je it nevezte ki».

W enckheim József Antal három szor nősült, azonban Autóddal egyik frigyét
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sem áldotta meg az ég. E lső neje nemes Klempay Regina Rozália, néhai déznai 
Török A lbert kir. tanácsos özvegye volt. Ugyancsak özvegyi sorból te tte  hitvesévé 
második ne jé t: Feicht A nnát, a ki azonban szintén korán elhunyt. Harmadik 
feleségét is a polgári osztályból em elte magához. Scherz József uradalmi tisz t és 
neje: M ü lle r Katalin leányát: K risztinát vette  nőül, a kitől egyetlen leánygyer
m eke: Krisztina grófnő szü letett. Scherz Krisztina 1849 augusztus 31 -én, alig 25 
éves korában elhunyt. A  szere te tt hitves elhunyta annyira m egviselte József A ntalt, 
hogy nemsokára ő is követte nejét a sírba. Hamvaik a kigyósi kápolna alatti 
családi sírboltban nyugosznak.

IV.

Wenckheim Krisztina grófnő.

M in t föntebb láttuk, József A ntalnak egyetlen leánygyerm eke m arad t: Krisz
tina grófnő, a ki Ó -K igyóson, 1849 április 21-én született. M ég  alig 11 éves 
leányka volt, a m ikor M ogyorósy  azt irja ró la : crnemes szivénél, sok szép tu la j
donainál fogva, legszebb rem ényekre jogosító.» Valóban, m intha a jótékonyság 
angyalai őrködtek volna bölcsője m ellett, az alig négy hónapos korában árvaságra 
ju to tt  grófleányka évről-évre szebbnél-szebb jele it adta nemes lelkének, fenkölt 
gondolkozásának. E lbájoló kedvessége már nyolcz éves korában m egnyerte az 
uralkodó szere te té t is. Ferencz József ugyanis nejével, E rzsébet királynénkkal 
1857 május 25-én vendége volt a kigyósi kastélynak. A  császár (akkor még nem 
koronázták királylyá) Szegedről déltájban érkezett O rosházára, onnan pedig 
kiséretével együ tt délután 4 órakor Kigyósra. Az uralkodót Békésvármegyének 
főurai fogadták, az ezen alkalomra ép íte tt és ma is fennálló diadalkapu e lő tt pedig 
az akkor még nyolcz éves Krisztina grófnő m eglepő szép alkalmi verssel üdvö
zölte  a m agyarok Nagyasszonyát, E rzsébe t királynét, a ki haláláig szeretettel 
gondolt K risztina grófnőre.

H a a legmagasabb uralkodópár szerete tte l v iselte tett W enckheim Krisztina 
grófnő iránt, úgy a nép egyenesen bálványozta, s ma is áldva-áldják a szegények 
a sorsüldözöttek  nevét. N incs az a hum anitárius mozgalom, a melynek élén ne 
látnok, és se szeri, se száma jótekonyczélú alapítványainak. Nemesi elküségének, 
fenkölt gondolkodásának legszebb tanu jelé t adta 1872 jun ius 18-án. Ekkor vezette 
ugyanis oltárhoz B udapesten g ró f  "Wenckheim Frigyes, s ennek emlékére a grófnő
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menyasszonyi ajándékát a gyulai árvaház felépítésére fordíto tta . És jóságos szíve, 
áldó keze ma is nyitva a szerencsétlenek, a sorsüldözöttek  számára. Valóban 
jó tékony angyala a nemes grófnő nemcsak a megyének, de az egész országnak, 
mely büszke lehet, s büszkén is tek in t az erényekben gazdag főúri honleányra.

V.

Wenckheim Seraf Ferencz Lipót gróf.

Az első W enckheim grófnak harm adik és legfiatalabb fiutódja Seraf Ferencz 
L ipó t volt. Laibachban szü le te tt 1785 május 22-én. Tanulmányainak befejezése 
után előbb a közhivatali pályára lépett, s várm egyénkben tiszteletbeli aljegyző- 
séget vállalt. M ajd később Bécsben a magyar király udvari, u tóbb  pedig a császári 
kanczelláriánál tö ltö tt  be díszes hivatalt. ,A gazdász-szenvedély azonban nemsokára 
elszólította hivatalától s G yulára költözött, a hol m inden idejét urodalmai rend- 
bentartásának és gyermekei nevelésének szentelte. M ogyorósy  Írja r ó la : «grófi 
fénnnyel d iszlett udvartartása és ernyedetlen szorgalommal fo ly tato tt gazdászata, 
az azzal összefüggésben ta r to tt  nem esített juhnyájak, több  gulyákban czimeres 
szarvasmarhák, főleg jóhiréről külföldön is ism eretes különálló anyaméneseiben 
nem esített lovak tenyésztése m ellett számos közhasznú alapítványok, felekezet- 
különbségi tek in te t n é lk ü l; szentegyházak és iskolák létesítése s fenntartása érde
kéül több  százezer forin t összegekre m ent, részint készpénzbeli, részint pénz
értékű anyagokból állo tt bőkezű adakozásai, uradalmi szolgálataiban elaggott 
tisztjei nyugdíjaztatása, terjedelm es és népes uradalmaiban jobbágyainak, s azok 
elm aradt özvegyeinek és árváinak, — mi több  — közszolgálatban elhagyott sorsra 
ju to tt  közhivatalt viselteknek és a kézim unkát nem tehető  e lnyom orodott úgy
nevezett házi szegényeknek —  ellátásukra is m egalapított és mai napig is (1861-ben 
irja) fennálló könyöradom ányai: mindmegannyi emlékjelei nemes lelkének, em ber
szerető jó  szivének.»

Seraf Ferencz L ipót az erdődi Pálffy grófok családjából választott magának 
hitvest, a nemeslelkű és istenfélő Pálffy Borbála grófnőt, a ki azonban korán 
özvegységre ju to tt. Férje ugyanis 1838 márczius 13-án, 50 éves korában elhunyt 
Bécsben. Ham vait ugyanott a H eitzing nevű sírkertbe helyezték nyugalomra. Ide 
tem ették  özvegyét is, a ki 1862 február 7-én kö ltözö tt el az élők sorából.

7 6



Wenckheim Seraf Ferencz Lipót utódai.

Ferencz gróf, a gyulai főúr, négy fiúgyerm eket hagyott maga u tán : V . József, 
szü le tett Gyulán 1809 szeptem ber 9-én, ez le tt a hitbizom ány u ra ; Károly szü
le te tt Budán 181 1 február 24; Antal, szü le te tt a vöröskői várban, 1813 május 
17-én és Rudolf, szü le te tt a budai várban 1814 deczem ber 24-én. Az utódok 
közül elsősorban érdekel bennünket a gyulai vár és a hitbizom ány u ra :

VII.

Gróf Wenckheim V. József.

Életének javakora a nagy nemzeti átalakulás korszakába esett. A  korszellem, 
m elyet a liberális reform ok, a szabadságszeretet hevítették, magával ragadták
V. Józsefet is, a ki szám talanszor adta tanujelét erős hazafiságának. A  hazafias 
Wenckheim bárókkal egysorban harczolt a megyei közgyűléseken a haladók esz
méinek diadalrajutásáért. E lőbb a községi kerületi táblának volt bírája, a m ikor 
pedig a vármegye 'Wenckheim Béla báró t 1839— 40-ben követté választotta, gróf 
Wenckheim V. Józsefet emelte a másodalispáni székbe. Később ugyan megvált e 
tisztségtől, de gazdálkodása közben is a legnagyobb érdeklődéssel kísérte a köz
ügyeket. A  m ikor például a vármegyeházán a debreczeni függetlenségi nyilatko
zato t proklamálták, 200 forin to t adott az alispánnak, az ünnepély emlékéül a 
rokkant honvédok nyugdíjára. A  nem zet alkotm ányáért, szabadságáért folyt harcz 
ideje alatt több  Ízben tettekkel is tanúságot te t t  hazaszeretetéről. 1849 április 
havában is, a m ikor a megyének nem lévén elegendő pénze a honvédek felsze
relésére, s felszólították a főurakat, hogy adótartozásaikat előlegezzék, V. József 
1 200 forin t adót előlegezett, ezt m egelőzőleg pedig 1000 fo rin to t te t t  le a haza 
oltárára. K örültekintő  bölcs higgadtság jellem ezte m inden tényét. S e m ellett 
buzgó keresztény volt, a kinek sokat köszönhet a gyulai katholikus egyház. Az 
egyháznak egyébként patronusa volt és ma is hű gyerm eke valamennyi Wenckheim 
gróf. E  tekintetben elegendő csak a gyulai katholikus plébánia által a W enckheim-
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alapítványokról vezetett jegyzőkönyv kivonatát közölni. E szerin t egyházi és lelki 
czélokra alapítványt te tte k : g ró f W enckheim József 1858 április i-én, ugyanő 
1862 junius 1 -é n ; g ró f W enckheim Károly 1858 junius 15-én (2 alap ítványt); 
g ró f W enckheim Józsefné 1872-ben, ugyanő még hárm at és pedig egyazonévben: 
g ró f W enckheim Géza 1892-ben és 1894-ben; g ró f W enckheim Károly a gyulai 
szegények részére 1859 január 13-án, stb. M aga V. József g ró f  első hitvesének, 
N iczky M ária grófnőnek az em lékezetére díszes m árványem léktáblát és keresztet 
állíttato tt fel a gyulai róm. katholikus nagytem plom ban. A  Dunaiszky szobrász 
által készített emléktáblán a következők olvashatók, az egyesített W enckheim- 
N iczky czímer a la tt:

S zere te tt nőjének, 
szü letett

G ró f N iczky M ária Asszonynak, 
ki m eghalt

Kőszegen, 1837. észt.
Szt. G yörgy hó 7-n. 

életének 24-ik évében.
Ö rök  tisz te lete  zálogául 

1839-ik évben véseté 
férje, G ró f  W enckheim József 

Cs. K. Kamarás.

Ezen emléktáblával szem ben áll g ró f W enckheim Xavér Ferencz emlék táb 
lája, melyet özvegye, Pálffy Borbála grófnő em eltetett. A  baváriai gránitkő lap
jára a következőket véste be a szobrász:

E lfelejthetetlen  jó  férjének 
Cs. K. Kamarás

S a Krisztusi pápai jel. rend  vitéze,
G ró f W enckheim Ferencz úrnak, 

ki meghalt
Bécsben, 1838-ik észt. Bőjtm ás hó 13-án 

É letének 53-ik évében 
Nem  emlékül,

M e rt azt szivéből az idő el nem törli,
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hanem
Buzgó szeretetének 

S hálás tiszteletének jeléül 
M DCCCX XX IX . Észt. emelé 

Ennek özvegye,
E rdődi g ró f Pálffy Borbála.

Az özvegyi év letelte után V. József m ásodszor is m egnősült. M ásodik fele
sége pribéri Jankovich Stefánia, egy rendkívül szeretetrem éltó , igaz magyar 
nagyasszony volt. Ezen W enckheim grófné kezdem ényezésére alakult a gyulai 
nőegylet kebelében az első megyei menedékház, a m elyet elnöknője, a nemes 
grófnő tisz te letére  «Stephaneum -m enhely»-nek neveztek el.

Itt kell még m egem lékeznünk az aradi G olgothának első szom orú fejezetéről, 
mely a gyulai W enckheim-kastélyban já tszódo tt le. E rre  vonatkozólag idézem Oláh 
G yörgy művéből a következőket:

«A m ikor az oroszok bevonultak Békésvármegyébe, a tábornokok s a fő
tisztek a W enckheim-kastélyba szállottak. Itt volt elszállásolva Damjanich János, 
kit özvegyének előadása szerint nem Nagyváradra, hanem G yulára szállítottak. 
A W enckheim-kastélyban voltak elhelyezve: Kiss E rnő , Nagy Sándor, g ró f Lei- 
ningen, A ulich Lajos, Lázár Vilmos, báró Podm aniczky Frigyes, báró Liptay 
Béla, g róf B atthyány István, g ró f Z ichy, g ró f Teleky Sándor, Szende Béla, Ormai 
N orbert, Pereczi, Boros, Bergmann, stb. ezredesek.

Wenckheim grófnénál az osztrák tábornokok tisztelegvén, nagy fenhéjázással 
beszélték, hogy a lázadó uraknak jól meg lesz vetve a fejük alja. (E lőbb az 
oroszok nem akarták a fogoly m agyar főtiszteket kiadni, velük együ tt étkeztek, 
m iért is az osztrákok az emeleten térítte ttek .)  A grófné még az éj folyamán 
értesíte tte  erről az udvarm ester által Dam janichot, kinek neje már a tavasz óta 
vendége volt W enckheimnénak. A  kastélyfelügyelő is sirva kérte  a menekülésre, 
felajánlván segítségét a szökésre, azonban Damjanich mosolyogva köszönte m eg a 
jóakaratot, s tréfásan így válaszolt:

— Kedves barátom , nem lehet, nem b ir a lábam !
Sikertelen marad a kísérlet Kiss Ernőnél is, ki rem énynyel eltelten, nem 

találta indokoltnak a szökést.
A ugusztus 2 i-én  fegyverezték le őket a kastély udvarán, szivettépő jelene

tek között.
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Damjanich Jánosnénak (aug. 25.) közlése tanúsítja azon m egrendítő  jelenetet, 
mely az útrakelést megelőzte. N em  lehet szavakat találni azon kétségbeesés fel
tün te tésére , mely a gyulai ism erősök szivét e ltö ltö tte . W enckheim grófné fájda
lomtól összeroskadva vett búcsút vendégeitől, s Damjanich tábornok, meghatva 
a szeretet k itörő  nyilvánulásaitól, alig volt képes visszatartani felindulását. Re
ménynyel eltelve b iztatta  környezetét. Végre az osztrákok a búcsúzást siettetve, 
előállították kocsiját, melyre neje és W enckheim grófné segítségével felült, udva
riasan köszönve meg egy segédkező osztrák tisz t szolgálatkészségét. G yuláról a 
G olgothára vezetett az ú t  . . .»

Nyolcz évvel később, 1857 május 25-én este és éjjel Ferencz József és neje 
voltak vendégei a gyulai kastélynak. A  király kíséretében voltak gróf G rünne 
tábornok, g ró f Königsegg alezredes, báró W aldstätten, g ró f W aldstein és L ichten
stein herczeg őrnagyok, g ró f Szapáry, H ohenlohe herczeg és gróf Pejachevich 
lovassági századosok, Hanakam pf és H ornung  udvari kom ornyikok. E rzsébet 
királyné kíséretében voltak: g ró f Nobili tábornok, főudvarm ester, E szterházy 
grófnő, udvarm esternő, T hurn-T axis herczegnő és Lam berg grófnő udvarhölgyek, 
Friedl őrnagy, Falkner Kolovar, a központi iroda főnöke, T ib o lth  kabinetirodai 
titkár, továbbá g ró f Almássy M ó r és g ró f Z ichy M anó. A  király, királyné és 
k íséretük másnap a vendégszerető házigazda kalauzolása m ellett m egtekintették  a 
megyeházát, a megyei hivatalokat, majd átkocsiztak Csabára és i t t  a már jórész
ben elkészült K örös-csatornát nézték meg. A  király innen gróf Wenckheim 
R udolf dobozi kastélyába hajta to tt, o tt m egpihent, majd lovakat váltva, Sarkadra 

utaztak.
G ró f W enckheim József családjának és az egész várm egyének őszinte mély gyá

szára 1869 augusztus 9-én elhunyt. É letének utolsó éveit rendkívül m egkeserítette 
az a tudat, hogy egyik frigyét sem áldotta meg az ég fiutóddal. Egyetlen  leánya, 
Stefánia, szü le tett (1837 m árczius 27-én) első nejétől. Stefánia grófnő 1855 julius 
23-án hitvese lett g ró f Almássy Kálmánnak s így a gyulai uradalom  és kastély

V. József halálakor az Almássy-család kezére ju to tt.
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VIII.

Gróf Wenckheim Károly és utódai.

