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A gömöri eset 
 

 

Reformkori sajtóorgánumokban eset névvel is illették a vármegye politikai életében 

zavart okozó eseménysorozatot. A nyelvi találékonyság egyik eredménye a gömöri 

eset, amit a hírlapi térből emeltünk tanulmányunk élére. A szófordulat gr. Andrássy 

Károly egy Pesti Hirlapbeli cikkében (Igazolás a’ gömöri esetre) Gömör-Kishont 

vármegye (ezután Gömör) 1843. április 12-i követválasztásának történéseire és azok 

előzményeire utal. Maga a választás és előtörténete egy lőcsei kutatás következtében 

kerültek érdeklődésünk középpontjába. Eredetileg Andrássy György grófról készülő 

doktori értekezésünkhöz gyűjtöttünk forrásokat, amikor az Andrássyak krasznahorkai 

levéltárában talált iratokból tudomásunkra jutott, hogy ezernyolcszáznegyvenhárom 

tavaszán zavargások kísérték Gömörben a követválasztást, a történtek (és 

előzményeik) feltárásával Andrássy Györgyöt, a megye korábbi adminisztrátorát 

bízták meg. Mivel hírlapi beszámolóból tudtuk, hogy Andrássy jelentését követően 

bővebb nyomozást rendeltek el az április tizenkettedikén történtek ügyében, újabb 

kutatásba fogtunk. Ennek során derült ki, hogy de la Motte Antal gróf Nógrád 

megyei főispáni helytartó elnökletével hosszadalmas törvényszéki eljárás indult. Bár 

iratainak részletes vizsgálata még várat magára, csupán a Helytartótanács vármegyei 

ügyosztályának vonatkozó lajstromkönyveit tekintettük át, mégis érdemesnek láttuk 

foglalkozni az „esettel”, „beszámolni” róla, mert a reformkor egy politikai 

jelenségtípusának olyan képviselője, amely – eltérően a többségtől – változatosan 

dokumentál(ha)t(ó). A történésekről néhány nap (esetleg pár hét) múltán már 

közreadott hírlapi tudósításoktól egészen évekkel később készült törvényszéki 

feljegyzésekig terjed(het) forrásanyaga, azaz számos kortárs elbeszélése 

tanulmányozható és többféle előadására kínálkozhat lehetőség. Jelenleg hírlapi 

cikkek és biztosi vizsgálati iratok állnak rendelkezésünkre, s ezek érzékletesen tárják 

elénk egy vármegyei közgyűlés akkoriban szokványos kísérőjelenségeit, amelyek 

közül főképp a gyűlés előkészületeit, a gyűlési döntéshozatal különböző formáit és a 

nagymértékű rendbontást ítéljük figyelemre érdemesnek, elsősorban e mozzanatok 

eseményjellege miatt. Éppen ezért politikai véleménynyilvánítás és érdekérvényesítés 

végleteit feltáró elbeszélésre vállalkozunk. Írásunk tulajdonképpen helyzetkép 
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„csata” előtt – közben – után, történtekről készült friss jelentésekből. Politikai 

„riport” Gömörből.1 

 

*** 

 

A vármegyék többsége reformellenzék és rendi állagőrzők küzdelmének állandó 

terepévé vált az ezernyolcszáznegyvenes évekre, s különféle „esetek” révén az 

évtized bővelkedett testi sértéssel vagy legrosszabb esetben halállal és tetemes 

anyagi kárral járó gyűlésekben. Negyvenhárom tavaszán a háziadó vitája s az 

országgyűlési követválasztás több vármegyében zajlott a gömöriekhez hasonló 

jelenetek közepette, májusra a megyék többségében elbukott a nemesi adóviselés 

terve, utasítások tárgyalását és választást gyakran kísért lármázás, fenyegetőzés, 

nem egy helyen dulakodások, néhol halálesetek is történtek. A legismertebb és 

legnagyobb hatású események április és augusztus közötti zalai gyűlésekhez és 

korteshadjáratokhoz kapcsolódtak. Zavargások és belőlük származó döntésképtelenség 

miatt előbb több hónapig nem volt követe a megyének, majd a megválasztott 

Deák lemondott megbízatásáról, vezér nélkül hagyva az alsótáblai ellenzéket.2  

                                                   
1 Igazolás a’ gömöri esetre. Pesti Hirlap, 1843. május 4. 295. Andrássy Károly gróf (1792-1845) a 
főrendi ellenzék tagja és kora neves gazdasági szakírója volt. Magyarország vasiparával és 
közlekedési viszonyaival foglalkozó munkák mellett ismert a kétkötetes Umrisse einer möglichen 

Reform in Ungarn szerzőjeként is (a mű névtelenül jelent meg). SZINNYEI József: Magyar írók 
élete és munkái. I. kötet. Bp., 1891. 171. Választási érintettségére felelő cikke: Igazolás a’ gömöri 
esetre. Pesti Hirlap, 1843. május 4. 295. Itt jelezzük, hogy egyes személyek csak monogramokkal 
vagy rövidített (vezeték)névvel szerepelnek hírlapi cikkekben. Többségük azonban az „eset”-ről 
szóló más források segítségével beazonosítható. A. K. tehát Andrássy Károly grófot, N. K. Nagy 
Károly megyei főjegyzőt, M. J. Mumhárd János hadi főpénztárnokot, D. P. Dapsi Pál táblabírót, 
Sz. K. Szentiványi Károlyt, Sz–sy Viktor Szentmiklóssy Viktort jelöli. Andrássy György királyi 
biztosi iratait őrzi: Štátny Archív v Levoči. L. Rody a panstvá. I. Rody. Andrássy Krásna Hôrka. 

[alább SAL–AKH] III. časť. 29. Župné Záležitosti, Gemer – Malý Hont, Šariš a Rozne Župy. 
705/544. doboz. Fasc. 3. (1843). A 29. tárgyi csoportra az egyszerűség érdekében ezután csak 
számmal hivatkozunk. 
2 Zalai történésekről lásd MOLNÁR András következő tanulmányait: Deák Ferenc és a zalai 
liberális ellenzék megbuktatása az 1843-as követválasztáson. Levéltári Szemle 37, 1987, 2. sz. 47-
59.; „Deák Ferenc nékünk nem királyunk!” Az 1843-as zalai követválasztás anatómiája. In: 
Skandalum. Magyar közéleti botrányok 1843-1991. Összeállította: GERŐ András. T-Twins Kiadó, 
Bp., 1993. 9-26.; Deák Ferenc és az 1843/44. évi országgyűlés. In: Zala követe, Pest képviselője. 
Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833-1873. Szerk. MOLNÁR András. Zala Megyei 

Levéltár, Zalaegerszeg, 2004. 74-90. A közgyűlésekről: 75-76. Zalán kívül elvetette a két tárgyat, 
illetőleg hasonló körülmények között zajló közgyűlések színhelye volt például Vas és Szabolcs 
megye. Róluk lásd: Pesti Hirlap, 1843. április 2. 220-221; április 20. 261. Az 1843-44-es diétára 
végül csak 17 megye követutasításában szerepelt a háziadó közös vállalásának támogatása. 
Magyarország története a 19. században. Szerk. GERGELY András. Osiris Kiadó, Bp., 2005. 223. 
Vármegyei választásokat érintő alaputasítások kapcsán részletesen beszél az országgyűlés 
előzményeiről: DOMBOVÁRI Ádám: A megyei választások kérdése és az 1843. évi követutasítások. 