Seraf Ferencz L ipót grófnak második fia, a kiről bár nem sokat jegyzett föl 
a krónika, igen derék, csöndes tevékenységű tagja volt a Wenckheim-családnak. 
Fiatal korában a katonai pályára lépett, a honnan m int huszárkapitány és cs. kir. 
kamarás vált meg. M egnősülvén (hitvese Radetzky Friderika grófnő), a gerlai 
uradalom ba vonult vissza, a hol haláláig a legokszerűbben gazdálkodott. A  gerlai 
kastélynak ő vete tte  meg az alapját, 1874-ben pedig G erla-Póstelek  néven önálló 
pusztai falut létesített. E m elte te tt községházát, ta r to tt  külön községi b iró t és 
egyzőt. E  községet az 1888. évi árviz e lpusztíto tta  s ezután nem is épült föl.

W enckheim Károly grófnak nejétől négy gyerm eke és pedig két leány: 
Borbála és M atild , s két fiutódja: Frigyes és Géza szü letett. Borbála W alters
kirchen E rnő  báróhoz m ent nőül, míg M atild , a ki rendkívül vallásos volt, ko
lostorba lépett s ma fejedelemasszony a bécsi Sacre-C oeur zárdában. A  feltűnő 
szépségű grófkisasszony elhatározására nagy befolyással volt a család házi lel késze 
T i cius Pius, e nagym űveltségű olasz pap, a ki egyébként rendkívül értékes 
növénygyűjtem ényt adom ányozott a békési főgimnáziumnak.

IX.

Gróf "Wenckheim Frigyes.

Károly grófnak elsőszülött fiutódja M ilanóban szü le te tt 1842 ok tóber 2-án. 
Ú gy atyjától, m int anyjától, a hires Radetzky tábornok leányától, a legkitűnőbb 
nevelésben részesült. Tanulmányainak befejezése után joggyakornokoskodott, majd 
1866-ban kitűnő sikerrel m egszerezte az ügyvédi oklevelet. A  rendkívül sokolda
l ú i g  képzett főúr úgy a gazdaságban, m int a közélet terén  egyaránt m egállotta 
helyét. Jellemző erre, hogy a m időn 1872 junius 18-án hitvesévé te tte  M agyar
ország leggazdagabb és egyszersm ind legnem esebb szivű főúri leányát, Wenckheim 
Krisztina grófnőt, egyszeribe vállaira nehezedett a 30 ezer hold kiterjedésű 
békési, kigyósi, aradszentm ártoni és székudvari uradalmak kezelése. S e hatalmas

81 . ti



birtoko t W enckheim Frigyes g ró f páratlan agilitásával egymaga igazgatja nap
jainkig. S k itűnő gazda voltát mi sem igazolja fényesebben, m int hogy e b irtoko t 
a 40 ezer holdas borossebesi és a 20 ezer holdas lébényszentm iklósi uradalmak 
megszerzésével 100 ezer holdra egészítette  ki. Rengeteg elfoglaltsága m ellett 
tu d o tt  magának idő t szakítani országos közügyek intézésére is. 1878-ban a gyulai 
kerü letben  m andátum ot vállalt. A  képviselőházban, a hol m int a nemzeti pártnak 
oszlopos tagja, számos alkalommal feltűnt alapos közjogi és közgazdasági tudásá
val, 1881-ig a gyulai, azután a kisjenői kerü le te t képviselte. A  fúzió után 
nem vállalt m andátum ot, hanem m int főrend szó lo tt az országos ügyekhez.

W enckheim Frigyes g ró f  a m agyar főúri világnak kétségtelenül egyik leg
rokonszenvesebb tagja. M egnyerő  m odor, páratlan szerénység, fenkölt gondol
kodás, hum ánusán érző szív jellem zik e kiváló főurat, a kit a legmagasabb kö
rökben és a föld egyszerű népénél köztisztelet övez. Flasonlóan jótékonyságáról 
m esszehires hitveséhez, a vármegyei szegények javára csak nem régiben százezer
koronás alapítványt te tt. É rdem eit a koronás király is m éltányolta. E lőbb  cs. és 
kir. kamarássá nevezte ki, majd a borossebesi királynapok után valóságos belső 
titkos tanácsossá. (Itt em lítjük meg, hogy a borossebesi királygyakorlatok alkal
mával W enckheim Frigyes g ró f fejedelmi pompával fogadta Ő  Felségét, ottani 
kastélyát pazar pompával átalakította és berendezte  a király számára, s az addig 
jelentéktelen községet a villamosvilágítás bevezetésével és egyéb átalakításokkal 
a m odern kisvárosok sorába em elte.) 1904 novem ber 25-én főpohárnokm esteri 
m éltóságra emelte. A m agyar királyi főpohárnokm ester az ország zászlósurai közé 
tartozik  a főlovászmesterrel, a főkamarással, a főasztalnokkal, a főajtónállóval, a fő
udvarm esterrel és a m agyar királyi testő rség  kapitányával egyetem ben. A  királyi 
udvartartáshoz tartozik , s tiszténél fogva az országgyűlés főrendiházának tagja. 
Hajdan a főpohárnokm ester (pinceruárum  regalium  m agister) felügyelete alatt állot
tak a királyi pinczék, a királyi asztalra kerülő italok, eszközök, de újabban csak 
m éltóságot, reprezentáczió t tö ltenek  be. Fontos tisztje a főpohárnokm esternek ma 
is, hogy a koronázásnál a király e lő tt ő viszi Szent István kardját. Az 1893 
novem ber 20-án kelt legmagasabb rendelkezés szerint, a magyar királyt, a midőn 
m int ilyen, feladatainak teljesítésére udvarával megjelen, például trónbeszédek al
kalmával, kizárólag a m agyar zászlósurak, közö ttük  a főpohárnokm ester környezik.

G ró f W enckheim Frigyesnek hét gyerm eke van. A  legidősebb Friderika, szü
le te tt 1873 május 22-én és M agyarország legnevesebb gazdászának, g ró f Wenckheim 
Dénesnek le tt a hitvese. Krisztina, szü le te tt 1874 ok tóber 21-én, s g ró f Széchenyi
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Antalnak le tt hitvese (a pósteleki uradalom ban gazdálkodnak, a hol díszes és m odern 
kastélyt em eltek részükre). Az elsőszülött fiú József gróf, a ki 1877 szeptem ber 
27-én született. M in t katona, a 13. huszárezredben szolgált huszárhadnagyi rang
ban. Napjainkban Borossebesen lakik s vezeti az ottani gazdaságot. László g ró f 
1880 október 25-én szü le te tt s öcscsével, Pál gróffal a kilenczedik huszárezred
ben szolgált, m indketten m int huszárhadnagyok. László g ró f napjainkban a békési 
uradalomban lakik, Pál g ró f pedig, a ki 1881 novem ber 9-én született, a diplo- 
mácziai pályára lép e tt s Berlinben attache. M ária grófnő, szü le te tt 1883 május 
8-án, g ró f N ádasdy Tamásnak, a hazafias győri főurnak le tt a hitvese. G ró f 
W enckheim Frigyesnek legfiatalabb gyerm eke: M ária grófnő, a ki 1885 április 
14-én szü letett. W enckheim Frigyes gróf, a kinek végtelenül sokat köszönhet 
nemcsak nagy kiterjedésű uradalmainak népe, de az egész várm egye lakossága, 
napjainkban is Ó -K igyóson lakik, a hol az 1875— 79 években a nagynevű építész, 
Ybl M iklós tervei szerin t olyan fényes reneszáncz-stilű főúri palotát ép ítte te tt, 
«minőről az előző századbeli kigyósi kunyhók fele tt lebegő délibáb sem ál
m odott».

X.

Gróf "Wenckheim Géza.

Károly grófnak második fia és Frigyes grófnak öccse: Géza, szü le te tt 1847 
augusztus 30-án. Tanulm ányait m agánúton jeles sikerrel végezte, majd másfélévig 
hallgatója volt a magyaróvári gazdasági akadémiának, a hol rendkívül kiváló gazda
sági képzettséget nyert. A tyjától a gerlai uradalm at kapta, a m elyet valóságos 
mintagazdasággá fejlesztett. K orábban elnöke volt az A lsó-Fehér-K örösi árm ente
sítő  társulatnak, s m int ilyen agilitással vezette a társulat ügyeit. Egyébként a 
közélettől visszavonultan, egyedül családjának és gazdaságának él. Azok, a kik 
közelebbről ism erik W enckheim Géza grófot, elragadtatással nyilatkoznak m eg
nyerő m odoráról, s arról a boldog családi életről, mely a csöndes gerlai kastély 
falai közö tt honol. H itvesét, a kit általában az egész W enckheim család bálványoz, 
polgári sorból emelte magához. Az előítéletekkel szakítva, D eshayes Eugéniát, 
e nagym űveltségű és nemeslelkű leányt te tte  hitvesévé, a kinek 1876 február 9-én 
esküdött örök hűséget az ókigyósi kastély kápolnájában. Boldog frigyüket öt 
gyerm ekkel áldotta meg az ég. Károly gróf, a legidősebb, szü letett 1876 decz.
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13- án, jeles képzettségű katona, s jelenleg, m int huszárfőhadnagy, Sopronban 
állomásozik. A  m ásodszülött M atild  grófnő, szü le te tt 1879 okt. 26-án. Utána 
következett Béla, 1881 aug. 27-én. Béla g róf tanulm ányait a hallei egyetem en 
végezte, majd M agyaróvárott elsajátítá a magasabb gazdasági ism ereteket. Ezután 
idegen uradalomban, m int közönséges gazdatiszt, olyan gyakorlati képességeknek 
ju to tt birtokába, a melyek a legszebb jövőt jósolják a rendkívül tehetséges főur- 
nak. Ö ccse: Jenő  gróf, 1883 április 28-án szü letett, s m int bátyja, ő is kitűnő 
eredm énnyel te tte  le az államtudományi vizsgálatot. Ezidőszerin t a személye 
körüli m inisztérium ban m int fogalmazó működik. Legkisebb fia Géza grófnak 
Ferencz, a ki 1885 julius 21-én született, önkén tesi évét ez évben szolgálta le, 
s ezidőszerint m int harmadéves jogász folytatja tanulmányait.

XI.

Gróf Wenckheim Antal és Rudolf.

Seraf Ferencz L ipót grófnak harmadik fia: Antal, a ki 1813 márczius 17-én 
született. Ifjúkorában Sopron vármegyénél, m int aljegyző vállalt közhivatalt, 
később a m. kir. helytartótanácsnál le tt fogalmazó. Ezzel egyidejűleg úgyszólván 
külföldi lakos is lett, s M agyarországon igen keveset szerepelt. 1851 junius 15-én 
már mint cs. és kir. kamarás, nőül vette zichi és vásonkeöi Z ichy M ária grófnőt, 
a kitől hé t gyermeke szü le te tt: M ária, IV. Ferencz, H enrik, István, Sarolta, 
1. D énes és Stefánia. U tódjairól u tóbb  külön fejezetekben szólunk.

Ugyancsak i t t  emlékezünk meg Antal öccséről, Rudolfról, a ki 1814 decz.
14- én szü le te tt Budán. Tanulmányainak elvégzése után a katonai pályára lépett, 
s a vérteseknél m int százados szolgált. Később k ilépett a katonaságtól, s m int 
D oboz ura, átvette a dobozi és vésztői uradalmak vezetését. Kortársai páratlanul 
jólelkü em bernek ismerték. M in t szenvedélyes szarvasvadász, a g ró f Károlyiak 
parádi uradalmában szarvastelepet létesített, ugyanott díszes vadászkastélyt ép ít
te te tt, a melyet, valamint az ottani üveggyári m unkások segélyezésére te t t  alapít
ványát nevéről nevezték el. S tájerországban állandóan hatalmas vadászterületet 
bérelt, a hol zergéket tenyésztett, s jóbarátait évenkint oda vitte  vadászatra. 
D obozon diszes kastélyt ép ítte te tt, s ugyano tt egész Európában hírnevet szerzett 
versenyistállót ta rto tt. R udolf gróf, a kit a doboziak még ma is hálával em legetnek,
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nőtlenül halt el, s b irtokait Antal bátyja gyerm ekeinek hagyta örökül. És pedig
IV. Ferencz és István kapták a vésztői birtokokat, 1. D énes végrendeletileg D obozt, 
H enrik g róf pedig évi 9000 forin t apanaget.

XII.

Gróf Wenckheim IV. Ferencz.

Antal grófnak elsőszülö tt fiu tód ja : IV. Ferencz gróf. S zü lete tt Bécsben, 
1855 deczem ber 14-én. Pályáját a katonaságnál kezdte meg. E lőbb a cs. és kir. 
lovastestőrségbe szolgált, később a honvédlovassághoz lépett át. Itt 1881-ben 
kamarási m éltóságot nyert. Békésvármegyei birtokait, az akasztó-kerekszigetit és 
a vésztői határban 4000 holdat, (a mely jelenleg parczellázás alatt van) nagy
bátyjától, Rudolf gróftól kapta örökül. A katonaságtól kilépvén, kitűnő gazdának 
bizonyult. Bizonyítéka ennek a gácsi uradalom  fellendítése. IV. Ferencz gróf 
három szor nősült. 1887-ben nőül vette  Radák Klára bárónőt, a ki azonban két 
évvel később Reichenhallban elhunyt. 1893-ban Forgách Ilona grófnőt te tte  
hitvesévé, azonban e házassága sem volt sokkal szerencsésebb. Ö t év múlva, 
1898-ban második hitvesét is elragadta a halál. A súlyos veszteséget ez alkalom
mal még egy kínos per is tetézte . M ásodik neje, Forgách Ilona grófnő ugyanis 
1897 november 24-én G ácsvárott oly tartalm ú végrendeletet á llíto tt ki, a mely 
szerint általános örökösévé férjét, IV. Ferencz grófot te tte  meg, reája hagyván a 
gácsi és vilkei, s a hozzájuk tartozó  uradalmakat. Az e lhunyt grófnő oldalági 
rokonai, Forgách Antal és János grófok, valamint Forgách Alexandrina, Klotild, 
Gizella és Ilona grófnők ugyanis keresetet indíto ttak  a végrendelet érvénytelení
tése és a törvényes örökösödés kimondása iránt. A két első fórum  elutasíto tta a 
keresetet, a Kúria e lő tt azonban pervesztes le tt IV. Ferencz, a ki harm adszor is 
m egnősült. Harm adik hitvese, egy nagyműveltségü angol miss, B urton  GJadis.
IV. Ferencz egyébként cs. és kir. kamarás és tagja a magyar főrendiháznak. 
M ásodik nejétől egy leánygyerm eke: M atild  szü le te tt (1889 jan. 26.)
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XIII.

Gróf Wenckheim Henrik.

Egyik legérdekesebb tagja a W enckheim családnak. Bár állandóan Bécsben 
lakott, magyar nyelvtanítót ta rto tt, s tökéletesen beszélte a m agyar nyelvet. Sűrűn 
m egfordult Békésvármegyében (a csorvási uradalom  volt tulajdona) s ilyenkor 
m indig magyarul érin tkezett embereivel. H enrik  g ró f 1857 május 7-én szü letett 
Bécsben. Katonai szolgálati kötelezettségének a 14. sz. W indischgrätz dragonyos 
ezredben te t t  eleget, melynek tartalékos hadnagya volt. Kilépvén a katonaságtól, 
a Jegbohémebb éle tet élte. Legnagyobb szórakozása volt a bécsi (<bürgerek»-kel 
együ tt kedélyeskedni, a kiknek, ha rajta állo tt volna, odaadja m indenét. Párat
lanul jó szive volt, úgyannyira, hogy b irtokait teljes hatalommal Dénes grófnak 
kellett kezelnie, különben szétosztogatta  volna. A  másik szenvedélye az érmek és 
pénzek gyűjtése volt. Egy-egy ism eretlen, avagy birtokában meg nem levő régi 
pénz m egszerzéséért nem ism ert sem fáradtságot, sem áldozatot. D e terem te tt is 
magának egy olyan érem gyűjtem ényt (saját hozzávetőleges számítása szerint 
180 ezer koronájába került), a mely világhírű, s vetekedik a legnagyobb m úzeum ok 
gyűjteményével.

G ró f  Wenckheim H enrik 1908 április 29-én hunyt el Reichenhallban. Régi 
baja, az asztma ásta meg sírját. Neje, B aum gartner Jozefin, a kit polgári sorsból 
em elt magához, három gyerm ekkel ajándékozta m eg: Henrik, Sándor és M ária. 
Ezen kiskoruaké a csorvási W enckheim uradalom, a m elyet jelenleg nagybátyjuk, 
D énes g ró f kezel.

XIV.

Gróf Wenckheim István.

Pozsonymegyei nagybirtokos. N agylévárd ura, a mely b irtoko t első nejétől, 
Kollonits H uberta  grófnőtől örökölte.

István g ró f 1858 jul. 20-án szü le te tt Ischlben. M in t bátyjai, fiatal éveiben ő  is 
a hadseregbe lépett. Az A lbrecht főherczeg nevét viselő 4. sz. dragonyosezredben 
szolgált, a melynek tartalékos hadnagya. 1883-ban kamarási m éltóságot nyert,
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később örökös jogú tagja le tt a főrendiháznak. B ár k iterjed t gazdaságának vezetése 
nem csekély idejét veszi igénybe, 1905-ben, az általános választások alkalmával 
m andátum ot vállalt. A  szentjánosi kerü le t Kubina József volt néppárti képviselővel 
szemben követének választotta, szabadelvű program mal. A  Tisza-regim e alatt m int 
képviselő, jelenleg m int főrend, tagja a delegácziónak.

G ró f W enckheim István azonban nemcsak m int gazda és politikus állja meg 
helyét, de m int művész is. Nagylévárdi fejedelmi pompával berendezett kastélya 
valóságos tárháza a műkincseknek, különösen pedig festményeknek. És e fest
mények nagyrészének István g ró f a m estere. M ű értő k  a legnagyobb méltánylással 
nyilatkoznak zseniális ecsetkezeléséről. Ám István g ró f annyira szerény, hogy 
eddig lehetetlen volt rávenni arra, hogy a nyilvánosság elé bocsássa festményeit. 
Festői m űérzéke azután m inden ténykedésében megnyilatkozik. A  nagylévárdi 
kastélyt bám ulatos szépségű park és valóságos tündérkert övezik. U gyanott gazda
ságában telivér versenyistállót tart, a mely szintén messzeföldön hirneves. Lovai 
már többször nyertek  nagyobb dijakat. Békésm egyében aránylag kevés birtoka 
van : 3500 hold a vésztői határban. Korábban tulajdona volt a Gyula városának 
eladott és 1906-ban felparczellázott szent-benedeki b irtok  is.

G ró f W enckheim István kétszer nősült. Első hitvese Kollonits H uberta  grófnő 
volt, a kinek elhunyta után m ásodszor Pálffy M arg it g rófnőt vezette oltárhoz. 
Ö t gyerm ekük szü le te tt:  E rzsébet, M iklós, Antal, M arg it és II. Frigyes (lásd 
családfát).

XV.

Gróf Wenckheim Dénes.

Antal grófnak legfiatalabb gyerm eke: 1. Dénes, a ki főuraink közö tt nemcsak 
a vármegyében, de az egész országban elsőrangú szerepet játszik. O rszágszerte 
zseniálisnak elism ert gazda, a ki m egértve a kor in tő  szavát, gyökerében szakított 
a régi gazdálkodási elvekkel, s a m odern reform ok okszerű és gyakorlati meg
valósításával olyan m intagazdaságot te rem te tt magának, a melynek elsőrangú kapa- 
czitások is tanulmányozására járnak a dobozi uradalomba. A  vállalkozó szellemű 
főúr sokoldalú gazdasági elfoglaltsága m ellett nemcsak élénk érdeklődéssel kiséri 
a vármegye és az ország közügyéit, hanem azoknak intézésében, m int vezető 
faktor fáradhatlan agilitással buzgólkodik. Így négy év óta elnöke a Hosszúfoki
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árm entesítő társulatnak, ö t év óta tagja a vármegyei közigazgatási bizottságnak, 
igazgatósági tagja a bécsi zsokké-klubnak, a m agyar országos kaszinónak, a darabont 
uralom  idején vezére volt a békésvármegyei alkotmányvédő bizottságnak, elnöke 
a békésvármegyei gazdasági egyesületnek, s általában nincs az a közgazdasági, 
szocziálpolitikai és hum ánus akczió, a melynek éléről hiányoznék.

G ró f W enckheim 1. Dénes 1861 október 20-án szü le te tt Bécsben. O tt  nevel
kedvén, term észetesen a ném et nyelv lett anyanyelve. A  m int azonban hazatért 
M agyarországba, első dolga volt elsajátítani a m agyar nyelvet. Voltak idők és 
emberek, a m ikor és a kik megvádolták és rágalmakkal illették a magyar nyelv 
nem tudásáért. Soha alaptalanabb vádak és rágalm ak! H a M agyarország összes 
főurai úgy birnák nyelvünket és úgy éreznének velünk, boldog volna e hon.

G ró f W enckheim D énes már ifjúkorában, m int képzett gazda, a dobozi ura
dalomban m űködött nagybátyja, R udolf g ró f oldalán, aki örökségül reája hagyta 
a dobozi uradalmat. Édesatyjának, Antal grófnak halála után egészen az 1909. évben 
bekövetkezett m egosztásig ő adm inisztrálta testvéreinek is békésmegyei birtokait 
és pedig oly fényes eredm énnyel, hogy mindegyik uradalm at mintagazdasággá 
fejlesztett. Ugyancsak ő adminisztrálja IV. Ferencz g ró f kiskorú örököseinek 
csorvási, illetve a szeghalmi, vésztői és füzesgyarmati határban lévő birtokait. 
Ezen uradalmak kultúrája és berendezése az ő szakavatott vezetése alatt igen 
magas fokra fejlődött. Nagy gazda voltát misem dokum entálja beszédesebben, 
m int az az akczió, a m elyet g ró f Károlyi M ihály parádi s egyéb uradalmaiban 
keresztülvitt. 1903-ban ugyanis g ró f Károlyi M ihály, (az O rszágos M agyar 
Gazdasági E gyesületnek jelenlegi elnöke) felkérte g ró f W enckheim D énest, hogy 

birtokait, a melyekhez a parádi uradalom, fürdő, forrás, üveggyár is tartoznak 
(összes terü le tük  75 ezer hold) vegye adm inisztrácziója alá és hozza rendbe 
financziális ügyeit. N égy év alatt bám ulatos eredm énnyel o ldotta  meg a nehéz 
feladatot Dénes gróf. Ugyanez idő alatt a dobozi uradalom ban helyes szoczial- 
politikai érzékkel 400 holdon holland és belga m intára világhirü veteményes 
öntözést honosíto tt meg, a mely által a föld hozamát tízszeresére emelte föl, 
keresztülvivén, illetve megoldván ezáltal azt a nehéz problém át, hogy a tulajdonos 
is megtalálja számítását, s egy-egy hold bérle t biztosítsa a bérlő  kisem ber egész 
évi létm inim um át. H ogy milyen nagyarányú e vetem ényes öntözőtelep , elegendő 
m egem lítenünk, hogy eleddig E urópa legnagyobb ön tö zö tt ré tje  (de nem vete
ményes) a Páris m elletti 180 és egy portugáliai 80 holdas volt, a többiek  pedig 
ezeknél is kisebb terjedelm űek.
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Helyes szoczíális érzékét és a kisem berek iránti hum anitását igazolja azon 
üdvös ténykedése is, hogy a dobozi és vésztői teljesen vagyontalan és bérle te t 
tartani sem képes kisem bereknek 600— 600, összesen 1200 hold földet bocsájt 
évenkint rendelkezésükre olyan m érsékelt ár m ellett, melynek másfélszerére is 
szívesen ajánlkoznának haszonbérlők. Ezenkívül D oboz község elaggott, m unka
képtelen gazdasági m unkásainak segélyezésére 12.000 koronás alapítványt te tt, a 
m elyet a község kezel a vármegye ellenőrzése m ellett, s kamatait a rokkant m un
kásoknak m inden évben kiosztják. D obozon közel 300 ezer koronás költséggel 
díszes m auzóleum ot, római katholikus tem plom ot és iskolát ép ítte te tt.

Rövid vonásokban, ime, g ró f  W enckheim Dénes. S annak a férfiúnak, aki 
életének delén ilyen tevékeny m últra tek in thet vissza, rem ényteljes a jövője. S e 
m ultat és jövőt egybevetve, a jövő krónikása lesz h ivato tt g ró f Wenckheim 
D énes rokonszenves egyéniségét, sikerekben gazdag közéleti szereplését méltatni. 
Itt még annyit, hogy g ró f  W enckheim D énes páratlan h irü  versenyistállót is tart, 
s néhány év e lő tt Bécsben kétszer nyerte  meg lovaival a derbyt.

G ró f W enckheim Dénes a W enckheim családból nősült. H itvese unoka
fivérének g ró f W enckheim Frigyesnek elsőszülött leánya: Friderika grófnő, a 
kivel 1896 február 17-én lépett házasságra az ókigyósi kápolnában. Boldog 
frigyükből eddig három  gyerm ekük szárm azott: Denise, Lajos és Cecilia (lásd 
családfát).
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A ZSADÁNY1 ÉS TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ALMÁSY
CSALÁD.

I.

Az Almásyak származása.

Egyike legnevezetesebb törzsökös m agyar családainknak. Régebbi geneolo- 
gusaink a családot a Kálmán király idejében élt Alm ásy Euzém től szárm aztatják 
le. Az újabbkori geneologusok azonban ellentm ondanak e leszármaztatásnak. Nagy 
Iván pl. családtörténeti m űvének pó tkö tetében  az Almásy nem zetségről írván, 
élesen kikel Jakab Elek ellen, a m iért az a Szent István-Társulat által kiadott 
Egyetem es M agyar Encyclopedia II. kötetén  904. s következő lapjain az «Almásy 
nemzetség» czímű czikkében valamennyi Almásy nevűt, kik a régebbi századok
ban szerepeltek, mind a g ró f  Almásy-család őseiül sorolja elő. Valóban, Jakab 
Elek nagy tévedésben van s kikerülte figyelmét, hogy a neves Kosztolányi-család 
is egy A lm ásyt igényel őséül.

A  g ró f Almásy-család hagyományai úgy tartják, hogy nem zetségük régiségé
vel egészen a szent királyok koráig nyúlik. M aga a család úgy tartja, hogy leg
régibb ősük a krónikák szerint ö sz én y , aki szent László táborában vitézül har- 
czolt Ákos kún vezér hadai ellen (1092). E gy másik ősük pedig Kálmán király 
védelmében esett el egy oroszországi ütközetben. Szent László király korának 
Almásy nem zetsége erdélyi származású és az E rdély t szerző Töhötöm  egyik 
vezéri ivadéka volt. E rdély  tele volt Almásyakkal, kikből aztán ju to tt M agyar
országnak is, a hol különben is sok az Almás helység, a melyekből bizonyára nem 
hiányoztak az Almásyak, a kikről följegyzések találhatók IV. Béla korából is. 
IV. Béla ugyanis 1249-ben Almás nevű helységet és vidékét PáJ országbírónak 
adományozta, annak bizonyságául, hogy az Almásy «fejedelmi nem zetséget» a 
tatárdúlás folytán vagyonilag nagy csapás érte.



B ár ezen adatokat a kétségtelen hitelességgel nem bíró  egykorú krónikák, 
részben a családi hagyományok őrzik, bizonyos, hogy az Almásy nem zetség egyike 
a legrégibb eredetű  magyar családoknak. S bár nemességi levelet csak a XVII. szá
zad második felében nyertek, régesrégi nemességi voltukat igazolja a grófi rangra 
emelt 11. Ignáczhoz in tézett királyi levél következő sorai is: Tégedet, ki ősrégi

eidnek a hadban és békében jeleseknek példájára 
és ki m int ősrégi grófi nem zetség leszárm azottja vagy, gróffá neveztünk . . .

B ennünket békésm egyeiket a k iterjed t Almásy-családnak két ága érdekel 
közelebbről és pedig a ma Békés várm egyében élő g ró f Almásy D énes családja, 
valamint a nemességszerző I. János testvérének, G yörgynek fia: M árton , aki a 
XVII. század végén és a XV111. század elején nagy szerepet já tszo tt Békésvár
m egyében.

II.

György ága (nemes Almásyak).