 
 
 
 

Brigovácz László 

 127 

A zalai és/vagy azokhoz hasonló történések hátterében kisebb részben 

kormányhoz hű és felsőbb utasításra cselekvő főispánok vagy főispáni helytartók 

intézkedései, nagyobb részben vármegyéket uraló birtokos nemesek és támaszukat, 

szavazóbázisukat adó kisnemesi csoportok-tömegek álltak. Az adó megbuktatása 

vagy elfogadása többfelé is pillanatnyi erőviszonyokon, néhány kiváltságait 

elszántan védelmező középbirtokos és a politikai társadalom – olykor két irányban is 

tájékozódó – középrészének alkalmi szövetségén múlt. Máshol, szemben Zalával 

vagy éppen Gömörrel, a kudarc előrelátható volt. Sáros vármegyében például, amely 

a kormányzat talán legerősebb vidéki bástyájává emelkedett a reformkorra. A 

törvényhatóság belső életét és politikai kezdeményezések sikerességét alapvetően 

meghatározta két egymással érdekszövetségben álló (és házasságon keresztül is 

összekapcsolódó) család erős befolyása. A kormánypárti Péchyek és Hedryek 

kölcsönös támogatás és időben mozgósított párthívek révén szinte hitbizományként 

bírtak vezető tisztségeket, ezáltal könnyedén érvényesíthették akaratukat. Nem nyílt, 

nem nyílhatott esély a liberális ellenzék térnyerésére. Egyedül Pulszkyt sikerült 

követté választatni (1839-ben), s még az ő győzelme is hiábavalónak bizonyult, 

mivel utasításai félreérthetetlenül rendi állagőrzésre, nemesi jogok védelmére 

kényszerítették őt Pozsonyban. Tegyük hozzá: Sárosban meglehetősen kevés 

kisnemes élt, politikai jelentőségük elenyésző volt. Ahol viszont nagy számban 

éltek, a negyvenes évekre meghatározó erőtényezővé váltak. Mozgósításukhoz 

névlegesen Ferenc császár 1819. évi rendelete biztosította a jogi feltételt: a 

választásoknak a szokásos közfelkiáltás helyett az „una eademque nobilitas” elvét 

gyakorlatba átültető egyenkénti szavazással kellett lezajlania. Széles út nyílt azok 

előtt, akik lefizetéssel próbálták megszerezni politika iránt érdektelen vagy azzal 

csak kiváltságaik védelmezésekor foglalkozó kisnemesek voksait. Megyei 

közszereplők nyilván korábban sem zárkóztak el a módszer alkalmazásától, ám az 

uralkodói döntés már ürügyet is szolgáltatott számukra. Az ezernyolcszáznegyvenes 

évekre aztán állandósult a nincstelen nemesek felhasználása, megyék életének 

velejárójává vált a közerkölcsnek ártó, Kemény Zsigmond szavával élve 

„kóranyag”-ként fertőző jelenség: a korteskedés. Akkoriban ez már Gömörben sem 

számított szokatlannak, a „gömöri eset” idejére ráadásul állandó kísérője lett a 

nagymértékű rendbontás. Már az előző évtized első felétől kezdve botrányos 

jelenetek uralták a gyűléseket. 1834. december 2-án (ekkor határoztak a székhely 

Pelsőcre tételéről) vita bontakozott ki a jelenlévők és Abaffy Károly első alispán 

közt, miután Csernus Emánuel szolgabíró bejelentette, hogy a szeptemberi gyűlésen 

Abaffy széttépte a tiszti szék megtartásáról szóló augusztusi végzést. Az alispán 

                                                                                                                             
In: Nemzetek és birodalmak. Diószegi István 80 éves. Szerk. HÁDA Béla – LIGETI Dávid – MAJOROS István – 
MARUZSA Zoltán – MERÉNYI Krisztina. ELTE, Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Bp., 2010. 127-141. 
[Online: http://tortenelemszak.elte.hu/data/25718/DombovraiAdam.pdf – 2010. 03. 11.].  
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hamis tanúzással vádolta Mumhárd János táblabírót, a rendek azonban ellene 

fordultak és követelték a széksértés büntetését. Abaffy nemsokára feloszlatta a 

gyűlést és távozni akart, de nehezen engedték el; később pedig a tömeg a 

tanácskozás folytatását követelve az elnöki székbe ültette Ragályi Pált, majd 

önhatalmúlag helyettesítette a kényszernek nem engedelmeskedő jegyzőt, Nagy 

Károlyt.3  

Gömör egészen a harmincas évek közepéig nem képezett élénk, jól kivehető 

színfoltot a korabeli Magyarország politikai térképén. Összefüggésben állt ez azzal, 

hogy nem lépett át olyan gyorsan a rendi ellenzéki táborból a reformtörekvéseket 

támogatók közé, mint Bars vagy Zala megye. Tisztikara és a politikai életébe 

bekapcsolódó nemesi csoportok hosszú ideig csupán a rendi alkotmányos 

önrendelkezést és a nemesi kiváltságokat védelmezték. Amikor 1822 folyamán 

elérte a megyét a nemesség tiltakozási hulláma, a rendek éltek a vis inertiae 

lehetőségével, sőt, decemberben a nádor közbenjárását is kérték annak érdekében, 

hogy elháruljanak róluk és a megye élén álló, adminisztrátori és királyi biztosi 

tisztséget átmenetileg egyesítő Zichy Ferenc grófról a végrehajtandó újoncozás 

„súlyos, s a törvényekkel […] meg nem egyező” terhei. Csupán a királyi biztos 

fellépése után hagytak fel az ellenállással s adtak ezáltal lehetőséget Zichy grófnak 

az újoncokról és az adóhátralékról rendelkező pátensek kényszerítés nélküli 

foganatosítására. Szolidárisak maradtak ugyanakkor a végsőkig kitartó 

                                                   
3 Külön nem jegyzetelünk alapvető tényeket. Az 1840-es évek politikai fejleményeiről, köztük 
vármegyei választásokkal kapcsolatos általános jelenségekről lásd mindenekelőtt a következő 
köztörténeti összefoglalások, ill. egyetemi tankönyvek vonatkozó fejezeteit: BALLAGI Géza: A 
nemzeti államalkotás kora (1815-1847). Szerk. SZILÁGYI Sándor. Bp. 1897. (A magyar nemzet 
története IX.); Magyarország története 1790-1848. (Magyarország története tíz kötetben. 5/1-2.) 
Főszerk. MÉREI Gyula. Szerk. VÖRÖS Károly. Akadémiai Kiadó, Bp., 1980. (2., javított kiadás). 
GERGELY András: i. m. GUNST Péter – MIRU György – VELIKY János – VELKEY Ferenc: 

Polgárosodás és szabadság. (Magyarország a XIX. században). Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1999. 
Sáros vármegye belviszonyairól lásd L. Gál Éva Újházi Lászlóról szóló politikailag elfogult, de a 
megye sajátosságait jól ábrázoló munkáját. L. GÁL Éva: Újházi László a szabadságharc utolsó 
kormánybiztosa. Akadémiai Kiadó, Bp., 1971. 15-16, 20-21. (Értekezések a történeti tudományok 
köréből. Új sorozat. 57.) Vármegyei politikai módszerekről, hatalomgyakorlásról: Magyarország 
története 1790-1848, i. m. 621. KEMÉNY Zsigmond: Korteskedés és ellenszerei. I. kötet. Kolozsvár, 
1843. 9. Magyarország vármegyéi és városai (Magyarország monografiája). A magyar korona 
országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, 
közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. 8. kötet. Gömör-Kishont vármegye. 

Szerk. BOROVSZKY Samu. Apollo Irodalmi Társaság, Bp. 1903. 562. Használtuk a kötet 
digitalizált változatát (Arcanum DVD könyvtár IV. Családtörténet – heraldika – honismeret. 
Arcanum Adatbázis Kft., Bp., 2003.), az egyszerűség érdekében azonban mindenhol csak nyomtatott 
oldalszámokra hivatkozunk. A tanulmányhoz felhasznált fejezetek: Dr. HAZSLINSZKY Rezső – 
LISZKAY János: A Gömör-Kishonti Ág. H. Ev. Egyház szervezete. 415-423. KOMÁROMY István: 
A legujabb kor. 1803–1903. 559-592. Dr. ifj. REISZIG Ede és dr. SARLAY Samu: Gömör-Kishont 
vármegye nemes családai. 632-660. 
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törvényhatóságok tisztikarával és nemességével, s feliratokban tiltakoztak a királyi 

biztosok eljárása ellen, kiváltképp a katonai erő alkalmazását követően. Emellett 

pedig még pártjára is keltek a Wenckheim báró által lecsendesített Nógrádnak. Nem 

változtattak magatartásukon a tizenhárom év után 1825 szeptemberére összehívott 

diéta előszelében sem. A rendi-sérelmi ellenzék hagyományos érveit hangoztatták, s 

az új ülésszakon a követeik is ahhoz igazodva jelenítették meg a megye érdekeit. 