Az Almásyaknak békésvármegyei szereplését illetőleg tö rténeti sorrendben 
előbb a nemességszerző I. János édestestvérének, G yörgynek ágával kell m eg
ism erkednünk. Ez ágból m egyénkbe elsőnek G yörgy  fia: M árton  kö ltözö tt be a 
felvidékről a X V 11I. század első éveiben. M árton  előbb L öw enburg főispán gyula
vári uradalmában volt tisz tta rtó , majd később bérlő s m int ilyen, legbizalm a
sabb em bere volt Löw enburgnak. Az egykori főispán ösztönzésére M árton  a 
a vármegyénél is hivatalt vállalt. És pedig első ízben 1722 augusztus i-én . A  volt 
tisztikar ugyanis 1722 április 19-én lem ondott. L öw enburg  főispán augusztus i-én 
levelet in tézett a lem ondott tisztviselőkhöz, köszönetét m ondott szolgálataikért s 
h itelt adva azon vádnak, mely a tisztviselőket jogtalan napidíjak szedésével és a 
nép nyomorgatásával illette, elbocsájtotta őket s új tisz tikart nevezett ki. E  tisz
tikarban Almásy M árton  m int megyei pénztárnok szerepelt. H ogy munkásságá
val, becsületességével m ennyire k itűn t aránylag rövid idő alatt, annak legfénye
sebb bizonyítéka, hogy a megyei karok és rendek bizalma az 1722— 23-ik évi 
országgyűlésre a lem ondott Tolnay képviselő helyébe követül választotta. M in t 
megyei pénztárnok is derekasan m egállotta helyét, m ert az 1725. évi tisz tú jítá 
son újból pénztárnoki tisztségre emelték. Három  év múlva a vármegye viszályba 
keveredett a új s hatalmas földesúrral, báró H arruckern  János Györgygyel. Az
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új földesúr közbenjárására királyi rendelete t kapott Löw enburg, hogy az állítólag 
renitenskedő, valójában pedig a vármegye érdekeit védelmező tisz tikart bocsássa 
el s tartson  tisz tú jítást. A rendelet utóbbi részének eleget is te t t  Löw enburg, 
de a Békésen m eg tarto tt tisz tú jító  gyűlés a királyi rendelet ellenére Almásy 
M árto n t ismét, m ost már harm adízben, pénztárnoknak választotta. Ugyancsak a 
H arruckern-nel való viszálykodás emelte az alispáni székbe is Almásy M árton t. 
A H arruckern elleni küzdelem ben ugyanis a tisztikar vezére Bakay alispán volt, 
aki m int követ, vádlevelet is te rjesz te tt H arruckern  ellen az országgyűléshez. 
Bakay időközben búcsú t vett a pozsonyi diétától s így a tisztviselők is vezérü
ket vesztették az országgyűlésben. Bakay távozása annyira haragra lobbantotta  
Löw enburgot, hogy 1729 márczius 9-én levelet ír t  a vármegyének, írván, hogy 
Bakayt m egfosztotta az alispáni tisztségtől s utódjául Almásy M árto n t nevezte 
ki. 1730 augusztus 28-án L öw enburg e kinevezést véglegesen m egerősítette s 
Almásy M árton  m int rendes alispán foglalta el a megye vezető tisztségét. Idő
közben a L öw enburg-H arruckern  háborúság ügyében fordult a koczka. A  hatal
mas földesúr győzedelm eskedett L öw enburg fölött, aki az 1732 május 12-én 
m eg tarto tt közgyűlésen teljesen elbukott. Löw enburg bukása azonban, bár Almásy 
M árton  exponense volt, nem okozta vesztét. Az ugyanezen alkalommal m egtar
to tt  tisztú jításon Almásy M árton t, újból rendes alispánnak választották s e hiva
talát haláláig, 1734 augusztus elejéig viselte.

Almásy M ártonnak  egy fiú és két leánygyermeke maradt. F iá t: ifj. Almásy 
M árton t, atyja érdem eiért 1744-ben báró H arruckern  Ferencz indítványára bé
kési alszolgabírónak, tíz év múlva pedig ugyanoda rendes szolgabírónak válasz
to tták  meg. Karácsonyi szerin t ifj. Almásy M árton  húsz esztendeig viselte a 
békési szolgabirói hivatalt s u tódok nélkül halt meg. K ét nő testvéré t: Jú liá t és 
Czecziliát anyjuk reform átus vallásban akarta nevelni, de ezt a vármegye tisz ti
kara állítólag nem engedte meg s ír t  a nem ességszerző Almásy Jánosnak, hogy 
vegye magához a leányokat. M i le tt a nővérek sorsa, nem tudni.



János ága. I. János, a nemességszerző.

G ró f Almásy Dénes kizárólag a család részére 1902-ben «Az Almásy-gró- 
fok» czímen m egírta a család tö rténeté t. E  m űben a nemességszerző ősről a 
következők foglaltatnak:

«Első felism erhető alakként Almásy János bontakozik ki a m últak ködéből 
(G yörgynek, M árton  édesatyjának testvéröcscse), a kiben nem közönséges elme
beli tehetség, erő s jellemmel és szívós akarattal párosul. A  m ennyire közelisme
réssel forgolódik a közügyek fórum án, ép oly fáradhatatlan erélylyel igyekszik 
családja leendő jövőjének biztos alapját megvetni. Almásy Jánossal 1677-ben talál
kozunk, m int a királyi tábla hites jegyzőjével, a honnan csakhamar megyéjének, 
H  eves-Szolnoknak, mely akkor N ógrádba já r t gyűlésezni, állo tt szolgálatába. 
1684-ben Gácson szolgabirónak, 1690-ben főbiztosnak választották. 1691-92-ben 
másodalispán, 1693-ban pedig, s azután ism ét 1697-ben első alispánnak válasz
to tták . A zidőben a királyi levelek Alm ásy Jánost dicsérik, hogy a törökök 
ellen táborozó keresztény hadak élelmezésében nagy odaadással, kitartással és 
sikerrel já rt el. L ipót király pedig 1703-ban levelet in tézett hozzá, melyben 
többek  közö tt a következők foglaltatnak: «A m últ század legsanyarúbb kor
szakában volt Heves várm egyének viczeispánja. Almásy János H eves és Külső 
Szolnokm egyékben több  éveken keresztül a közjónak nagy hasznával dicséretre- 

méltóan vitte az alispáni tisztet.»
1703-ban a Rákóczi-mozgalmat Hevesben egy Almásy János kezdi G yön

gyösről szítani. H ogy  ki volt ezen Almásy János: a volt alispán-e, avagy fia? — 

az biztosan meg nem állapítható.
Az alispán Almásy Jánost egyébként L ipó t király emelte nemességre. «Té

gedet — szól a nemesi levél — ki fiatal korodtól fogva Istentől nyert szép teh e t
ségedet a tudom ányok tanulmányozásával kapcsoltad össze, és azokban tudom ásunk 
szerint nagy előm enetelt te tté l . . . méltóvá te tted  magadat királyi jóakaratunkra 
és kegyelm ünkre.» A  czímeres királyi levél, mely Bécsben, 1677 augusztus i i-é n  
á llítta to tt ki, alakilag sokban eltérő  a közönséges többi ármálisoktól. Nagyságá
val jelentékenyen felülmúlja a szokott alakot, sok színű kezdő soraival kivitelé
ben ünnepiesen díszes. Benne L ipót király nem róla, de hozzá beszél, m indjárt az
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András ]. J;
t  1698 1 1

sír) apátúr, egri kanonok, neje : mihíly
gyöngyösi plébános j- 1

Nemesek :

Ágnes Ápol
1. férje : mihílyi Deák Pál 1. férje : Deti
2. férje : Steössel Kristóf 2. férje: Hel

r ' " " ■ -■ 1. 1 " ■ ■ ———————
1. Pál 1. Ignácz

1721, f  1804 <753. t  '804
neje : Kvassay Franciska 1777 nov. 8. grófi rangot nyert

1718, f  1797 1. neje: Splényi Johanna bárónő f  17*2
2. neje: SpJényi Teréz bárónő

_________________________________________ ________________ ____________________________ G r ó fo k :

11. Pál 11. Ignácz István Anna Illés
, 7 4 9 , f , 82| 1751, f  1840 1758, t  <849 férje: 1779, t  1837

neje: 1815 aug. /4. grófi rangot nyeri. neje: Erős Johanna báró neje: Festetics
kapuvári Kapy Anna i.n eje: Bossányi Teréz f  1777 J Eötvös Sarolta grófnő

2. neje : Serasey Anna < 1 ' Gábor
3. neje : Hardegg Mária grófnő Zsigmond Vincze

G r ó fo k *: I 1812, f  1884 1814,11897
r T . ... 1 s   ̂ ^ _______ , ^  ,

Ferencz József Borbála 1. Alajos Lajos Ottilia Mária
1792, f ‘827 1793, f  1823 férje: 1788, f  1850 1790,1-1836 férje: férje: fére:

neje: gróf Szirmay T. 1. neje: Festetics E. neje: gróf báró Werklein
Berzeviczy grófnő Brezenheim Königsegg József
Zsuzsanna 2. neje: Wilczek L. L. herczegnő János

grófnő

111. Pál 1. Kálmán 1. Dénes Andor Mária
1816, f  1882 181J, f  1898 1817, f  1871 férje: báró Beust

neje: Batthányi Amália neje: neje: Keglevich Edvárd
grófnő Wenckheim Stefánia Eugénia grófnő

_______Ü2C__ .... — =
Erzsébet Mária 11. Dénes György

férje: gróf Cziráky J ános férje: Beniczky Géza szül. 1863 1864, f  1898
neje : Károlyi Ella grófnő neje : Zichy Lenke j ró

Emma Denise Gabriella Mária II. Alajos 111. Kálmán Jeanne Erzsébet Mária Georgine I'
sz. 1889 sz. 1890 sz. 1892 sz. 1894 sz. 1895 sz. 1902 sz. 1905 sz. 1907 S Z .  1889 8 Z .  1890 s:

férje:
buzini gróf 

Keglevich Miklós 
esk. 1907 nov. 4.



György
neje : Szabó Margit

N em esek:
........................... . .............. .......— i

11. János Ferencz 1. Márton Erzsébet
f  1765 békésmegyei alispán

neje: borsi Borsy Anna neje: Csik Zsuzsanna
t  '77*

János Antal ]. József Krisztina Ágnes 11. Márton Julia Cecilia
f  1761 t  1768 neje: >737. t  '799 férje: békési szolgabiró

neje: Palásthy férje: bethlenfalvi
Vécsey Anna Magdolna báró Hcnter Erőss József 

bárónő Ferencz ezredes

eh Kristóf
1814 1781, f  1843

Teréz grófnő neje: Haller Rozália grófnő

—---------------- ----------------- - ,------------------------Á-- -------------- --------------------- --- ----- ---------------- -
5rgy Adél Móricz Ernő Bódog Albert Izabella Vilma
f  1880 férje: gróf Festetich 1808, f  1881 1818, f  1849 f i 8 i 6  -j* 1813 +1814

Ágoston 1. neje: Wolkenstein neje: férje:
Trautenberg grófnő Ebenberger gróf de la Motte

1. neje : Festetics Rozália Matild
grófnő

. -Á. . Á. ____,
Melánia Tasziló

férje : szül. 1847
gróf Pálfy András neje: Fiáth Anna

bárónő

Á Á ____
1. Imre Emilia 11. Kálmán Anna Hildegard Huberta

szül. 1868 férje: szül. 185a férje: férje:
Wesselényi Kornélia báró Trautenberg neje: Keglevich gróf Wüczek gróf Schaumburg

bárónő Frigyes Mária grófnő

111. Dénes Hona 11. Imre Mária
sz. 1892 sz. 1894 sz. 1896 sz. 1902





elején «üdvöt és királyi kegyelmének növekedését» kívánja. Az élőbeszéd szokat
lanul hosszú és a szellemi foglalkozását foglalja magában és annak a vitéz te ttek  
fö lött való olyatén fölényét, a m ennyire előbbvaló a lélek a testnél. A  szöveg 
fogalmazása más tek in tetben  is szokatlan s a bevett m intától eltérő. N incsen 
benne említve a nem telen állapotból való kiemelés, m int ezt paraszti-nem esítés

nél rendszeresen látjuk. Szóval czímeradományozásnak látszik inkább, m int eredeti 
nemesítésnek.

A nemesi czím er főbb motívumai a következők: a szokásos dű lt hadi pajzs, 
három  heraldikai m ezőre osztva, sajátlag két alkatrészből á l l : a középső és az 
ezt átölelő két szélső m otivum ból. A  középső rész ábrázo la ta : alul zöld mező, 
ennek közepén arany királyi korona, fölötte hófehér galamb, mely csőrében olaj
ágat tartva, leszállóban van, hogy a koronára repüljön. Ezen középrész különben 
a pajzs felső széléig nyúló égszínkék kúpalak. A  két mellékrész biborszínű, m ind
két oldalon fehérszínű egyszarvút tü n te t fel, melyek a kúp élén fölfelé tö reksze
nek, hogy a kúp felső részén lévő babérkoszorú t hatalmukba kerítsék. A  pajzson 
nyílt sisak nyugszik, fölötte királyi koronával és olajágas galambbal, vagyis az 
előbbinek ismétlésével. A sisak felső részéből családi színekként jobbró l (heraldi- 
kailag értve) arany-kék, balról ezüst-vörös szegélydíszek nyúlnak le és árnyékol
ják be a czím ert.

A nemesi levél szerint a nemességben részes volt Jánosnak testvére, Almásy 
G yörgy  s ennek utódai is, a kikről már fentebb szólottunk.

Almásy János nemesi családból nősült. H itvese : mihályi Deák Judit, akit 
nemeslelkű asszonynak em lítenek a család okmányai. Almásy Jánosnak 1704-en túl 
semmi nyoma. A  következő években özvegye intézi a család ügyeit. 1719 ápri
lis 19-én Károly király helyt adva özvegy Alm ásy Jánosné és fia sürgetésének, 
kiadja Törökszentm iklósra vonatkozólag új adomány czímen a királyi beleegyezést 
tartalm azó pecsétes levelet. Az özvegy minden valószínűség szerin t 1720 május 6-ika 
elő tt halt meg, előbb 1716 márczius 23-án elkészítvén a családi törvényt, mely a 
férfi utódok örökléséről szól.»

E nnyit jegyzett föl a g róf Almásy-család nemességszerző őséről. Ezekhez 
még hozzáfűzhetjük, hogy Almásy János nejével 1700-ban a sülyi pusztabeli 
birtokra, 1701-ben Sadányra és Szaránkra, 1707-ben pedig N agy-Fügedre nyert 
királyi adományt. Harmadik testvére s tulajdonképen bátyja volt Jánosnak András, 
a ki 1698-ban halt meg. A ndrásról annyit tudunk, hogy saári apátúr, majd egri 
kanonok volt s m int gyöngyösi plébános halt meg.
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IV.

I. János gyermekei.

Almásy Jánosnak két leány- és egy fiutódja maradt. E lső leánya: Ágnes, a 
ki kétszer m ent férjhez. E lső férje: mihályi Deák Pál, második Stössel K ristóf 
volt. A  második leány: Apollónia is kétszer m ent férjhez. Első férje D ittrich  
István, második H ellebront János kurucz lovasezredes volt. Az egyetlen fiu tód:

V.

II. János.

Az Almásy-család mai hatalmának, vagyonának tulajdonképeni alapját 11. János 
vetette m eg; részin t gazdag házasságával, rész in t vagyongyOjtő szenvedélyével. 
M in t hivatalnok kezdte meg pályáját, a melyen magasra haladt. 1728-ban H ont 
vármegye Vay Ádámmal eg y ü tt követül küldi az országgyűlésre. 1732-ben már 
helytartósági főjegyző, 1744-ben táblai ülnök, 1749-ben szeptem vir, 1750-ben 
nádori Jászkún főkapitány, 1756-ban pedig királyi tanácsos. M ária Terézia ez 
évről szóló nagy pecsétes levelében « tö rhetetlen  hűségét, hívséges és hasznos 
szolgálatainak érdem eit» emeli ki. II. János, m int em lítettük, gazdag házassága 
által roppan t vagyonra te t t  szert. N őül vette  a dúsgazdag Borsy-család utolsó 
ivadékát, B orsy A nnát (B orsy M ihály és Sem sey Anna leányát). Ezen Borsy 
M ihály Borsod várm egyének erélyességéről híres alispánja volt, aki a honfoglaló 
E örs vezértől szárm aztatta le magát.

VI.

II. János utódai.

11. Jánosnak hat fiú- és két leánygyerm eke maradt. A  fiúk közül a két első
vel, 1. Pállal, a gyulai, helyesebben sarkadi g ró f Almásy ősével és I. Ignáczczal,
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az Almásyak hevesi ágának első grófjával alább külön fejezetekben foglalkozunk, 
nem különben M ihály , A ntal, 111. János és 1. József testvéreivel. N ővéreik Krisz
tina és Ágnes voltak. Az előbbinek báró H enter Ferencz, utóbbinak bethlenfalvi 
E rőss József ezredes volt a férje.

VII.

I. Pál.

Az Almásy családban hagyomány volt, hogy a fiatal sarjak a vármegyén 
kezdték a közszereplést. A családi tradiczió I. Pált is a várm egyére sodorta. M in t 
táblabiró m űködött Heves várm egyében, melynek rendei 1746-ban követnek válasz
tották. K özszereplésének kezdetétől viselte a jászok és kunok al-, majd főkapitányi 
tisz té t, 1756-ban udvari tanácsos lett, s ugyanezen évben, a ném et háború kitö
résekor egész ezredet alakított. 1765-ben szeptem vir lett, s e díszes m éltóságot 
harmincz éven át oly közm egelégedésre tö ltö tte  be, hogy az uralkodó érdemei 
elismeréséül a Szent István jeles rend keresztjével tü n te tte  ki. Családi é le tére  
és m űködésére az Almásy grófok följegyzéseiben a következőket találjuk:

«Sok gondot és fáradságot igénylő magas hivatalai m ellett a család ügyét- 
baját sem hanyagolja el, ső t ha az e téren  kifejtett m unkásságát számba veszszük, 
családtörténeti szem pontból is az elsők közé kell sorolnunk. Az Almásy-család 
orákulum a gyanánt tiszteli és a fiatalság merész vállalkozásánál m indig föl-föl- 
merül a k é rd é s : «mit mond hozzá a gyöngyösi bölcs ?» Rendkívül vallásos volt, 
de az ő vallásossága nem a korszak pietizm usa, hanem egy magas szárnyalású 
keresztény bölcsnek lelki é le tszükséglete ; gyakorlati életbölcselet, mely az Istenbe 
vetett bizodalm át és az Isten akaratában való m egnyugvást tekinti a boldogság 
és megelégedés kövének. A hiúság távol állo tt tőle. K itüntetésekre nem vágyódott, 
pedig, miként a fiaival való levelezésből kivehető, könnyű szerrel elnyerhette 
volna a grófi rangot. D e a bölcs öreget ilyen gondolatok nem háborgatták. Ignácz 
fiának 1790 január 16-án kelt levelében írja : «Nekem nyugalom kell és puszta 
titu lu s éppen term észetem  ellen van. Se gróf, se báró a magam személyére nem 
leszek. De ha avval magatokon segíthettek, nem vagyok ellene. Séd non svades, 
u t huiusm odi titu lus p ro  posteris occipiatis.» Felesége: kvassai Kvassay Francziska 
volt. M in t a családi hagyom ányok őrzik, végtelenül jám bor asszony volt, a házi
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erények és a családja iránti odaadó szerete t jellemzik. Boldog házasságukat 12 
gyermekkel áldotta meg az ég, de ezek közül nyolcz korán elhunyt. Utódjaival a 
testvérek ism ertetése után külön fejezetben foglalkozunk.

VIII.

I. Pál testvérei.
I. Mihály, III. János, Antal, I. József.

1. Pálnak ö t öccse volt és pedig 1. Ignácz, 1. M ihály, 111. János, Antal és 
1. József. I. Ignáczczal, az első Almásy gróffal, valamint utódaival alább foglal
kozunk. E zúttal a négy fiatalabb testvérrel ism erkedünk meg.

I. M ihály, a szerencsi «nagy gazda», tekintélyes vagyonnal gyarapíto tta  az 
Almásyak birtokát. Szerencsés házassága folytán m egszerezte a zemplénvármegyei 
garanyi b irtokot. Okolicsányi János garanyi birtokosnak ugyanis, —  fiutód nélkül 
halt meg — két leánya v o lt : Anna, akit M attyasofszky Tamás vett nőül és 
Zsuzsánna, aki Almásy M ihály  hitvese lett. Anna, m int elm ebeteg, a bécsi 
apáczákhoz került, s nővére, Almásy M ihályné gondoskodott ellátásáról. A  tra 
gikus sorsra ju to tt  asszony 1767-ben elhalálozván, Alm ásy M ihály  a férjet, 
M attyasofszky Tamást készpénzzel kielégítette, s így Annának összes ingó és 
ingatlan javai Zsuzsannára szállottak. M aga Zsuzsanna sem volt hosszú életű. 
1783-ban meghalt, m ikor is az egész Okolicsányi b irtok  Almásy M ihályra szállott. 
A  jeles gazda, m int csász. és királyi tanácsos, 1786 augusztus 29-én halt meg.

111. János rendkívül tehetségekkel m egáldott férfiú volt. T ehetségét azonban 
nem érvényesíthette, m ert a halál korán sirba vitte. A  verebélyi közös uradalmat 
vezette, s i t t  is é rte  utói a halál 1761 augusztus 3-án.

Antal testvéreivel szemben a katonai pályára lépett. M in t zászlótartó  kezdte, 
s rövidesen ezredesi rangig em elkedett. És bizonyára tovább haladt volna a ka
tonai ranglétrán, ha a halál ú tjá t nem vágja haladásának. M in t alezredes, a Pálfy 
gyalogezredben szolgált s ezen m inőségében parancsnoka volt a schweidni várnak. 
Hogy becsülettel m egállotta helyét, annak kétségtelen dokum entum a az uralkodó
nak hozzá in tézett levele, a melyben a király elismeri, hogy Almásy Antal 
«ügyesen és jeles dolgot művelve» felelt meg hivatásának. N eje Vécsey Anna 
bárónő volt.
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I. József egyik érdekes tagja az AJmásy-családnak. E lőbb  kir. tanácsosnak 
nevezték ki, majd a nemesi fölkelés után, m elyben m int hadnagy vett részt, 
B orsod várm egyének alispánjává választották. B ár kiváló tehetségű  férfiú volt és 
szerencsésen is nősült (neje: Palásthy M agdolna), 1747-ben csődbe ju to tt. Vagyoni 
romlásán olyaténképp akart segíteni, hogy tervbe vette  a II. János által készített 
örökösödési törvény szétrobbantását. Az összes osztatlan javakban osztály elren
delését kérte, terve azonban nem sikerült. 1795 körül halt meg. Három  gyer
meke közül II. József vált ki leginkább, a ki pályáját Heves vármegyénél kezdte 
m int jegyző. Később másod-, majd első alispán és követ lett, 1822— 24. főispáni 
helytartó , majd főispán G öm örben, s i t t  nyerte  a valóságos belső titkos taná
csosságot is. A  magasabb igazságszolgáltatást, m int a hétszem élyes tábla bírája 
szolgálta. 1839-ben a regnicoláris deputáczió tagja volt. N eje  Kovanecz Francziska 

volt, a kitől ö t gyerm eke szü letett.

IX.

I. Ignácz.
Az első Almásy gróf és utódai.

A  ma élő g ró f Almásy Taszilónak szépapja, az első Almásy, a ki grófi rangot 
nyert. A grófi rango t katonai érdemei elismeréséül M ária Terézia királyasszonytól 
nyerte  1777 novem ber 8-án. Tehát száz évvel később, a m ikor 1. János nemes
séget kapott. Jeles katonai talentum  volt s így gyorsan haladt a katonai pályán. 
Rövid egymásutánban érte  el az őrnagyi, alezredesi, ezredesi, tábornoki rangot, végül 
lovassági tábornok lett. A  hétéves háborúban m int huszárezredes nagy sikereket 
ara to tt, s e sikerek folytán nyerte  el a grófi rangot. 1. Ignácz g ró f kétszer nősült. 
Első felesége Splényi Johanna bárónő volt, a kit a halál korán elragadott. M á
sodszor elhunyt feleségének nővérét, Splényi Teréz bárónő t vette feleségül, a 
kitől három fiúgyerm eke: Illés, Enoch és K ristó f született.

Illés atyja ezredében őrnagyi rangra em elkedett. Neje Festetich Szidónia 
grófnő volt, a kitől csupán egy leánygyerm eke: M ária, született. M áriának 
férje báró W enckheim József ezredes volt. Illés 1837 augusztus 17-én halt meg 
Bécsben.

Enoch fiatalon, 35 éves korában h uny t el. N eje : Keglevich Teréz grófnő
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volt, a kitől három  gyerm eke szü letett. A  legidősebb; Zsófia B attha József fele
sége le t t;  a m ásodikat: A délt, g ró f Festetich Á goston vette nő ü l; egyetlen fia: 
G yörgy  volt, a kit II. József kir. ajtónállónak nevezett k i ; G yörgy  m int excellen
tissim us halt meg 1880 április 7-én.

A  harm adik fia a generális grófnak: Kristóf, csász. és kir. ezredes. K ristóf 
H aller Rozália g rófnő t vette  feleségül, a kitől ö t gyerm eke született. A leg
idősebb : M óricz, m. kir. helytartósági tanácsos, majd kincstári alelnök és csász. 
kir. kamarás, v. b. t. t., u tóbb  Bécsben a pénzügym inisztérium ban osztályfőnök 
és végül birodalmi tanácsos. M óricz  g ró f kétszer nősült. Első n e je : W olkenstein
T rostbu rg  grófnő, a második Festetich Róza grófnő volt. Egyetlen fiát: A lberte t 
korán elvesztette, leánya: M elánia pedig g ró f Pálffy A ndrás tes tő r kapitány fele
sége lett. Kristófnak második fia: E rnő-B ódogh, csász. és kir. alezredes volt, a ki 
1849-ben halt meg. E nnek egyetlen, m ais  élő fia: Tasziló, a grófi ág fenntartója. 
Taszilónak, a ki 1847-ben szü letett, három  leánya van, de fiörököse nincs s így 
ez a grófi ág Taszilóban kihal. Almásy Tasziló g ró f  egyébként, m int föntebb 
em lítettük már, 1847 április 7-én született. Fiatal éveiben nagy hajlammal visel
te te tt  a festészet iránt. M unkácsyval együ tt tanu lt a düsseldorfi akadémián, azon
kívül Bécsben és Párisban m űvészetének élt. B eutazta E u ró p a  nagy részét, a 
Keletet, stb. 1874-ben nőül vette  F iáth  Anna bárónőt, F iáth Ferencz volt vesz
prémi főispán leányát. Zsadányi kastélyában m űvészetének és gazdálkodásának élt. 
Legutóbb e b irtokát és kastélyát is eladta g ró f Almásy D énesnek és a Bodeni tó  
m ellett vásárolt magának kastélyt.

X.

L Pál utódai.
II. Pál, (II. Ignácz) István, Anna.

I. Pálnak három  fiúgyerm eke: 11. Pál, 11. Ignácz, István és egy leánya: Anna 
maradt. 11. Ignáczczal, a sarkadi grófi ág megalapítójával, külön fejezetben fog
lalkozunk.

II. Páltól, aki atyja nyom dokain já rt s annak hivatali utódja lön, az Almásy 
grófok följegyzéseiben a következőket olvashatjuk: «II. Pál testvérével, II. Ignácz
czal eszményi barátságban élt. M indkettő  kristálytiszta ész és magas műveltség.
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R áterm ett, messzeJátó politikus m indkettő , bám ulatos munkabirással. II. Pál nagy 
ideálista, 11. Ignácz realista. Pál a m agyar és ném et literaturában egyaránt jártas. 
1776-ban már kamarás és hevesmegyei táblabiró, 1787 előtt, állítólag 1783-tól 
fiumei kormányzó. E  tisztében bizonyára nagy figyelmet keltett, m ert a Bécsbe 
áthelyezett M ajláth után ő t bízták meg a József császár alatt összesített vár
megyék első kerületének főnökségével. Nagy belátású atyja, 1. Pál ellenezte, hogy 
fia a gyűlö lt osztrákosító  korszaknak szolgálatába szegődött. D e talán már akkor 
is azt ta rto tta  II. Pál, hogy «csak az a szivem kívánsága: a nyilvános szolgálat 
jól el legyen látva». Jól tud juk , hogy József császár intézkedései m ellett a vár
megyék éppen nem lelkesedtek. A  m egyefőnökség II. Pálnak is sok kellem etlen
séggel járt. 1790-ben megvált a m egyétől s kérte  az alispánt, hogy nevében, ha 
hivatalos eljárásával vétett volna, a rendektől kérjen bocsánatot. «A rendek Almásy 
Pált a haza igaz fiának ism erték m indig és erről ezennel meg is nyugtatják» — 
volt a rendek válasza. A  királyi biztosság megszűnése u tán  szeptem vir, arad- 
megyei főispán, koronaőr, majd királyi főstrázsam ester lett. Érdem einek elismeré
séül a Szent István jeles rendjének középkeresztjét, az orosz czártól egy soliter- 
gyém ántos gyűrűvel, M ária  Terézia pedig egy brilliántos szelenczével ajándékozta 
meg. O rszágos nagy elfoglaltsága, gazdaságainak kezelése, családjának gondozása 
m ellett a zászlós főúrnak ideje volt a szaktudom ányokkal irodalmilag is foglal
kozni. 1803-ban, m int tartom ánybizottsági főigazgató, a pesti egyetemi tanácsko
zásokat vezette. M agyarország kereskedelmi és statisztikai viszonyaira vonatkozó 
ném et és latin nyelven ír t  művei a N em zeti M uzeum  kézirattárában vannak. 
Nejével, kapivári Kapy Annával, a kivel 1775-ben esküdött meg, zavartalan, boldog 
családi é le tet élt. N eje m éltó volt a jeles férfiúhoz. Több gyerm ekük született, 
de csak négy é rh e te tt férfikort. Ferencz, kinek neje Forgács grófnő volt, de 
fiatalon, u tód  nélkül huny t e l ; József, ki Berzeviczy Zsófiát vette feleségül, de 
30 éves korában tragikus módon végezte é le té t ; Jozefa, tem erini Széchen Ká- 
ro lyné és A ntonia, Bedekovich Lajosné. 11. Pál második fiának, Józsefnek két 
leánya vo lt: Gabriella, férjezett g ró f  G ero tinné és Zsófia, férjezett báró B oxberg 
K áro lyné; továbbá volt Józsefnek egy fia: 111. Pál, aki 1818-ban született. 111. Pál 
előbb H eves várm egyének alispánja, majd követe lett s m int ilyennek nagy szerepe 
ju to tt  1848-ban. A  képviselőház ugyanis a jeles kuruczot a parlam ent elnökének 
választotta s m int ilyen nagy érdem eket szerzett a nagy idők törvényhozásában.
111. Pálnak Batthányi Amália grónő volt a hitvese, a kitől csak egyetlen fia: József 
született, azonban 19 éves korában ez is e lhunyt s így Hl. Pál ágának magvaszakadt».
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I. Pál harm adik fia István volt. G yenge testalkatú, beteges em ber volt, de 
ambicziója m indam ellett az akkor még eléggé terhes katonai pályára vonzotta. 
Rövidesen belátta azonban, hogy szervezete nem birja a katonáskodást. B úcsút is 
v e tt a katonai élettől és visszavonult gazdálkodni G yöngyösre, a hol 91 éves 
korában halt meg. K itűnő takarékos gazda volt s így az ősök vagyonát tetemesen 
gyarapíto tta . Felesége E rőss Johanna volt, a kitől két fiu tódja: Zsigm ond és 
Vincze maradt. Ezek egyike sem alapíto tt családot s így halálukkor István ága is 
kihalt. Zsigm ond egyébként huszárkapitány volt és 1880 május 25-én halt meg. 
Vincze m int máltai lovag és aranysarkantyús vitéz 1897 m árczius 20-án huny t el.

1. Pálnak negyedik gyerm eke: Anna volt, a kibáró Eötvös G ábor h it
vese lett.

XI.