Ennek megfelelően az egyik titkosrendőri jelentés az ellenzéket erősítő megyék 

között sorolta fel Gömört. Almássy József főispánnak és különösen Abaffy Károly 

első alispánnak köszönhetően aztán az országgyűlést követően is hosszú ideig 

megragadt a megye a közjogi ellenzékiség szintjén.4 

A reformmozgalom térnyerése és a liberális nemesség pozíciójának erősödése, 

ezzel a törvényhatóság belső rendjének változása Draskóczy Sámuel (1794-1864) 

első alispánná választásával indult meg. Draskóczy az ezernyolcszázharmincas 

országgyűlésen követként képviselte a megyét, majd az első alispáni tisztet töltötte 

be 1836-tól 1843-ig (közben gömöri esperességi, később tiszai evangélikus 

egyházkerületi felügyelőként is tevékenykedett). Alispánná választására 1836. 

június 21-én, heves indulatokat keltő és véres dulakodássá fajult rimaszombati 

tisztújításon került sor. Ekkor nyerte el Abaffy Károly és Máriássy Pál főjegyző 

lemondása után Draskóczy az első, Máriássy Zsigmond a másodalispáni tisztséget, 

majd nevezte ki Almássy főispán Abaffy Miklóst és Nagy Károlyt fő-, Hubay 

Bertalant és Ratkó Miklóst aljegyzőkké. Túl azon, hogy a július 12-i pelsőci 

közgyűlés jegyzőkönyve szerint érvénytelen volt a restauráció, az augusztus 23-i 

rimaszombati gyűlés jegyzeteiben közölt kancelláriai átiratban szó esett házak 

megtámadásáról, lövöldözésekről és más visszaélésekről is. Az ügy kivizsgálására 

királyi biztost küldtek ki Szerencsy István személyében, akinek felügyelete alatt 

átmenetileg rendeződött a helyzet és nyugalomban teltek az év további gyűlései.5 

                                                   
4 A gömöri rendek József nádorhoz intézett feliratáról: MOL, Filmtár. C1480. doboz. Besztercebányai 
Területi Állami Levéltár. Gömör-Kishont Vármegye Levéltára. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1823. év. 1-
2. A leiratok vármegyei végrehajtásáról, illetve megyék, köztük Gömör magatartásáról: BALLAGI Géza: 
A nemzeti államalkotás kora..., i. m. 92, 112, 114, 116. A hivatkozott titkosrendőri jelentést őrzi: MOL. 
Regnicolaris levéltár. Archivum regni. N119 – Takáts Sándor hagyatéka. Fasc. 33. 4170/a. Vö. Gömör 
és Kishont törvényesen egyesült vármegyének leirása. […] Szerk. HUNFALVY János. Pest, 1867. 78-79. 
A hivatalát 1838-ig betöltő Almássy József főispáni kinevezéséről:  Magyarország vármegyéi és 
városai…, i. m. 560-561. Abaffy Károly 1818-1827 között a megye másodalispánja volt, az első alispáni 

tisztségben pedig 1827-től 1836-ig tevékenykedett. Uo. 558. Wirkner Lajos mindkettőjüket 
megbízhatónak nevezi Békés megye önkéntes örökváltságot illető körleveléről küldött kancelláriai 
jelentésében (1835. január). VÖLGYESI Orsolya: Királyi biztosi vizsgálat Békés megyében (1835). Aetas 
14, 1999, 1-2. sz. 30-42. Hivatkozott rész: 33. oldal, 22. jegyzet. 
5 Gömör és Kishont törvényesen egyesült…, i. m. 79. SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. II. kötet. 
Bp., 1893. 1072. Magyarország vármegyéi és városai…, i. m. 418.; Kossuth Lajos – Szerkesztői jegyzetek a 
Pesti Hirlaphoz I. (1841) Szerk. FAZEKAS Csaba. S. a. r., bev., jegyz. a Miskolci Egyetem 
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Gömör nemességének igen jelentékeny része élt már ezernyolcszázharminchatban 

is a személyes szavazás, tehát a közgyűlési határozatalkotás befolyásolásának 

lehetőségével. Fényes Elek – ezernyolcszáznegyvenhetes – adatai szerint valamivel 

16400 fő fölött járt a nemesség lélekszáma, ez a megye 186000-es népességének 

valamivel kevesebb, mint kilenc százalékával egyenlő. A Pesti Hirlap állandó 

gömöri tudósítójának, Bodon Ábrahámnak a lap hasábjain 1843 májusában 

megjelent cikke szerint a harminchatos tisztválasztáson háromezren vettek részt, 

vagyis nagyjából minden ötödik nemes megjelent Rimaszombatban. Politikailag 

használható csoportok feltehetően a megyei közgyűléseknek helyet adó Pelsőc és 

Rimaszombat körüli településeken éltek, és alighanem ottaniak voltak felelősek az 

1836. évi tisztújítást kísérő erőszakos cselekményekért.6  

A tisztikar leváltása szembetűnő, de nem egyedüli jele volt az erőviszonyok 

gyökeres (és végleges) megváltozásának. Személycserékkel párhuzamosan 

rögzültek a határvonalak megyei ellenzék és konzervatívok között. Egy 1837 őszén 

készült titkosrendőri jelentés az ellenzék jellegadó személyiségeiként említette 

Andrássy Károly grófot, Szentmiklóssy Viktort és Antalt, továbbá a Máriássy-

famíliát és más birtokos nemeseket. A Szentmiklóssy-fivérek már előzőleg is, 

később pedig a szabadságharc időszakáig részt vettek a törvényhatóság politikai 

életében, közigazgatásában. Viktor 1832-től 1839-ig al- majd főszolgabíró, 1839-40-

ben a vármegye követe volt. Fivére Antal 1839-45 között másodalispáni, 1843 

decemberétől helyettes, 1845-től 1849-ig első alispáni hivatalt vitt. A fiatalok közül 

említendő Bodon Ábrahám (1810-1871), aki tagja volt az országgyűlési ifjak 

társaságának, az 1839-40-es országgyűlésen Stuller Ferenc társaként szerkesztette az 

Országgyűlési Tudósításokat, és dolgozott a Pesti Hirlap tudósítójaként is.7 

A megyei ellenzékkel szemben álló csoport tartóoszlopa a katolikus papság 

volt, tömegbázisa a kisnemesség nagyobbik része. Meghatározó szerepet játszott 

az alkotmányvédő-kormánypárti táborban Scitovszky János akkori rozsnyói 

püspök, valamint Abaffy Károly korábbi első alispán és famíliája.8 

                                                                                                                             
Bölcsészettudományi Kar 2003. évi Kossuth-szemináriumának hallgatói. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. 193. 
ZOVÁNYI Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. (3. jav. és bőv. kiadás) Szerk. Dr. LADÁNYI 
Sándor. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Bp., 1977. 640. 
Magyarország vármegyéi és városai…, i. m. 563. SAL – AKH III. časť. 29. 705/544. doboz. Fasc. 3. 146. 
6 Pesti Hirlap, 1843. május 21. 337. FÉNYES Elek: Magyarország leirása. II. rész. Pest, 1847. 253, 256. 
7 MOL, Filmtár. 31649. doboz: Magyar Kancelláriai Levéltár. Magyar Királyi Kancellária. 

Informations-Protocolle der Ungarisch-Siebenbürgischen Sektion. [A105 – 1837-1847]. 
Jegyzőkönyvek, II. 1837. 2. sz. A Szentmiklóssyakról: Magyarország vármegyéi és városai…, i. m. 658. 
Bodon Ábrahámról: SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. I. kötet. Bp., 1891. 1150-1152. 
Vö. Magyarország vármegyéi és városai…, i. m. 366-367. 
8 MOL, Filmtár. 31649. doboz: Magyar Kancelláriai Levéltár. Magyar Királyi Kancellária. 
Informations-Protocolle der Ungarisch-Siebenbürgischen Sektion. [A105 – 1837-1847]. 
Jegyzőkönyvek, II. 1837. 2. sz. 
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A két fél küzdelmét mindenképp nyugodtabb mederbe terelhette Andrássy 

György gróf, az országos ismertséggel rendelkező és kiegyensúlyozó szerepre 

alkalmas, „megfontolt” viselkedésű reformmágnás, akit az egészségi állapota és 

személyes ügyei miatt tisztségéből felmentését kérő Almássy József főispán 

helyére ezernyolcszázharmincnyolc márciusában neveztek ki adminisztrátorrá 

(beiktatására augusztus elsején került sor). Főispáni helyettesként végzett 

tevékenysége: a döntéshozatal irányítása, kezdeményező fellépés közgyűlési 

határozatalkotásnál, elsősorban mégis adminisztratív szempontból érdemel 

említést, és nem hozható szoros összefüggésbe a megyében zajló politikai 

küzdelmekkel. Különösen azért nem, mert az ellenzék és Andrássy mint főispáni 

helytartó kapcsolata mentes volt komoly feszültségektől. A grófnak inkább kellett 

foglalkoznia Kancelláriától és Helytartótanácstól érkezett számos, közigazgatási 

vagy büntetőügyi vonatkozású utasítás teljesítésével, magánszemélyek vagy 

közösségek által benyújtott különféle folyamodványok (például községi kérelem 

robotmegtagadás miatt elrendelt katonai zárlat enyhítéséért) kezelésével. S 

természetesen legalább átnézés erejéig időt kellett fordítania igazságszolgáltatás 

vagy adókivetés tárgyában hozzá küldött iratokra (fenyítő perek listája, 

rabjegyzék, hadiadó-tabellák). Adminisztrátorsága egyébiránt nem nyúlt hosszúra, 

csak kevesebb mint négy évig tartott, mivel 1842 tavaszán főispánként áthelyezték 