II. Jgnácz.
Az első sarkadi gróf és utódai.

Fönnebb m egism erkedtünk az Almásyak sarkadi ágának őse : 1. Pál három  
gyermekével. É s m ost lássuk a negyediket, születési sorrendben a m ásodikat: 
11. Ignáczot, az első sarkadi Almásy grófot, aki már közelebbről érdekel ben
nünket. Az Almásy grófok közül ugyanis 11. Jgnácz és az ő utódai kezdenek sze
repelni Békésvármegyében. 11. Ignácz nemcsak a sarkadi uradalm at szerzi meg, 
de a békésvár megyei K étegyházát is. A kétegyházi uradalm at egykori tu la jdo
nosa, Lővenburg főispán, m int föntebb már jeleztük, 1728-ban a nemességszerző 
Almásy G yörgy fiának: Almásy M árton  volt békésvármegyei alispánnak adta 
bérbe. A lm ásy M árton  1732-ig bérelte  Kétegyházát, mely 1794-ben, a Lőwen- 
burgok kipusztulásakor a kincstárra szállott vissza. E kkor II. Ignácz a kincstártól 
megvásárolta a kétegyházai uradalm at, mely máig is egyik legkedvesebb birtoka 
az Almásyaknak.

Az Almásy grófok családi tö rténete  azonban bővebben kimeríti II. Ignácz 
életét, tevékenységét. A  családi följegyzések elismerik, hogy az Almásyak tö rté 
nete II. Jgnácznál nagyobb tevékenységű férfiút nem tu d  felm utatni. A  közszolgálat 
első próbaéveit hihetőleg  ő is H eves várm egyében kezdette  meg. 1773-ban, még 
atyja, 1. Pál főkapitánysága alatt nevezték ki nádori Jászkún alkapitánynak, midőn 
pedig atyja 1779-ben ezen kerü let főkapitányi tisztétő l megvált, A lbert királyi
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hely tartó  m éltányolván 11. Ignácznak hat évi szolgálata alatt szerzett nem csekély 
érdem eit, a jászok és kunok nádori főkapitányává ő t nevezte ki. E  diszes állás 
11. János óta apáról-fiúra szállván, egym ásutánban m ost már a harmadik Almásy 
igazgatta a Jászkún kerületet. Az Almásyak közül legm aradandóbb nyom okat 
11. Ignácz m űködése hagyott hátra a Jászkún földön. 1779-ben M ária Teréziától 
királyi tanácsosi rango t n y e rt; 1790—91. években m int Heves vármegye követe 
tűn ik  fel agilitásával; 1795-ben Bars vármegye főispáni he ly tartó ja ; 1796-ban 
ugyanezen vármegye főispánja, a mely állásában minden várakozásnak fényesen 
megfelelt. 1796-ban a francziák ellen, a kik az ország határait fenyegették, Bars 
várm egyében ő szervezte a nemesi fölkelést, s e m űködése közben oly katonai 
tehetségeknek adta jelét, hogy a 600 barsi nemesi fölkelőnek ő le tt az ezredese, 
ső t a nádor, m int az ország főkapitánya, a pest-pilis-solti, nyitrai, árvái, zólyomi 
és liptói nemesi fölkelőknek az élére is ő t állította brigadérosi minőségben. 
A  francziák visszavonulása és a nemesi fölkelés szétoszlatása után a magyar udvari 
kanczelláriához nevezték ki udvari tanácsosnak és előadónak. Ezen tisztében, főleg 
az országgyűlések alatt, m int az országgyűlési ügyek udvari előadója, tiszta 
belátása, ráterm ettsége és tapintata, valamint a katonaujonczok gyors lábraállítása 
és a vármegyék term észetbeli adózásának kezelése, nem különben az állami köz
szükségletekre készpénzben, katonákban és lovakban önként felajánlott hozzá
járulásai által szerzett érdem einek elismeréséül 1802-ben a Szent István-rend 
lovagkeresztjét, 1806-ban v. b. t. t. és cs. és kir. kamarásságot n y e rt; 1810-ben 
a Szent István-rend középkeresztjének tulajdonosa. 1811-ben a cs. és kir. udvari 
kamara alelnökévé nevezték ki, a mely állásában több  fontos és nehéz ügyet 
bonyolíto tt le. N yitra  és A rad vármegyékben, valamint a Bánátban a kamarai 
javak rendezésével és szabályozásával a koronának nagy m egelégedését érdem elte 
ki. 1812-ben temesmegyei főispánná nevezték ki, s ezzel egyidejűleg a temesi 
grófi czimel kapta 1. Ferencz királytól. A  közügyekben tan ú síto tt m indezen fárad- 
hatlan és eredm ény teljes munkásságának és érdem einek elismeréséül Párisban, 
1815 aug. 11-én kelt oklevéllel 1. Ferencz király 11. Ignáczot és ivadékait grófi 
rangra emelte s részére a «Sarkad örökös ura» czímet adományozta. 1822-ben 
pályafutásának tetőpontjára  ju to t t :  M agyarország kanczellárja lett. Ezen tisztében 
is s z í v ó s  kitartással és bölcsességgel munkálta a közjót, noha az akkori súlyos 
politikai viszonyok közepett erős küzdelm eket kellett megvívnia. 1826 deczem ber 
i-én  vált meg díszes állásától, 1829-ben pedig a temesi főispánságról is leköszönt. 
Ekkor teljesen visszavonult a közélettől, hogy félszázadot meghaladó közhasznú
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munkássága után öreg napjait entzendorfi magányában nyugodtan tölthesse. 
A  főispánságról való leköszönése alkalmából Tem esm egye rendei rendkívül meleg
hangú feliratban búcsúztak tőle. Pál bátyjának 1821-ben bekövetkezett halála 
után egyedül maradt, a kire bizalommal tek in te tt a család. A  családi ügyek veze
tésében döntő szava volt. S a mily puritán  becsületességgel tö ltö tte  be közhiva
talait, ép oly lelkiismeretességgel tö rekedett a család közös javait gyarapítani, 
érdekeit ápolni. Pedig a családi ügyek intézése nem csekély gonddal és fáradt
sággal járt. Az időben már a család m eglehetősen elnépesedett, s bizony akadt 
nem egy családtag, a kinek a közös birtokoknak a családi törvények szerint való 
kezelése nem te tsze tt, ső t voltak olyanok is, (11. József) a kik m egrongált anyagi 
viszonyaik nyomása alatt a felosztást sürgették. C supán 11. Ignácz körü ltek in tő  
bölcsességének köszönhető, hogy a vagyonközösség és a bomladozásban lévő 
családi egyetértés ezidőben még úgy a hogy, fentartható volt. M in t családfő, 
vagyonszerző, jó gazda volt. Y . Ferencz király 1799 szeptem ber 24-én kelt 
adománylevéllel Sarkadot és Kétegyházát adományozta neki. Sarkadon a m últ század 
elején kastélyt ép ítte te tt, Kétegyháza pedig új o tthona lett. Ezenkívül egész sereg 
b irtoko t vásárolt. 11. Ignácz három szor nősült. Első felesége Bossányi Tekla volt, 
a kitől ugyan több  gyerm eke szü letett, de ifjúkorban elhunytak. M ásodik felesége : 
Semsey Anna volt, m intaképe a régi m agyar nagyasszonyoknak. Harmadik felesége : 
H ardegg M ária Beatrix grófnő volt. 11. Ignácz 89 éves korában, 1840 szeptem ber 
24-én halt meg a Bécs m elletti Entzensdorfban.

XII.

II. Ignácz utódai.
Borbála, (I. Alajos), Lajos, Ottilia.

11. Ignácznak két fi- és két leányutódja maradt. E lső f ia : I. Alajos, a hit- 
bizom ány ura, a kiről külön fejezetben szólunk. M ásodik fia : Lajos gróf, a kinek 
Brezenheim  herczegnő volt a felesége. Lajos g ró f  1846—48-ban békésmegyei 
táblabiró volt. A  lelkes hazafi a szabadságharcz k itörésekor 300 fo rin to t adomá
nyozott a haza oltárára. II. Ignácznak első leánya: Borbála volt, férjeze tt: g róf 
Szirm ay T ib o r ;  m ásodik: O ttilia, a kit g ró f Königsegg János vett feleségül.
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I. Alajos.

11. Ignácznak a hitbizom ányban u tód ja : 1. Alajos már egészen békésmegyei 
lakos. M in t a kétegyházi uradalom nak tulajdonosa, K étegyházát te tte  állandó 
lakóhelyévé, a honnan fiaival: Kálmánnal és Dénessel együ tt gyakran já r t a gyulai 
m egyegyűlésekre. Azidőben, az 1830—48-as években tö b b e t érdeklődtek mágná
saink a megyei ügyek iránt. E gy-egy m egyegyűlésen ö t-ha t mágnás foglalt helyet 
a zöldasztalok m ellett. Alajos rész t ve tt az 1809-iki nemesi fölkelésben, s m int 
őrnagy, a békésmegyei fölkelést ő szervezte. M in t gazda, nagyban hozzájárult a 
gyulavári uradalom fejlesztéséhez. Gyulaváriban 1720-ban volt már pálinkafőző, a 
hol két zsidó bérlő  ége te tt szeszt. E  pálinkaégető helyett Alajos g ró f 1842-ben 
rendes szeszgyárat ép ítte te tt. H um ánus gondolkodású férfiú volt, a m it bizonyít 
az a te tte  is, hogy 1846 május i-én , a m ikor G yulán m egnyílt a megyei kórház, 
o t t  ágyalapítványt te tt. 1. A lajosra vonatkozólag a családi följegyzések röviden 
összefoglalva, a következőket tartalm azzák: «H a II. Ignácz gróf, m int alapító iránt 
m éltó kegyelettel viseltetik a g ró f  Almásy család sarkadi ága, úgy csaknem olyan 
kegyelet illeti meg az apa m ellett a fiút, a félig te tő ze t nélkül hagyott családi 
alkotmány szerencséskezű befejezőjét, I. A lajost. T isztánlátó , m esszetekintő ész, 
nagyratörés nélkül; hatalmas te tte rő , a külső szereplésre való vágyakozás nélkül. 
G yerm ekkora csendes. T anult G yöngyösön, Kassán és Budán. Rosszat soha nem 
hallani róla, ellenben tudásvágyának, m unkaszeretetének, kötelességérzetének korán 
adja tanujelét. 1807-ben Hevesmegye követül küldi a pozsonyi országgyűlésre, 
mely ekkor már felsőbükki N agy Pál szellemének és elragadó ékesszólásának 
hatalma alatt állott.» Később Kétegyházára vonult vissza gazdálkodni. Kétszer 

nősült. E lső felesége: Festetich E rzsébet grófnő, második W ilczek Lujza grófnő volt.

XIII.
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L Alajos utódai.
I. Dénes, (I. Kálmán).

1. Alajosnak két fiutódja m a ra d t: 1. Kálmán és 1. Dénes. 1. Kálmánról, a hit- 
bizom ány uráról külön fejezetben szólunk. E zú tta l ism erkedjünk meg 1. Dénessel, 
a ki hazafias jellem ű főuraink sorában a nem zet szabadságáért fo ly tato tt küzde
lem ben első és vezető helyen állott. 1848-ban fegyverrel védte a haza megtáma
do tt szabadságát. A  Károlyi huszároknál m int kapitány szolgált, s a seregélyes! 
ü tközetben olyannyira k itün te tte  magát, hogy M óga tábornagy 1848 október i-én 
a képviselőházhoz beadott jelentésében a legszebb elismeréssel nyilatkozott báto r 
és hősies m agatartásáról. Legfényesebben dokum entálta azonban 1. D énesnek 
kurucz hazafiságát az a jelenet, a mely a debreczeni függetlenségi nyilatkozat 
(trónfosztás) k ih irdetésekor já tszódo tt le Békésvárm egye közgyűlési term ében. 
A  m ikor a nyilatkozatot proklam álták, 1. D énes — akkor még hadnagya a Károlyi
huszároknak — kilépett vitézei közül és az ünnepély szine e lő tt 500 fo rin to t adott 
át az alispánnak, a függetlenségi ünnepély emlékéül a haza oltárára, s a csonkult 
honvédek nyugdijára. 1. D énes az abszolutizm us szom orú éveiben is lelkesedéssel 
fáradozott a haza sorsának javításában. 1851-ben m egalakította a csákói vadásztársa
ságot, a melyben az Almásyak közül kívüle Kálmán és G yörgy  vettek részt. 
E  vadásztársaság, bár csekély részben, de élénken közrem űködött a m agyar alkot
mány visszaállításán fáradozó hazafias férfiak összetartásában. A társaság ugyanis 
összejövetele alkalmával m indenkor m eghányta-vetette az országos dolgokat. 
1. D énes hazafiságát és tudom ányszere te tét dokum entálja az a ténye is, a m ikor a 
magyar tudom ányos Akadémia felállításához 3000 fo rin to t adom ányozott. 1. Dénes 
1851-ben nősült. H itvese: Keglevich Eugénia grófnő volt, a k it rajongásig szere
te tt. Az im ádott hitves korán elhunyt, s a m érhetetlen  csapás olyan súlylyal 
nehezedett a szerető férj lelkére, hogy búskom orságba esett. Lelki egyensúlyának 
m egbillenése vitte a sírba is. D öblingben halt meg 1871-ben.

XIV.
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I. Kálmán.

I. Kálmán, Sarkad és Kétegyháza ura, hazafiságban egy szemernyivel sem 
volt kisebb öccsénél, ]. D énesnél. Az időben Békés várm egyét még nem hódí
to tta  meg teljesen az ellenzéki szellem. Az Almásy grófok, névszerint 1. Kálmán 
és I. Dénes, valamint a W enckheim bárók azonban lelkes vezérei voltak a szabad
elvű eszméknek. I. Kálmánnak egy másik, elévülhetetlen érdeme, hogy a míg 
egyrészről leglelkesebb apostola volt a hum anizmusnak, m ásrészt igaz barátja 
volt a népnevelésnek. A  m ikor Sarkadon m egtörtén t a tagosítás, a felsőbb nép
iskola alapjára 28 hektár földet adom ányozott, a maradvány földekért járó összegnek 
a felét, 10.376 forin t 50 krajczárt pedig Sarkad árváinak és szegényeinek adomá
nyozta, egy létesítendő árvaház alapja javára. Hazafias érdem eiért a király 1885-ben 
valóságos belső titkos tanácsosává nevezte ki. 1. Kálmánról egyébként a családi 
följegyzések a következőket sorolja fel: «1. Kálmán 1815 szeptem ber 2-án szü le tett 
Pesten. Iskoláit, m int 1. Dénes, Aradon, Pesten, a bölcsészetet és jogo t Pozsonyban 
végezte, m agánúton ugyan, de m indig jeles eredm énnyel. 1833-ban a hadseregbe 
lépett, a honnan 13 évi szolgálat után m int első osztályú kapitány vált meg. 
1846-tól felváltva D énes öccsével, hol beteges atyjukat ápolgatják, hol meg 
nagy terjedelm ű uradalmaiknak gondozásában szorgoskodnak. Kálmán időközben 
Békésben, B iharban a nem zetőrséget szervezi, a melynek a parancsnoka lett. 
Időközben kinos betegségbe esett, s előbb atyjához vonul, majd Dénessel együ tt 
Badenben aggódnak a szorongato tt haza sorsán. 1. Kálmánt a szabadságharczból 
félrekényszerítette  betegsége, a mely m iatt le kellett köszönnie a szalontai járási 
nem zetőrség fővezérségéről. Betegségéből 1855-ben gyógyult ki, m ikor is jul. 23-án 
nőül vette W enckheim Stefánia M ária grófnőt, a kivel haláláig zavartalan családi éle
te t élt. E  házasság folytán ju to tt  a gyulai kastély az Almásyak birtokába. 1. Kálmán 
rendkívül hum ánus érzésű em ber volt. Az öregeket istápolta, a betegeket gyógyí
to tta , az ügyefogyottakat gyám olította, egyházakat ta r to tt  fenn, iskolákat alapított. 
Em bertársait m egbecsülte, azokat nem rangjuk, hanem belső értékük szerint 
mérlegelte. A lkalm azottait szerette, velük szemben nyájas, leereszkedő volt. 
A  nagypolitikától mindig távol ta rto tta  magát, a feltűnést egész életén kerülte, 
s azért ő t lepte meg leginkább, a midőn a király 1855-ben v. b. t. t. nevezte ki.

XV.
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N evét a nagy alapítók közt hiába keressük. Feleségét imádta, gyerm ekeiért 
rajongott. B irtokait az ősi Almásy javak vásárlásával tetem esen növelte.»

1. Kálmán 1898 okt. 28-án halt meg.

XVI.

II. Kálmán.

A  tragikus véget é rt 1. D énesnek egyetlen fia m aradt: 11. Kálmán. 1852 már- 
czius 18-án szü letett Budapesten. Császári és kir. kamarás, főrend, ura a pásztói 
hitbizom ánynak. II. Kálmán szenvedélyes m űkertész. Pásztói uradalmában gyö
nyörű rózsatenyészete van, mely egyike a legnagyobbaknak az országban. H ogy 
milyen rem ek kertészet a pásztói, elegendő felemlítenem, hogy a virágágyakban 
több  ezerfajta rózsa pompázik. D e 11. Kálmán nemcsak szenvedélyes kertész, 
hanem híres sportsm ann is. Telivér lótenyészete neves az egész országban. II. Kál
mán 1873-ban nősült, felesége: Keglevich M arg it grófnő.

XVII.

I. Kálmán utódai.

I. Kálmánnak hat gyerm eke m aradt: három  leánya és három  fia. A  két első 
leány volt: E rzsébet és M ária. Az előbbinek g ró f Cziráky János, utóbbinak 
Beniczky Géza a férje. Leány az u to lsó  szü lö tt: Emilia, a kinek férje: báró  T raut- 
tenberg  Frigyes. A  fiúk közül az e lső szü lö tt: 11. Dénes, öccsei: G yörgy és 1. Imre.

XVIII.

II. Dénes.

II. D énes 1863 márczius 23-án szü letett. A tyjának, 1. Kálmánnak 1898-ban 
tö rté n t elhunyta után örökölte  a sarkadi, kétegyházi hitbizom ányt, a gyulai és
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több  más uradalmakat. Középiskolai tanulm ányait Aradon végezte, majd jogi 
tanulm ányokat folytatott. A zután Kétegyházán gazdaságának élt s gazdálkodik ma 
is. Röviddel ezelőtt tevékeny részt vett a megyei közügyek intézésében. Több 
czikluson át tagja volt a békésvármegyei közigazgatási bizottságnak, a melynek 
ülésein számos alkalommal nagy jogi és gazdasági tudásának adta jelét. Valóságos 
mintagazda. Sarkadi és gyulavárii uradalma országos h írnek örvend, gyulai kasté
lyának parkja pedig ritk ítja  párját. 11. D énes M agyarország egyik leglelkesebb 
honleányát, Károlyi Ella g ró fnő t vette nőül. A  hazafias mozgalmakban mindig 
elöljáró grófnő szám talanszor fényes tanújelét adta ritka erős hazafiságának. Ká
rolyi Ella grófnő, a m ikor a mácsai uradalom  gró f Károlyi T ib o r  kezére került, 
az o tt nyugvó két v é rta n ú : Damjanich és Lahnernek díszes m árványobeliszket 
emelt, a kővetkező felirással:

Damjanich 
Lahner 

1849 ° ^ t - 6.

11. D énesnek nejétől eddig nyolcz gyerm eke sz ü le te tt: Emma, 1889; Denise, 
1890; Gabriella, 1892; M ária, 1894; 11. Alajos, az elsőszülött fia, 1895; 111. Kál
mán, 1902; Jeanna, 1905 és E rzsébet, 1907-ben.

XIX.

György.

11. Dénesnek első öcscse: G yörgy  1864-ben született. Tanulmányai befejezése 
után a katonai pályára lépett, a hol m int huszárfőhadnagy szolgált. 1888-ban 
kilépett a hadseregből, s ugyanekkor m egnősült, feleségül vévén Z ichy Lenke 
grófnőt. 1898 nov. 18-án D öblingben m eghalt. N égy gyerm eket hagyott há tra : 
M ária, 1889; G eorgine, 1890; Pál, 1892 és Jaquelin, 1895.



II. Dénesnek második öcscse : I. Imre, i868-ban született. Középiskolai tanu l
m ányait 11. Dénessel együ tt A radon, a jogo t pedig Kolozsvárott, Budapesten és 
Berlinben végezte s a doktori diplom át k itűnő eredm énynyel szerezte meg. A  ka
tonai szolgálatot a 14. huszárezrednél tö ltö tte , a melynek tartalékos hadnagya. 
A  három testvér közül egyedül ő lépett a politikai pályára. A  Bánffy-kormány 
alatt m andátum ot vállalt. E gy  czikluson keresztül képviselte a diósadi kerüle
tet. M in t főrend, 1901-ben pótválasztás útján tagja le tt a főrendiház jegyzői kará
nak. Ugyanezen cziklusban tagja a közgazdasági, közlekedésügyi és naplóbiráló 
bizottságnak. A darabont korszak alatt félrevonult s csak a koaliczió uralomra 
jutásakor lépett ism ét a politikai élet mezejére. 1906-ban főispánságot vállalt 
Jász-N agy-K un-Szolnokm egyében, o tt, a hol ősei kapitányai voltak a jászoknak és 
kunoknak, a kiknek utódai határtalan lelkesedéssel és pompával iktatták be. 
1. Imrének n e je : W esselényi Kornélia bárónő, a kitől eddig négy gyermeke szü
le te t t : 111. Dénes, 1892; Hona, 1894; II. Imre, 1896 és M ária, 1902.

X X .

I. Imre.
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A GRÓF BOLZA-CSALÁD.

i.

A Bolza-család származása és letelepedése Békés vármegyében.

A H arruckern-családba való beházasodás folytán Békésvármegye mágnás- 
családainak száma a XV111. század végén s a XIX. század elején m egszaporodott. 
A  beszárm azott mágnások sorában szerepeltek a Bolzák is, a kik ugyan nem köz
vetlenül H arruckern-örökösök, de házasság folytán a H arruckern-birtokból része
sedtek. A  m int ugyanis a H arruckern-család fejezetéből tudjuk, H arruckern János 
G yörgy  1742-ben meghalt. Gyerm ekei voltak Johanna, báró W erdenberg Józsefné; 
Francziska, báró Pechm anné; Czeczilia, báró W enckheim Józsefné; és a korán 
elhalt József után egyetlen fia: Ferencz báró. Ferencz 1775-ben fiutód nélkül 
hunyt el, csupán két leánya m aradt: M ária Anna, aki g ró f Stockham m er József
hez m ent nőül és Jozefa, aki g ró f  Károlyi A ntal nejévé lett. Az elsőnek, 
gróf Stockham m er Ferencznek leányától, illetve leányával, Antóniával kapta örök
részül báró Bolza P é te r  tábornok a szarvasi uradalmat. A  H arruckern-örökösök 
nagy osztályakor ugyanis, 1798-ban Szarvas Ö csöd, Gyom a és E ndrőd  helysé
gek és határaik külön-külön b irtokrész t te ttek  ki, a m elyet a gróf Stockham mer- 
család s u tána a Bolzák örököltek. 1815-ben, a g ró f Batthányi-családba való be
házasodás folytán birtokukba ju to t t  a Bolzáknak Szénás, Királyság, Kondoros, 
Décs és Halásztelek, e b irtokok  közül azonban Szénás és Királyság nemsokára 
elzálogosítás folytán a g ró f Károlyi-család birtokába ju to tt.

A Bolza-család közvetlenül az időtől érdekel bennünket, midőn vármegyénk
ben b irtoko t szereztek és i t t  letelepedtek. Röviden azonban meg kell emlékez
nünk régebbi m últjukról, származásukról. A  Bolza-család eredetileg ősrégi olasz 
grófi család ivadéka. A  családi levéltárban fekvő ősrégi olasz okiratok tanú
sága szerin t az első ism ert ős, a ki Olaszországban élt és szerepelt, A m brozius



volt 1300 táján. Itt azonban egy időre megszakad a genealógiai levezetés. 
Később Bolza di Cam pio néven szerepeltek s számos jeles tagja volt a csa
ládnak, melynek ivadékai ma nemcsak M agyarországban, de N ém etországban 
és Amerikában is élnek. Az olasz földről elszárm azott Bolzák A usztriában tele
pedtek le s o tt, m int egykor Biberák, felajánlott fegyveres szolgálatokkal b iz to 
síto tták  existentiájukat. Bécs m ellett b irtoko t is szereztek, rész in t vétel útján, 
részint adományban. P é ter báró, a M agyarországba beszárm azott ifjabb ág tö rzs
atyja, o t t  is élte le napjait (K arnabrunn). Az idősebbik ág, melynek öcscse M ária 
Terézia királynőtől 1752-ben kapo tt osztrák lovagi rangot, ném etországi honos 
le tt s ez ágnak jelenlegi seniorja g ró f Bolza Gyula, szü le te tt Karlsbadban, 1828.

A  magyar honosságot nyert (1792. évi XXII. t.-cz.) Bolza-család Békésvár
m egyébe való letelepedése után szivében, érzéseiben magyarrá lett. Szarvason 
kastélyt ép ítettek , s e község újabbkori fejlődése, tö rtén e te  elválaszthatatlanul 
összefügg nevükkel. 1801-ben a Körösön hidat ép íte ttek , 1834-ben az ő áldozat
készségük te tte  lehetővé az országhíres főgimnázium m egalapítását (a m elyet kü
lönben Berényből helyeztek át), ugyancsak díszes római katholikus tem plom ot 
emeltek, bőkezűen gyakorolták a jótékonyságot s társadalmi téren  is hathatósan 
közrem űködtek Szarvas és vidéke felvirágoztatásán. Szereplésükről alább külön 
fejezetekben szólunk.

II.

Bolza Péter.
A békésmegyei birtokszerző.

Bolza Péter, a magyarországi ág törzsatyja, m int osztrák alattvaló és lovag, 
Bécs m ellett, az alsóausztriai K arnabrunnban élt. M ár ifjúkorában a katonai pá
lyára lépett s korának mozgalmas viszonyai tág te re t nyú jto ttak  fényes katonai 
tehetségeinek érvényesítésére. A  katonai pályán gyorsan haladt előre. M in t alezre
des rész t vett Belgrád ostrom ánál s hősies rész t vett a tö rökök kiűzésében. N em 
sokára m int őrnagy s m int a Lobkovitz uhlánusok parancsnoka Sabácz vár be
vételénél tű n te tte  ki magát, m ikor is érdem einek elismeréséül a M ária Terézia 
lovagrendet kapta k itün tetésü l. 1790-ben osztrák bárói rangot, 1792-ben magyar 
indigenatust s 1808 jú lius 19-én pedig grófi rango t nyert. (Az idősebb, N ém et
országban lakó ág 1761. aug. 3-án nyert grófi rangot.) A  magyar ág czím ere:
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alezredes,
1790-ben

Ferencz
t

férje: 
c

Anna-Mária II. József
1806 aug. 4, f  1876 ápr. 8 1807 decz. 2, f  1887 ápr. 4 1808 dec,

csillagkeresztes és udvarhölgy 1884-ben a megyei nemzetőrség cs. é
férje : gróf Schönborn Károly kapitánya neje : Bi
cs. és kir. kamarás, v. b. t. t. esküt

1803 máj. 2, t  1854

-- ------------ —X------------------ - ,—.— —--------------------------------------------
Anna III. József

szül. Szarvas 1847 okt. 12 sz. Szarvas 1853 jan. 6 1854 jan.
férje: kőrösszeghy gróf Csáky lakik: Tiszakürtön a bécsi

Albin főrendiház elnöke neje: Pálffy Alice grófnő, főrend

,------------------------------------------------------------ *------------------------------------
Rudolf Frigyes M ária Paulina 111. Pété'

sz. 1878 mircz. 20. sz. 1879 sz. 1880 sz. 1881 sz. 1883
neje: Szilvinyi Hanna jan. 28, márcz. 20. máj. 15, aug. 1.
laknak: Tisza-lnokán f  t

11. Géza



T erézia-rend lovagja 
ar honosságot nyer,
|f«r,

1. József
f  Szarvason 1861 máj 6., 
és kir. kamarás
a grófnő, (esküvő: 1803 okt 31.)
!. 13, f  1834 márcz. 5

István II. Péter
6 1817 okt. 13, f  1880 márcz. 31 1854 aug. 11, t  1881 ápril 10

y 1861-ben Szarvas birája dzsidás hadnagy
y neje: Vay Alojza grófnő neje : Tige Mária grófnő

fréd 1. Géza Pál
, f  1878 jun. 44 sz. Szarvas 1837 aug. 17 sz. 1861 aug. 18
hadnagy főhadnagy volt a 4. huszárezr., főrend huszárfőhadnagy volt 2. ezr.,

1898 aug. 17. Lipót-rend tulajdonosa főrend
1. neje: Bánhidy Mária bárónő neje: bojári Vigyázó Józefin

f  1892 jan. 23 grófnő
2. neje: kisszeniczei Szeniczey Ilona esküvő 1893 aug. 3

esküvő : 1894 jun. 2

a _______  1 -tő i: Alfonz 2-tól: Mária-Klára Mária-llona
sz. Czegléd, sz. 1893 sz. 1898

1. 1886 máj. 17. márcz. 7, jan. 27





H árom szor vágott pajzs, fönt ezüst m ezőben aranycsőrű és karmú kétfejű fekete 
sas, közepén arany m ezőben fekete pénzeszacskó, vörös fonállal összekötve, lent 
kék mezőben három  ezüst, jobbra dűlő ferde czölöp. Ö t sisak, sisakdísz: I. középső, 
pajzsbeli kétfejű sas ; 11. balra fo rdu lt fekete szárny, arany pólyával megrakva, 111. kék 
szarvak, három arany pólyával m egrakva; IV. szakállas török, tö rzse tollbokrétás 

tu rb án n a l; V. két kék közö tt egy fehér struccztoll.
A fényes karriert elért vitéz katona, m int föntebb jeleztük, Stockham m er 

Antónia grófnőt vette feleségül, a kivel a Harruckern-uradalom m al az úgynevezett 
szarvasi rá tá t (Szarvas. Ö csöd, K ondoros Gyom a és Csákó) kapta. Bár P é ter 
békésmegyei nagybirtokos lett, ritkán fo rdu lt meg itt. ö r e g  napjait is Bécsben 
és a karnabrunni kastélyban tö ltö tte  s o tt  is halt meg. H árom  gyerm eke maradt, 
a kik közül az e lsőszü lö tt: Ferencz, ifjúkorban huny t el. A ntónia g ró f Batthány 
István kamarás hitvese lön. Békésmegyei birtokainak örököse:

III.

I. József,

a ki a Bolzák közül elsőnek te lepedett le Békésm egyében, Szarvason, hol díszes 
kastélyt is em eltetett.