Sáros vármegyébe.9  

Abban az évben még az ő elnöklete alatt ismét összecsapásokkal járt a 

gömöri tisztújítás. Azok során az Abaffyak támogatói kiverték az ellenzéki 

Draskóczy-pártiakat a pelsőci megyeházáról, sőt a településről is. A menekülők 

számára szűknek bizonyult a Sajó hídja, ezért keresztülgázoltak a folyón. A 

megyeház udvarán egyedül Andrássy Károly maradt, akit az Abaffyak néhány 

híve meg akart támadni, de kivont kardja és elszántsága visszarettentette őket.10 

Ezek a jelenetek bizonyítják, hogy Andrássy György nem tudta betölteni 

kiegyensúlyozó szerepét és képtelen volt útját állni az erőszaknak. Egyúttal 

feltételezni engedik, hogy ezernyolcszáznegyvenhárom tavaszára Gömör 

                                                   
9 Jelenkor, 1838. március 10. 77. V. Ferdinánd március harmadikai leiratában tudatta a megyével a 
kinevezés tényét. SAL – AKH. III. časť. 29. 704/543. doboz. Fasc. 2. 53. Andrássy azért kapott csak 
adminisztrátori tisztséget, mert Almássy József uralkodói döntés értelmében élete végéig megtarthatta 
főispáni címét. Erről Almássy lemondásának okaival együtt lásd főispáni leköszönő nyilatkozatát. 

SAL – AKH. III. časť. 29. 704/543. doboz. Fasc. 2. 49-50. (másolat). A gróf beiktatásáról: Jelenkor, 
1838. augusztus 11. 253. A felsorolt vármegyei jelentéseket – a teljesség igénye nélkül – lásd: SAL – 
AKH. III. časť. 29. 704/543. doboz. Fasc. 1-2; 705/544. doboz. Fasc. 1-2. A sárosi kinevezésről 
Majláth Antal kancellár értesítette a grófot 1842. június 1-i és 9-i hivatalos leveleiben. SAL – 
AKH. III. časť. 29. 706/545. doboz. Fasc. 5. 24-25. A kinevezés tényét közli: Jelenkor, 1842. 
június 8. 211; Pesti Hirlap, 1842. június 9. 407. 
10 Magyarország vármegyéi és városai…, i. m. 563. 
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politikai társadalma hozzászokott az erőszakba torkolló megyegyűlésekhez. 

Sokan bizonyára számoltak is azzal, hogy hasonló események fogják 

megzavarni a követutasítások elfogadása, illetve követválasztás céljából 

március-áprilisban tartandó gyűléseket. Kiváló alkalmat teremtett erőszakos 

eszközök alkalmazására, hogy egyelőre nem töltötték be a Sáros élére került 

Andrássy adminisztrátori tisztét. Bár az uralkodó 1843 késő őszéig nem mentette 

fel hivatalából, a tényleges munkavégzéssel járó sárosi főispánsága mellett már 

csak cím maradt főispáni helyettessége. Gömör nélkülözte rendszeres jelenlétét, 

másképpen szólva nem rendelkezett politikai feszültség mérséklésére alkalmas 

tekintélyes vezetővel. További kockázati tényezőt jelentett a megyei választmány 

által kidolgozott követutasítás, amiben más vármegyékéhez hasonlóan helyet 

kapott a két kiemelten fontos reformkövetelés: az ősiség eltörlése és a háziadó 

arányos együttviselése.11  

A rendzavaró cselekmények előhangját a pelsőci megyeházán március 

tizenharmadikán megnyílt negyedéves közgyűlés szolgáltatta, azzal vette 

kezdetét a „gömöri eset” névvel illetett történésfolyam. Eleinte viszonylagos 

nyugalom honolt a gyűlésen, részben talán annak köszönhetően, hogy a 

„maradjon az ősiség, nem adózunk, megtartjuk a constitutiót” jelszavak jó előre 

ismertté tették az utasítások tárgyalására kijelölt tizennegyedikei ülésnapra a 

városba érkezett négyszáznál is több kisnemes álláspontját. Ennek fényében 

nem is okozott meglepetést az ülés. Az ellenzék felvonultatta ugyan megyei 

elitjét s néhányan megpróbáltak érvelni az ősiség eltörlésének szükséges és 

hasznos volta mellett, a szavazáson azonban háromszázhetvenhárom-

százhetvenkilenc arányban, kisnemesi voksok miatt megbukott a 

kezdeményezés (az eltörlést támogatók között százhetvenhat, az ellenzők 

táborában viszont csak tizenöt kardos, vagyonosabb nemes foglalt helyet). 

Váratlan fordulat következett be ellenben másnap, amikor a háziadó ügye került 

a már mintegy nyolcszáz fős gyűlés elé. Némiképp megelőlegezte az ellenzék 

sikerét, hogy bár a választmányi javaslat felolvasása közben a jelenlévő 

kisnemesek részéről elhangzottak a „nem adózunk, nem fizetünk” kijelentések, ez 

nem zavarta meg a felszólalások rendjét. Elsőként a későbbi eseményekben 

kulcsfigurává vált Mumhárd (Mumhardt, később Szilárdy) János hadi 

főpénztárnok beszélt, s aggodalmaskodva érvelt az előterjesztés ellen, mellyel az 

„alkotvány sánczaiba vétetnek föl” a nemnemesek. Szavai azonban nem tudták 

elérni a kívánt hatást, főként a háziadó mellett nyilatkozó Szentiványi Károlynak 

(1802-1877), a megyei közélet befolyásos szereplőjének köszönhetően.  

Személyében ugyanis egy rendkívül felkészült szónok segítette az ellenzéket. 

                                                   
11 Andrássy áthelyezéséről: Pesti Hirlap, 1842. szeptember 25. 682; 1843. december 4. 854. 
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A tanulmányait részben a pesti piaristáknál, részben Sárospatakon végző 

Szentiványi 1824-ben kapcsolódott be a gömöri közéletbe, tiszteletbeli jegyzővé 

nevezte ki Zichy Ferenc főispáni helytartó. Három év múlva már a megye rendes 

aljegyzője, 1832-ben főjegyzője lett, négy évvel később elnyerte a putnoki járás 

főszolgabírói tisztségét. 1839-40-ben és 1847-48-ban két diétai követséggel, tehát 

országos politikai szerepvállalásokkal párosult vármegyei karrierje. A gömöri 

ellenzék tagjaként jó személyes viszonyt ápolt Deákkal s részt vett 1848-49 

eseményeiben. Negyvennyolc tavaszán Gömör főispánjává nevezték ki, a 

szabadságharc alatt erdélyi kormánybiztosként tevékenykedett, és betöltötte a 

felsőház helyettes jegyzői posztját is (1849. március-április). 1843 márciusában a 

háziadó vitájában elmondott beszéde annyira meggyőzőnek bizonyult, hogy 

hetvennégy felszólaló közül hetvenen magukévá tették gondolatait. (Köztük volt 

az a Soós András kisnemes is, aki az ősiség megtartása mellett szavazott az előző 

napon.) Ezáltal a háziadó vállalásával s így az ellenzék sikerével zárult a több 

mint nyolcórás küzdelem.12 

Volt azonban egy nagyon fontos, a szavazást döntő mértékben befolyásoló 

körülmény, amit nem említett meg az ülésről a Pesti Hirlap április másodikai 

számában egyébiránt részletesen tudósító Győry Dániel megyei aljegyző. Az 

tűnik ugyanis elő a Világhoz érkezett egyik beszámolóból, hogy nagy 

valószínűséggel csak tekintélyes hozzászólók alapján, többségi határozat 

kimondásával, ún. ponderált szavazattal született meg a döntés. A jelentés kitér rá: 

a március tizenötödikei ülésen Draskóczy alispán először szavazást hirdetett ki, 

s erre a jelenlévő kisnemesek többsége kivonult az ülésteremből. Ezután 

azonban a hozzá közel ülők – például Andrássy Károly gróf – minden bizonnyal 

rábírták (ezt a cikkíró a következményekből fejtette vissza), hogy a felszólalók 

után mondja ki a többséget az adó elvállalása mellett. Mindennek azért volt 

jelentősége, mert a Világ tudósítója szerint az adót fizetni nem akaró, 

határozottan kiváltságvédő magatartást tanúsító kisnemesek értesültek a 

történtekről és ingerülten távoztak Pelsőcről. A közgyűlés után összejövetelre 

került sor Mumhárd Jánosnál, s a résztvevők elhatározták, hogy addig nem 

választanak követet, míg ki nem kényszerítik a fizetésről szóló végzés eltörlését. 

Gömör március harmincadikai gyűlését követően viszont már történt előválasztás: 

                                                   
12 A közgyűlés eseményeiről: Pesti Hirlap, 1843. március 26. 203; március 30. 211; április 2. 219-
220. Vö. Világ, 1843. május 27. 338. Az ősiségről tartott szavazás eredményét közli még: Gömör 
és Kishont törvényesen egyesült…, i. m. 80. Mumhárd Jánosról: Magyarország vármegyéi és 
városai…, i. m. 334. Szentiványi Károlyról: A Pallas Nagy Lexikona. XV. kötet. Bp., 1897. 593. 
Vö. Magyarország vármegyéi és városai…, i. m. 657. Az 1848-1849. évi első népképviseleti 
országgyűlés történeti almanachja. Szerk. PÁLMÁNY Béla. Magyar Országgyűlés, Bp., 2002. 
1047-1048. 
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az első követi tiszt felkérés után az ellenzéki Szentiványi Károlyé lett, a 

másodikra ellenben Szentmiklóssy Viktor visszalépése miatt két jelölt is akadt a 

szintén ellenzéki Nagy Károly főjegyző (1797-1868) és a fiatal Dapsi (Dapsy) 

Pál táblabíró személyében. Közülük Nagy a korabeli Magyarország tudományos 

élete kiemelkedő alakjának számított, különösen a csillagászat és a matematika 

terén. Igazi polihisztorrá emelte őt azonban, hogy érdeklődése e két diszciplínán 

kívül kiterjedt a közgazdaságtanra és a gyógyszerészetre is. 1832-től tagja volt a 

Magyar Tudós Társaságnak, emellett támogatta a gömöri ellenzéket.  Dapsi Pál 

(azonosnak kell őt tekintenünk azzal a Dapsy Pállal, aki jó baráti viszonyt tartott 

fenn Tompa Mihállyal, s gyakran látta őt vendégül otthonában) nem volt ennyire 

sokoldalú személyiség. Fiatal kora ellenére ugyanakkor már az „eset” idején is 

többéves megyei tiszti tapasztalattal rendelkezett, mivel 1839-től 1842-ig gömöri 

alügyész volt. Lényegesen nagyobb súllyal esett azonban latba képességei és 

lehetséges követi teljesítménye megítélésénél az életkora. Bizonyítja ezt, hogy 

egy idősebb táblabíró felszólította őt a Nagy Károly javára való lemondásra, 

amit Dapsi – támogatói ellenzése mellett – meg is tett (erre a jelenetre a Pesti Hirlap 

április huszadikai, illetőleg a Világ április huszonkettedikei cikke szerint március 

harmincadikán Andrássy Károlynál, egy zártkörű konferencián került sor). Ezzel 

azonban nem fejeződött be a verseny a második tisztségért. Mumhárd 

főpénztárnok, a „»nem adózunk« egyik torkos hőse” összefogást hozott létre 

követté választására, s megegyeztek arról, hogy rokonokat és barátokat a vállalt 

adó megbuktatására fognak ösztönözni. Ezt követően, mivel már csak alig két 

hét volt hátra az április tizenkettedikére hirdetett követválasztásig, mind az 

ellenzék, mind az alkotmányvédő-kormánypárti csoport nekilátott a 

lélekvásárlásnak.13 

Szükséges itt előzetesen elárulni, hogy a követválasztáson történtek miatt 

királyi biztosként a megyébe küldött korábbi adminisztrátor, Andrássy György 

név szerint megemlítette vádleveleiben a korteskedés és más cselekmények 

                                                   
13 Világ, 1843. május 27. 338-339. A Hunfalvy-féle vármegye-monográfia szintén hangsúlyozza, 
hogy nem „numerált”, azaz számlált, hanem ponderált szavazattal mondták ki a háziadó vállalását. 
Gömör és Kishont törvényesen egyesült…, i. m. 80. A Mumhárdnál tartott tanácskozásról: 
SAL – AKH. III. časť. 29. 705/544. doboz. Fasc. 3. 2. Az előzetes követjelölésről: Pesti Hirlap, 
1843. április 9. 236. Vö. Világ, 1843. április 22. 253. Nagy Károlyról összefoglalóan: 
Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hirlaphoz, i. m. 194. Dapsi Pálról: Világ, 1843. május 27. 339. 

Vö. Magyarország vármegyéi és városai…, i. m. 643. Tompa Mihállyal ápolt barátságáról: 
BISZTRAY Gyula: Arany János „Koszorú”-jának olvasóközönsége. Magyar Könyvszemle 78, 
1962, 1. sz. 75-81. Hivatkozott rész: 77. [Online: Elektronikus Periodika Archívum, 
http://epa.oszk.hu/00000/00021/00248/pdf/MKSZ_EPA00021_1962_78_01_074-081.pdf – 2010. július 11.] 
Követjelölti visszalépéséről: Pesti Hirlap, 1843. április 9. 236; április 20. 260. Vö. Világ, 1843. 
április 22. 253. Mumhárdék szervezkedéséről: Pesti Hirlap, 1843. április 20. 261. Vö. Világ, 
1843. április 22. 253. 
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elkövetésével gyanúsított személyeket. Tisztában vagyunk ugyanakkor vele, 

hogy az iratokban szereplő információk nem bizonyított állítások, hanem csupán 

a gróf által nyilatkozat benyújtására kötelezés végett a címzettekkel közölt 

terhelő vallomások. A „gömöri eset”-tel foglalkozó hírlapok segítségével viszont 

felhasználhatók arra, hogy meghatározzuk egyes személyek eseménysorozatban 

játszott szerepét. Kiindulási pontul szolgál ehhez, hogy a gróf alapvetően a 

tisztikart tette felelőssé a történtekért. Pártállásra való tekintet nélkül már a 

közgyűlés előzményei kapcsán is több megyei hivatalnokot vádolt meg 

törvénybe ütköző vagy közerkölcsnek ártó cselekmények elkövetésével. Az 

érintettek közül a konzervatív tábor önhatalmúlag követjelöltté lett 

vezéralakjának Mumhárd Jánosnak küldte a leghosszabb levelet. A főpénztárnok 

ellen izgatás-lázítás, továbbá vesztegetés gyanúja merült fel. Az egyik 

legsúlyosabb vád szerint Mumhárd azzal tüzelte híveit, hogy maguk a vagyonos 

birtokosok nem akarnak adót fizetni, hanem csak a szegény nemeseket kívánják 

vele terhelni, hogy ez által tönkretehessék őket. Jóllehet nem lehetséges ezek 

részletes igazolása a pillanatnyilag rendelkezésünkre álló anyag alapján, nem 

vitatható a Pesti Hirlapban is említett lendületes agitáció ténye. S nagy 

valószínűséggel megtörtént az izgatási vádban szereplő cselekmény is. Erre 

enged legalábbis következtetni klisészerű volta. A fent említett zalai események 

kapcsán hasonló módszerrel próbálkoztak – sikeresen – az ellenzék 

megbuktatására szövetkezők, amikor azt híresztelték kisnemesek körében, hogy 

a megyevezetők akarják rájuk erőltetni a háziadót. A gömöri főpénztárnok 

tevékenysége hasonlóan eredményes volt, számos kisnemest tudott maga mellé 

állítani, s amint azt az április tizenkettedikére hirdetett közgyűlés tanúsította: 

hangulatkeltése is hatással járt körükben.14 

Andrássy vádlevelei arról is árulkodnak, hogy az ellenzékiek szintén élénken 

győzködték, egyúttal anyagi juttatások ígéretével próbálták megnyerni a 

felkeresett községek nemeseit. Jelentős összegeket áldoztak a megvendégelésükre 

és az ingyenes fuvaroztatásukra. Kriston Lajos csendbiztos radnóti nemesek 

támogatásának megszerzésével kísérletezett borvásárlás és szekérfogadás útján, 

Győry Dániel aljegyző pedig a róla tett vallomás szerint ökröket vásárolt a pelsőci 

vendégeléshez. Győry közreműködése annak ismeretében nem meglepő, hogy 

aljegyző létére is igen jómódban élt. S amellett, hogy a megyei közigazgatásban 

dolgozott, kapcsolatba került a szépirodalom világával: Petőfi legjobb gömöri 

barátai közé számlálta, pesti tartózkodása alatt pedig jó ismerőseivé lettek a 

                                                   
14 SAL – AKH. III. časť. 29. 705/544. doboz. Fasc. 3. 2-14. (másolat). Mumhárdra vonatkozóan: 
uo. 2-3. Pesti Hirlap, 1843. április 20. 261. Az utóbbi cikk Mumhárddal kapcsolatos állításait a 
Világ sem cáfolta. Lásd: Világ, 1843. április 22. 253. A zalai történésekről: MOLNÁR András: Deák 
Ferenc és a zalai liberális ellenzék..., i. m. 56. 
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korszak olyan neves alkotói, mint a regényíró Kuthy Lajos, a drámaíró Czakó 