G ró f Bolza 1. József egyike volt legérdekesebb és legértékesebb főurainknak. 
Nyelvében, szokásaiban teljesen idegen volt, a m ikor átlépte e megye határát s rövid 
idő alatt nemcsak nyelvünket sajátíto tta  el, hanem szívvel-lélekkel m agyarrá lett 
s vezetőszerepet já tszo tt közéletünkben is. V ezetőszerepe volt főuraink sorában is, 
m ert hiszen az osztatlan H arruckern-b irtokok  fö lö tt rendelkező H arruckern-örö- 
kösöknek 1830— 1853-ig ő volt a seniorja. E  tisztség megfelelt az elnöki jogkörnek, 
m ert a seniorok elnököltek m indenkor a Pesten m eg tarto tt családi gyűléseken. 
Egyébként 1. József volt az utolsó elnök s m int ilyen vezette azt a tanácskozást is, 
a melyen a 23 H arruckern-örökös felosztotta a közös b irtokot.

1. József 1780 május 23-án született. Tanulmányainak befejezése után a kato
nai pályára lépett, onnan azonban hamarosan megvált s eladván karnabrunni b ir
tokait, Szarvasra költözködött s gazdaságának szentelte életét. M in t k itűnő gazda, 
m intaszerűen rendezte be uradalm ait, a m elyeket házassága révén tetem esen gyara

p ító n . 1805 °k t. 3**^n ugyanis házasságra lépett Batthányi Anna grófnővel s e
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házasság révén birtokába ju to tt  Szénás, Királyság, Kondoros, Décs és Halásztelek. 
Az óriási áldozatok, m elyeket a nagyarányú gazdasági befektetések igényeltek, 
Szénást és Királyságot kénytelenítették  elzálogosítani, a melyek így a g ró f Károlyi 
család kezére ju to ttak .

1807-ben koronás vendége volt a szarvasi kastélynak. 1. Ferencz császár ugyanis 
midőn nejével A radról G yulára érkezett, továbbutaztában május 14-én I. József 
kastélyában szállott meg. Az uralkodót fényes pompával fogadták s a szarvasi király
napok emléke sokáig emlékezetes maradt. U gyanitt em lítjük meg, hogy J. József az 
uralkodótól kamarási m éltóságot nyert.

1- József sokoldalú gazdasági tevékenysége m ellett kora közéletének, társadalmá
nak egyik legagilisabb tagja volt. Ú gy hum ánus, m int kulturális mozgalmak élén 
m indig a legelsők közö tt szerepelt. Az ő áldozatkészségének köszönhető, hogy a 
m ezőberényi esperességj főiskolát, a mely már a válság küszöbén állott, á tte lep í
te tték  Szarvasra, hol rövid idő alatt az ország egyik legnevesebb tanintézetévé fej
lődött. Talán egyetlen főgimnázium nincs az országban, a mely annyi jeles fér
fiút nevelt volna a hazának, m int a szarvasi. Ezen in tézet felállítására, illetve 
áttelepítésének czéljára 1. József 1834 január 7-én adománylevelet á llíto tt ki, 
m elyben a czélra 305 holdnyi szántóföldet, két szárazm alm ot és nyolcz házhelyet, 
ajánlott fel alapítványul.

A m egyegyűléseken is gyakran m egfordult 1. József, a ki közism ert volt 
liberális gondolkodásáról. Karácsonyi írja m onográfiájában: « G ró f Bolza József
nek nagy szerepe volt az 1835 február 3-1 ki m egyegyűlésen, a melyen a megye 
követei azt jelentették , hogy az úrbéri törvényjavaslatnak V. és Vll. czikkelyei az 
országgyűlésen elbuktak. Az Y. czikkely az örökváltság elengedését, a Vll. pedig 
a jobbágyoknak a földesurak önkénye ellen való személy- és vagyonbeli bátorsá
gát m ondotta volna ki. A  m egyegyűlés elhatározta, hogy kérni fogják az ország
gyűlést ism ételt tárgyalására, a mely határozato t a királyi rendelet «Jázasztásra 
czélzónak» m ondott s a m egye ellen vizsgálatot is rendeltek  el.» Liberális érzé
sének még szebb példáját adta 1. József 1845-ben, a m időn felszabadította job
bágyait és velük örök  váltságra lépett. E lévülhetetlen  érdem eket szerze tt 1. József 
Szarvas fejlesztése körül is. Balla M ihály uradalmi főmérnökével szabályozta a 
község beltelkeit, a g irbe-gurba utczákat nyílegyenesre húzatta  s a tűzrendészet 
érdekeit szolgálta azzal, hogy cselédjeit a tűzoltás és tűzfecskendők használatára 
begyakorolta. A  m agyar önvédelmi harczban — tek in tette l előrehaladott korára 
aktive nem vett részt, áldozni azonban sohasem késett a haza oltárára. Az abszo-
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lu tizm us alatt teljesen visszavonult s egyedül családjának és gazdaságának élt. 
A  boldog családi fészekből 1862 május 6-án szó líto tta  el a halál, a melynek be
következtét igaz, mély gyászszal siratta  meg Szarvas m inden egyes polgára.

IV.

I. József utódai.

J. Józsefnek három  fiú- és három leányutódja maradt. Az e lső szü lö tt: M ária  
Jlnna, szü le te tt 1806 aug. 4-én. N agy műveltsége, szeretetrem éltó  kedves m o
dora a legmagasabb körökben is kegyeltté tették . Csillagkeresztes és udvari hölgy 
volt s m int ilyen g ró f Schönborn Károly kamarás, valóságos belső titkos taná
csos neje lett. M eghalt 1876 április 8-án.

JJ. Jó zse f 1807 deczem ber 2-án szü letett. M iu tán  hadkötelezettségének ele
get te tt, a gazdálkodáshoz vonult vissza. Az önvédelmi harczban rész tvett a me
gyei nem zetőrség szervezésének munkájában, s a lovasosztálynak másodkapitánya 
volt. Világos után teljesen visszavonult s annyira zárkózott é le tet élt, hogy csalá
d o t sem alapíto tt. M eghalt 1887 április 4-én.

Jln ta l g ró f 1808 deczem ber 3 1-én szü letett. Tanulmányainak befejezése után 
a katonai pályára lépett. Hadnagyi rangban a vérteseknél szolgált. Később kilé
pe tt a hadseregből és Szarvason gazdálkodott. M in t kurucz hazafi, 1848-ban ő 
is beállo tt nem zetőrnek. 1868 szeptem ber havában Kolozsvárott o ltárhoz vezette 
Brudkovszky Am áliát s ugyanekkor a pro testáns vallásra té rt át. G yerm ektelenül 
halt meg 1894 május i-én.

M ária  grófnő 1814 január 3-án szü le te tt s m int Tomcsányi Károly cs. és 
kir. lovaskapitány hitvese huny t el 1890 jan. 6-án.

István g ró f 1817 okt. 13-án szü letett. A  puritán  jellem ű és egyszerű életet 
élő főurat ma is gyakran em legetik a szalmafödeles szarvasi viskókban. S az idő 
haladásával mind csodálatosabb és legendásabb lesz alakja. A  minek a m agyará
zata az, hogy Bolza István g ró f  egykor birája volt Szarvasnak. A  midőn ugyanis 
1861-ben az országgyűlés feloszlatása u tán  ism ét ránk köszön tö tt a bécsi abszo
lutizm us s az alkotm ányos tisztviselők helyét osztrák és cseh beam terek foglalták 
el, ostrom állapotot h irdettek  ki s az adókat katonai karhatalommal hajto tták  be. 
A  szarvasi polgárok ekkor, hogy a törvénytelen  korm ányrendeletek minél keve
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sebb kárt okozhassanak, Janurik  János földmíves bíró  mellé parasztbirónak meg
választották g ró f Bolza Istvánt. A  közbizalomnak örvendő főúr teljes komolysággal 
vette hivatalát s parasztbirósága alatt parancsm ódra haladt a község közigazgatásának 
kotdéja, de m ásrészt az önkényuralom  támadásaitól is m egszabadultak a polgárok. 
István gróf hitvese Vay Alojza grófnő volt, a kitől egyetlen leánygyerm eke: 
Jlnna  szü le te tt 1847 ok tóber 12-én A nagym űveltségű grófleány kőrösszeghi 
g róf Csáky Albin főrendiházi elnök hitvese lett. István 1880 márczius 31-én 

hunyt el.
1. József uto lsó  és legfiatalabb gyerm eke 11. P é te r g ró f volt, ki 1824 aug. 21-én 

szü letett. Tanulmányai befejezése után katona le tt s a Schw arzenberg nevét 
viselő ezredben m int dzsidás hadnagy szolgált. Innen kilépve, Szarvason gazdál
kodo tt s a közélettől teljesen visszavonulva, egyedül családjának élt. N eje T ige  
M ária grófnő volt, a kitől ö t fiúgyermeke született. U tódjai :

V.

III. József.

T iszak ü rt ura. S zü le te tt Szarvason 1853 jan. 6. Középiskolai tanulm ányait 
részben m agánúton, részben m int m agántanuló a kegyesrendiek budapesti főgimná
zium ában végezte. 1872 őszén katonai szolgálatra vonult be a Pozsonyban állo
másozó 72. sz. gyalogezredbe, m int egyéves önkéntes. 1874 február 14-én a 
cs. és kir. 52. gyalogezredhez tartalékos hadnagygyá lép te tték  elő. Ezen és a 
következő két évben a hohenheim i gazdasági akadémiának volt hallgatója, s itt 
rendkívül k itűnő gazdává képezte ki magát. 1876 őszén azután, a midőn átvette 
atyjának szolnokmegyei Kisasszony-puszta nevű b irtokát kezelésbe, gyakorlatilag 
is érvényesítette gazdasági szakism ereteit, 1877 január 15-én Pozsonyban meg
n ő sü lt; erdődi Pálffy R udo lf g ró f leányát, Alice g rófnőt vezette oltárhoz, a kivel 
azóta zavartalan boldogságban él T iszakürtön . Alig te lt el a nászév, 1878 julius 
10-én a királyi parancs hadba szó líto tta  111. József grófot. Bosznia és Herczegovina 
megszállásával ugyanis m ozgósították a Xlll. hadtestet, m elyhez 111. József is ta r
tozo tt. G ráczba vonult be, de már julius 29-én ezredével átlép te a Szávát. Az 
okkupáczió alkalmával négy véres ü tközetben  vett részt, u. m. M agláj, Zsepcse, 
Kakany és Serajevó bevételénél. M indegyik  ü tközetben  hősies m agatartást tanú 
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síto tt, felettesei a legelism erőbben nyilatkoztak róla, Őfelsége pedig érdemei 
elismeréséül 1881 novem ber i-én főhadnagygyá lép tette  elő, s a katonai hadi és 
jubileum i éremmel tü n te tte  ki. 111. József grófnak házasságából kilencz gyermeke 
és pedig három fiú és hat leány szü letett (lásd a családfát). Az elsőszülö tt: 
R udolf gróf, szül. Pozsonyban, 1878 márcz. 20-án. A  gazdasági pályára lépett, s 
napjainkban Tiszainokán gazdálkodik. H itvese: Szilvinyi Hanna, s eddig egy 
gyerm ekük s z ü le te tt: 11. Géza.

V.

Béla.

II. Péternek m ásodszülött fia : Béla gróf. S zü lete tt 1854 január 15-én. 
A főgim názium ot Budapesten végezte a piaristáknál, majd a katonai pályára 
lépett, a melyen gyorsan haladt előre. M ég nem volt harmincz éves, a midőn 
már kapitány, s egyidejűleg 1883-ban a bécsi «M ilitär-R eitlehrer-lnstitu t»  tanára. 
A nagyképzettségű katona karrierjét azonban m egakasztotta a korai halál. M ég 
családot sem alapíthatott, midőn 1889 decz. 11-én elhunyt.

VI.

Alfréd.

S zülete tt 1855 szept. 10-én. Bátyjával, Béla gróffal együ tt haladt, s szintén 
a katonai pályára lépett. H uszonhárom  éves korában már hadnagy a 3. huszár
ezredben, de még ugyanezen év jun ius 24-én a kérlelhetetlen halál ú tjá t vágta 

további haladásának.

VII.

I. Géza.

Született Szarvason 1857 aug. 27-én. A  főgim názium ot ugyancsak a buda
pesti piaristáknál végezte. M ajd elvégezte a pozsonyi hadapródiskolát, a honnan
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hadapróddá nevezték ki. A  72. gyalogezredtől ezt megelőzőleg á tlépett a lovas
sághoz, s a 4. huszárezredben szolgált előbb m int hadnagy, majd főhadnagy. 
A  katonaságtól kilépvén, Szarvason gazdaságának szentelte idejét. E  m ellett azonban 
tevékeny rész t vett még a legutóbbi években is a közéletben. 1900-ban, az 
in terregnum  alatt m andátum ot is vállalt. A m időn sógorát, g ró f Csáky A lbint 
ugyanis ófelsége a főrendiház elnökévé nevezte ki, Szarvas közönsége szabadelvű 
programmal ő t küldte a parlam entbe. A  legközelebbi választáson azonban már 
nem vállalt m andátum ot, s azóta csak m int főrend gyakorolja jogait. 1898 aug. 
27-én magas k itün tetés érte. ő felsége a nyilvános élet terén  szerzett érdemei 
elismeréséül a L ipót-rend  keresztjével tü n te tte  ki. Szarvas község legújabbkori 
fejlesztésében tevékeny rész t vett, önkéntes tüzo ltó tes tü le te t is szervezett, a 
melynek hosszú évekig volt a parancsnoka. M in t gazdálkodó elsőrangú, s m inta
gazdasága nagym értékben fejleszti a szarvasi gazdák gazdasági érzékét.

Géza g ró f  kétszer nősült. E lső hitvese Bánhidy M ária bárónő volt, a kit 
azonban korán elveszített. 1892 január 23-án halt meg Szarvason. M ásodszor 
1894 junius 2-án nősült, kisszeniczei Szeniczey Ilonát vezetvén oltárhoz. Első 
hitvesétől egy fia, Alfonz, szü le te tt Czegléden, 1886 május 17. M ásodik nejétől 
két leánya szü le te tt: M ária Anna, 1895 márcz. 7. és M ária Ilona, 1898 márcz, 27.

- IX.

Pál.

S zü lete tt 1861 aug. 18-án. Középiskolai tanulm ányait a pozsonyi, soproni 
és lőcsei főgimnáziumokban, az egyetem et pedig B udapesten végezte. Katonai 
kötelezettségének a 2. honvéd-huszárezrednél te t t  elegeit, a m elyben 1894 aug. 
3-ig aktiv főhadnagya volt. Ekkor k ilépett a hadseregből, m egnősült és azóta 
teljesen visszavonult é le tet él Szarvason, egyedül gazdaságának és hitvesének, 
bojári Vigyázó Jozefin grófnőnek. A  főrendiháznak tagja ugyan, de ritka vendége. 
Pál g róf nemcsak jeles gazda, de k itűnő kertész is, a ki naphosszat foglalatos
kodik virágaival. Szarvasi kastélyának parkja messze hires. H itvese, a ki mintaképe 
a nagym űveltségű, nemesen gondolkodó honleányoknak, nem tője a vidék szegé
nyeinek. Az ő áldozatkészsége és agilitása terem tette  meg a Szarvasi Leány
egyesületet, mely áldásos kulturm issziót teljesít a vidéken.
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