Zsigmond, továbbá Vahot Imre (Kuthyt és Vahotot még rimaszombati otthonában 

is vendégül látta). Neveket nem említ ugyan, de alátámasztja az ellenzékieket 

korteskedés tárgyában ért vádakat a Világnak a követválasztás körülményeiről 

beszámoló, saját forrásra támaszkodó májusi cikke. Megemlíti, hogy támogatóikat 

szekereken és kocsikon, „bor s muzsikaszó s lobogók közt” szállították Pelsőcre, 

miközben a főpénztárnok gubás nemesei gyalogszerrel érkeztek a városba. (A 

Világ a történtekről szóló első tudósítását még a Pesti Hirlap április huszadikai 

cikke nyomán készítette s csak ezután jelentette meg saját hírközlő által írt, a Pesti 

Hirlap állításait több ponton cáfolni igyekvő beszámolóját május huszonhetedikei 

számában.) Feljelentések alapján ellenzékiek vesztegetésen kívül próbálkoztak 

álhírre épülő hangulatkeltéssel is. Hubay Bertalan táblabíró és aljegyző például 

azzal bujtogatta a putnoki nemesség virágvasárnapi gyűlésén jelenvoltakat, hogy 

már másnap megváltoztatták a háziadóról március tizenötödikén hozott végzést. A 

követválasztás érdekében végzett megyebéli utazásai alatt pedig elhíresztelte, 

hogy a márciusi közgyűlésen csak hadisegélyt (subsidium) szavaztak meg adó 

helyett. Ennél is komolyabb üggyel: parasztlázítás lebegtetésével összefüggően 

szerepelt újabb terhelő vallomás a Győry Dánielnek küldött biztosi értesítőben. Az 

aljegyző eszerint azt beszélte, hogy egy oláhpataki tanácskozáson többen 

kijelentették Draskóczy alispánnak: ha nem gondoskodik a biztonságról, 

harmincezer parasztot állítanak ki háromezer nemes ellen.15 

Akár megalapozottak voltak, akár puszta szóbeszédekre épültek e vádak, 

egyértelmű, hogy eredményes munkát végeztek, hiszen a Világ előbb 

hivatkozott beszámolója szerint ezerkétszáz szavazójuk jelent meg Pelsőcön az 

április 12-i követválasztás előestéjén. Velük szemben körülbelül nyolcszázan 

voltak, tehát jelentős létszámhátránnyal küzdöttek Mumhárd főpénztárnok 

gubás-szűrös támogatói. A Világ tudósítója szerint ők eleinte céltalanul 

bolyongtak a városban, eltérően az ellenzéki jelöltek nemzeti színű zászlókat 

hozó, viselkedésükkel az eseménynek ünnepi hangulatot kölcsönözni igyekvő 

választóitól. Ennek az állításnak azért ellentmond a Nemzeti Ujság gömöri 

tudósítása, amelyben az szerepel, hogy „túróval, szalonnával, kenyérrel ellátva 

jöttek a választás helyére, nyiltan kimondván: »nem borért, nem pénzért 

veszélyeztetendjük mi őseinktől vérrel szerzett nemességünket, kiváltságunkat!«„. 

Ezután „az ugy nevezett »Rongyos« korcsma felé iramlottak, s ugyanott 

                                                   
15 SAL – AKH. III. časť. 29. 705/544. doboz. Fasc. 3. 6-7. Győry Dánielről: Dr. KÁLNICZKY Géza: 
Petőfi Rimaszombatban. Új részletek a költő életéből. [újraközlés] Gömörország, V, 2004. 
Különszám. [Online: http://www.gomororszag.sk/505.html – 2010. 07. 05.]. A Világ ellenzékiekre 
vonatkozó közlései: Világ, 1843. május 27. 339. A Győryre vonatkozó vádak: SAL – AKH. III. 
časť. 29. 705/544. doboz. Fasc. 3. 6. 
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S[zentiványi] K[ároly] részére letétetett, s hat foglár által őriztetett 95 bor s 5 

pálinka-hordó nedvét a padlással kiittatták, s az ott talált húst kihányták […]”.  

Éjszaka pedig, mintegy előre jelezve, miért is érkeztek Pelsőcre, megtámadták 

az ellenzékiek szállásait. A kitört verekedésben ugyan senki nem vesztette életét 

(csupán egy kisnemes szenvedett komoly sérüléseket), de érthetően nyugtalanná 

vált a hangulat. Másnap hajnalban „ne hadd szabadságodat”, „nem fizetünk” 

jelszavak harsogásával fújtak ébresztőt Mumhárd hívei, tovább fokozva a 

feszültséget. Valószínűleg igencsak növelte bátorságukat, hogy a szomszédos 

Torna megyéből Császár ottani csendbiztos vezetése alatt Pelsőcre érkezett egy 

velük szövetséges kisnemesi csoport. A főpénztárnok szavazóhada ezért 

késlekedés nélkül érvényt kívánt szerezni akaratának.16 

Forrásaink ugyan nem szolgálnak elegendő információval a közgyűlés 

eseményeinek részletes feltárásához, ám érzékletesen számolnak be az erőszakos 

cselekményekről. Mindenekelőtt azonban egységesen állítják, hogy a 

Mumhárdot támogatók először a márciusi közgyűlésen elfogadott adó 

visszavonatását akarták elérni. Ebbéli törekvésükhöz megyei tisztviselőktől 

kaptak biztatást. Bárdi Pál táblabíró például a vele szemben emelt vád szerint 

már a pelsőci megyeházához való megérkezéskor igyekezett őket feltüzelni. 

Ennek érdekében „itt a hazaáruló!” kiáltással rátámadt Szentiványi Károlyra, 

majd azt tanácsolta a nemeseknek, hogy addig ne válasszanak követet, míg nem 

lesz eltörölve az adóról szóló végzés. A kisnemesek először megpróbálták 

kéréssel elérni az ezt bizonyító pecsétes levél kiadását. Ez azonban nem vezetett 

eredményre, s a közgyűlés átfordult rendbontásba. A Világ felrótta ugyan a 

vagyonos ellenzékieknek, hogy – miután „alacsonyságig” korteskedtek – nem 

hallgattak a kérő szavakra, de ezzel együtt is Mumhárd bizalmasai voltak 

közvetlenül felelősek az indulatok elszabadulásáért. Bárdi Pált azzal is 

megvádolták, hogy élére állt a botokkal és egyéb ütőeszközökkel felszerelkezett 

csoportnak, s emiatt emeltek panaszt a nemeseket kivont karddal „harcba 

vezető” Császár tornai csendbiztos ellen is. Ők ketten sikeresen hergelték fel az 

adófizetést ellenző kisnemeseket, akik kérelmük elutasítása után betódultak a 

megyeházba és tönkrezúzták az ülésterem és más helyiségek nyílászáróit és 

berendezési tárgyait. Dúlásuk nyomán valóságos csatatérré vált az épület. 

Széttört ajtók, ablakok, bútorok hevertek mindenfelé, tetemes kár keletkezett. A 

zűrzavaros jelenetek közepette ráadásul történt más is, ami már túlmutatott 

egyszerű rongáláson. Mialatt ugyanis a nemesek követelték az első alispántól az 

adóvisszavonást elismerő pecsétes levelet (azért még létráról is megpróbáltak 

                                                   
16 Világ, 1843. április 22. 253; május 27. 339. PH, 1843. április 20. 260. Nemzeti Ujság, 1843. április 26. 263. 
SAL – AKH. III. časť. 29. 705/544. doboz. Fasc. 3. 10. 
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bejutni emeleti szobájába), s látták, hogy Draskóczy késlekedik, rátámadtak 

Szentmiklóssy Antal másodalispánra. Egyikük dühében szívtájékon szúrta a 

tisztviselőt, aki azonban – mindkettejük szerencséjére – életben maradt. Nem 

esett komoly baja a Pesti Hirlap névtelen tudósítója által tettleg bántalmazás 

sértettjeként megnevezett, tumultuózus jelenet résztvevőjévé vált Andrássy 

Károlynak sem. A gróf maga cáfolta ezt az értesülést a hírlapban közölt, s a 

dolgozatunk címadása kapcsán már hivatkozott május 4-i cikkében. Elmondta: 

csupán a megyeháza épületében felgyűlt tömegen való keresztültörési kísérlete 

során sérült meg öltözéke, s nem a gubások botjainak vagy vágóeszközeinek 

köszönhetően. Adalékul szolgál érintettségéhez, hogy közvetlenül a gömöri 

közgyűlésen történtek után írta az „»Az országlási modor« egy új neme” című 

cikkét (Pesti Hirlap), amelyben elkeresztelte az ütőeszközökkel felszerelkezett, 

erőszakoskodásra hajlamos kisnemeseket „bunkócratiá”-nak.17 

A hírlapi és irodalmi nyelvben megjelent új szónak tökéletesen érvényt 

szerzett a pelsőci dúlást végrehajtó mintegy kétszáz nemes. Garázdálkodásuknak 

köszönhetően nem lehetett rendben lefolytatni a közgyűlést, az indulatok 

csillapítása végett néhányan mégis úgy döntöttek, hogy – főként a tisztikar iránt 

megcsappant bizalom helyreállítása érdekében – megtartják a követválasztást. 

Ez a Mumhárd-párt várakozásai szerint alakult, sőt, talán felül is múlta azt, 

hiszen közfelkiáltássá egyszerűsödött. Az ellenzéki jelölt, Szentiványi Károly 

ugyanis már közvetlenül a rendbontás után visszalépett, s ezzel versenytárs 

nélkül maradt a hadi főpénztárnok. Így a megyeháza udvarára gyűlt tömeg a 

leginkább Bárdi Pál táblabíró által, ismételve hangoztatott „éljen Mumhárd”, 

„vesszen Szentiványi” jelszavaknak megfelelően a főpénztárnokot és Dapsi Pált 

emelte fel a két tisztségre. Viharos, a sajtóorgánumokban vádak és ellenvádak 

sorozatát előidéző közgyűlés zárult le ezzel. A szabad útra engedett és a 

visszafojtott indulatok miatt azonban a „gömöri eset” „természetesen” nem 

maradt utóélet nélkül. Főként azért sem, mert az erőszakos eszközöket 

alkalmazó csoport nem aratott teljes győzelmet. Április 12-én nem került sor 

követi megbízólevelek (credentionalis) kiadására. Bodon Ábrahámnak a Pesti 

Hirlapban megjelent május huszonegyedikei cikke szerint Mumhárdék 

egyszerűen elfelejtették kikérni az iratokat. Később, a május nyolcadikára 

közigazgatási ügyek tárgyalására egybehívott közgyűlésen szerették volna 

pótolni mulasztásukat, de az éppen az őket támogató „bunkós párt” újabb 

megmozdulásáról szállongó hírekre hivatkozva elnapolták a gyűlést. 

                                                   
17 Pesti Hirlap, 1843. április 20. 260; május 21. 337. Vö. Világ, 1843. május 27. 339. SAL – AKH. 
III. časť. 29. 705/544. doboz. Fasc. 3. 6, 8, 10. Az Andrássy Károllyal kapcsolatos téves közlés: 
Pesti Hirlap, 1843. április 20. 260. A gróf helyesbítése: Igazolás a’ gömöri esetre. Pesti Hirlap, 
1843. május 4. 295. „Az országlási modor” egy új neme c. cikke: Pesti Hirlap, 1843. április 27. 275-276. 
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Megjegyezzük azért, hogy Draskóczy alispán a törvénytelennek tekintett választás 

miatt egyébként sem volt hajlandó kiadni a megbízóleveleket, a rendzavarás 

veszélye tehát jó ürügyül kínálkozott számára. Mumhárdék mindenesetre nem 

indulhattak el a megnyíló diétára, így a vármegye egy időre elesett a politikai 

reprezentáció lehetőségétől.18 

Addigra ugyanakkor Draskóczy jóvoltából már az uralkodó elé került az a 

jelentés, ami beszámolt az áprilisi választás történéseiről. V. Ferdinánd annak 

ismeretében májusban kinevezte főispáni hatalommal bíró királyi biztossá a volt 

adminisztrátort, Andrássy György grófot. S megbízta a rendbontás és anyagi 

kártétel kapcsán lefolytatandó vizsgálatok vezetésével (a Pesti Hirlap április 

huszadikai cikke, amint azt a gömöri állandó tudósító, Bodon Ábrahám is jelezte 

a lap május huszonegyedikei számában, tévesen állította, hogy a biztosságot 

kérték a királytól). Andrássy kinevezése mindamellett nem tartotta vissza az 

áprilisi gyűlés előtt szervezkedők egy részét az újabb korteskedéstől és a 

kisnemesség lázításától. A vizsgálat nyomán készült vádiratok tanúsága szerint 

tovább folyt a vendégelés és agitálás, sőt, a tettlegességre buzdítás is. Előbbi 

váddal illették például Török Sándor és Kubinyi Ödön főszolgabírókat, utóbbival 

a Mumhárd-párt tevékeny tagját, Bárdi Pál táblabírót. Maga a főpénztárnok 

szintén serényen biztatta a kisnemeseket, még a Pünkösdkor birtokán tartott 

összejövetelen is arra ösztönözte őket, hogy cselekedjenek adómentességük 

megőrzéséért. Mindennek azért látta különös szükségét a két csoport, mert 

érvénytelenítették az áprilisi választás eredményét. A törvényhatóság élére 

ideiglenesen visszatért Andrássy pedig részben az engedelmességi parancs 

kihirdetése, részben az új követválasztás végett közgyűlést hívott egybe július 5-

ére Rimaszombatba. A pelsőci megyeháza állapota ugyanis nem tette lehetővé az 

ottani ülésezést.19  

A rimaszombati gyűlés – amin a gróf személyesen elnökölt – mindkét tábor 

számára hozott kedvező eredményeket. Egyrészt az újabb lázongás elkerülése 

céljából kiemelték a követutasításból a háziadó viselését. Másrészt viszont Nagy 

Károly megyei főjegyző és Ragályi Miksa táblabíró (1811-1894) személyében 

(és 1340 vokssal 496 ellenében) az ellenzék jelöltjeit választották követekké.  

Utóbbi révén katonaviselt ember képviselhette Gömört. Ragályi hadnagyként 

szolgált a huszárságnál, majd e rangban lépett ki a hadseregből és került be a 

megyei politikai élet vérkeringésébe. Előbb a gömöri reformellenzék oldalán 

                                                   
18 A követválasztás pillanatairól: Világ, 1843. május 27. 339. Vö. Pesti Hirlap, 1843. április 20. 
260. SAL – AKH. III. časť. 29. 705/544. doboz. Fasc. 3. 8. A választás utáni hetek eseményeiről: 
Világ, 1843. május 27. 339. Pesti Hirlap, 1843. április 20. 260-261; május 18. 330; május 21. 337. 
19 Pesti Hirlap, 1843. április 20. 260; május 18. 330; május 21. 337; július 20. 485. SAL – AKH. 
III. časť. 29. 705/544. doboz. Fasc. 3. 3-5, 8, 48-49, 56. 
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küzdött, 1843 júliusára pedig követjelöltté vált a tapasztaltabb Szentiványi 

Károly áprilisi visszakozásának köszönhetően (1848 júniusában nemzetőr 

kapitánnyá nevezik ki, decembertől kormánybiztosi feladatot kap Torna 

megyében). Megbízatását az áprilisihoz képest nyugodtabb körülmények között 

zajló választáson szerezte, bár a közgyűlés nem volt mentes a rendbontástól. A 

két tábor, melyek közül az ellenzéké többszörösen felülmúlta létszámában 

Mumhárdét, összecsapott egymással a megyeháza előtti téren. A zavargás a 

királyi biztos intézkedéseinek köszönhetően nem járt a tavaszihoz hasonló 

végkifejlettel. Andrássy György már a gyűlés előestéjén igyekezett elejét venni 

erőszakos cselekményeknek, járőrözést rendelt el Rimaszombatban; másnap 

pedig az újabb botrány elkerülésére a csetepaté közben behívatta a várossal 

szomszédos Tamásfalván állomásozó lovasosztályt. A katonák jelenléte 

nyugalmat teremtett, s ezután a szokott rend szerint zajlott a gyűlés a szavazás 

már ismertetett végkifejletéig.20 

A királyi biztos feladata ellenben nem ért véget az ülés megtartásával, le 

kellett vezényelnie az áprilisi követválasztással és előzményeivel kapcsolatos 

vizsgálatot is. Többször kellett választ kérnie váddal illetett személyektől, akik 

között fent említetteken kívül szerepeltek még: Szentmiklóssy Antal 

másodalispán, Szontagh Bertalan aljegyző, Darvas Gábor csendbiztos, továbbá 

Kubinyi Rudolf, Sándor Ferenc, Vadnay Boldizsár, Szentmiklóssy Rudolf, 

Ábrahány Ferenc, Szatmáry Pál táblabírák, Malletter megyei, Keviczky Károly 

első alispáni írnokok. Mivel a szükséges vallomások nem érkeztek meg időben, 

Andrássy hosszas levelezésre kényszerült Draskóczy gömöri és Koós Károly 

Torna megyei első alispánnal, akitől október elején kérte el Császár tornai 

csendbiztos vallomását. Vizsgálatának eredményeként a tisztikar számlájára írta 

az áprilisban történteket: rongálásokban és bántalmazásokban Mumhárd 

főpénztárnoknak és bizalmasainak volt közvetlen felelőssége; szavazatvásárlásban, 

tömegek mozgatásában viszont az ellenzéknek is, amely az adókérdésben 

alkalmazott politikai módszereivel felkorbácsolta az indulatokat, ellentámadásra 

ingerelte az alkotmányvédő-kormánytámogató oldalt.21  

Andrássy munkálata nyomán aztán további vizsgálódások indultak el. 

Szeptember 23-ára a királyi tábla elé idézték az alispánokat, a következő év 

tavaszán pedig az uralkodó nevében kibocsátott leirat érkezett Gömörbe a 

Helytartótanácstól. A dokumentum „pártoskodás” cím alatt ítélte vétkesnek a 

követválasztás előzményeiben érintett megyei tiszteket. Szigort azonban csak a 

kötelességteljesítésre történő felszólítás formájában érvényesített velük szemben. 

                                                   
20 Pesti Hirlap, 1843. július 13. 470; július 20. 486. Ragályi Miksáról: Szerkesztői jegyzetek a Pesti 
Hirlaphoz, i. m. 194. Az 1848-1849. évi első népképviseleti…, i. m. 1104. 
21 SAL – AKH. III. časť. 29. 705/544. doboz. Fasc. 3. 6-12. 
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Arról is tájékoztatta ugyanakkor a rendeket, hogy nyomozás rendeltetett el az 

események további részleteinek felderítésére, s fenyítő per indult néhány 

kisnemes ellen (egyelőre nem volt módunk áttekinteni az „eset” érintettjeinek 

esetleges büntetőperével összefüggő dokumentumokat, ezért itt nem tudunk 

beszámolni további sorsukról).22 

A gömöri eset a vármegye életét számottevően befolyásoló fejleményeivel 

elkülöníthető a legtöbb reformkori közgyűlési zavargástól. Bár – ezt éppen Gömör 

1836. évi tisztújítása igazolja – nem volt egyedülálló eseménysorozat, jelentőssé 

tették azzal, hogy királyi biztost rendeltek ki, mely lépést súlyos politikai zavargás 

indokolta a korban. Fennakadás keletkezett a közigazgatásban, erőszakoskodás 

veszélyére tekintettel elnapolták a májusi közgyűlést; a jogilag érvénytelen és 

ezért végül is eredménytelen választás miatt pedig a vármegye hónapokig 

hiányzott az országgyűlésről. A helyzet még őszre sem rendeződött, mert egyrészt 

a királyi biztos Andrássy Györgynek a kötelező felsőtáblai jelenlét miatt 

októberben Pozsonyba kellett utaznia, s így ismét tekintélyes vezető nélkül maradt 

a megye. Másrészt a szeptember tizenharmadikai rimaszombati gyűléstől 

Draskóczy Sámuel már csak ideiglenesen vitte hivatalát, december tizenegyedikén 

pedig végleg leköszönt alispáni tisztségéből. Utóda, kezdetben helyettes első 

alispánként Szentmiklóssy Antal, az áprilisi követválasztást szerencsésen túlélt 

addigi másodalispán lett. A megye belső rendje, legalábbis a kormányzást 

tekintve, végül Jankovich Antal volt nógrádi alispán adminisztrátori kinevezésével 

állt helyre a következő év folyamán.23 

Ezernyolcszáznegyvenhárom tavaszának emléke azonban hamar elhalványult, 

az 1845. évi tisztújítás sem telt nyugalomban. A növekvő feszültség miatt 

elmaradt a Pelsőcre hirdetett közgyűlés, Rimaszombatban ültek össze a rendek, 

ráadásul Andrássy György biztosságával ellentétben, ami alatt katonaság 

megelőző céllal vonult fel a közgyűlés helyszínén, az ekkor a rend biztosítása 

érdekében kivezényelt nehézlovas osztag már nem csupán felmutatta az erőt. 

Miután összetűzésbe keveredett a választásra gyülekező tömeggel (amelyben 

valószínűleg ott voltak a korábbi rendzavarásokért felelős személyek is), kardot 

vonva, rohammal szétoszlatta azt.24 

 

                                                   
22 Draskóczyék beidézéséről: Pesti Hirlap, 1843. október 8. 688. A Helytartótanácstól 1844 
tavaszán érkezett leiratról: Pesti Hirlap, 1844. június 27. 440. 
23 Draskóczy lemondásáról: Pesti Hirlap, 1843. október 15. 705-706. Szentmiklóssy megválasztásáról: 
Pesti Hirlap, 1844. január 14. 29. Vö. Magyarország vármegyéi és városai…, i. m. 558. Jankovich 
kinevezéséről: Pesti Hirlap, 1844. január 11. 17. Jankovich adminisztrátori tisztségbe iktatására 
csak május 20-án Rimaszombatban kerítettek sort. Pesti Hirlap, 1844. június 2. 377. 
24 Magyarország vármegyéi és városai…, i. m. 563. 
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The Case of Gömör 

 

In the spring of 1843 disorders broke out at the general assembly in several 

counties when debates arose regarding two topics: the abolition of the ancient 

inheritance law of Hungarian noble kindreds (aviticitas) and whether the nobility 

should pay tax for financing public administration in counties or not. With the 

purpose of providing an example for political deliverance and vindication of 

public interest, this paper reconstructs one of these outrageous assemblies which 

took place in Gömör-Kishont county on April 12, when the participants wanted 

to elect the county representatives to the diet. The election, which is known from 

contemporary papers as the “Case of Gömör”, provides a vivid picture about the 

assembly’s customary phenomena of the age, especially electioneering and the 

breaching of peace on a large scale. These phenomena first appeared in Gömör 

in the middle of the 1830s. The defenders of the feudal constitution and 

members of the opposition engaged in a fierce political struggle. Count György 

Andrássy, a supporter of the reforms, was unable to ensure the safety of the 

elections. By April 12, 1843 the opposition could bring over 1200 electors of the 

lower gentry, while the conservatives won the support of 800 others. When the 

county officials rejected the proposal of the “non-taxpayers” to abolish the tax, 

the situation got out of control. The breaching of peace caused a considerable 

amount of damage in the rooms of the county hall in Pelsőc. A county official, 

an undersheriff was almost murdered by one member of the lower gentry. In 

May Ferdinand V appointed Count Andrássy, the ex-administrator as his 

commissioner for Gömör-Kishont, who called a new meeting to elect 

representatives. In this assembly the previously mentioned tax was deleted from 

the representatives’ instructions, but the opposition’s nominees were elected as 

representatives. Andrássy blamed the staff of county officials for what had 

happened and after his investigation the sub-prefects were summoned to court, 

while members of the lower gentry were sued for punishment. In its rescript the 

Governance found the county officials guilty as well, but only admonished them 

to fulfil their duties. Due to its development the Case of Gömör can be separated 

from other county turmoils of the Reform Era. The events that took place in the 

spring brought forward the following result: appointment of the royal 

commissioner, being absent from the diet, disorders in public administration. 

Political life in the county only started to become orderly again when Antal 

Jankovich was appointed as administrator in January, 1844. 




