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V arsányi Péter István:

Országgyűlési választás 
Hódmezővásárhelyen 

1872-ben
Hódmezővásárhely, mint az ország nagyság szerinti 

negyedik, Csongrád vármegye legnépesebb városa a 
19. század utolsó harmadában még javarészt mezőgaz
dasági jellegű település volt. Nem véletlenül nevezte a 
volt nemesi középosztály, a jómódú birtokosok és 
nagygazdák vezette települést Bródy Sándor paraszt 
Párizsnak”, Ady Endre ugyanilyen Provence-nak. 
Mikszáth Kálmán pedig Londonnak.1 A színmagyar 
lakosságú város hangadó egyéniségei a függetlenségi 48- 
as politikát vallották és támogatták, miközben a vár
megye Deák-párti vezetés alatt élte napjait (ez nem mon
dott ellent annak, hogy a megyei notabilitások valamen
nyien 1848-1849 helyi szereplőiként maradtak meg az 
emlékezetben2). A kiegyezést követő első képviselő- 
választást is -  természetesen 48-as programmal -  
függetlenségi politikus, a vásárhelyi református nagytan
oda egykori diákja. Szilágyi Virgil (1824-1892) nyerte 
meg. Ez a körülmény feszültséget keltett a megye és a 
város vezetése között. A kortárs. a vásárhelyi közélet 
ismert, Deák-párti egyénisége. Gatzó Imre (1827-1914) 
így jellemezte a korabeli állapotot: Hódmezővásárhely 
kiváló férfiai becsvágyuk és „hivatalhoz formált 
igényeik” kielégítését a vármegyén keresték. „Kedvük 
telt abban -  írta emlékirataiban -, hogy szülőföldjükkel 
csak úgy bánhattak el, mint akármelyik, a hatóságuk alatt 
álló kis községgel.”3 A város igyekezett is szabadulni 
megyéje szorításából; de ezt csak az 1872-ben választott 
képviselő, és az új törvényhozás tudta elérni.4

A helyi Deák-párt vezetői értelmiségiek voltak, mint 
Futó Mihály (1835-1909) gimnáziumigazgató, az 
idézett Garzó Imre gimnáziumi tanár, majd politikai író, 
lapszerkesztő, virilista; Kovács Ferenc (1823-1895) 
ügyvéd, politikus; Draskóczy Lajos (1834-1908) 
evangélikus lelkész. Mögöttük -  természetesen az ő 
megítélésük értelmében -  a „higgadt, vagyonos, 
értelmes nép” állt. Lapjuk 1873-tól a Hód-Mező- 
Vásárhely lett (Futó Mihály szerkesztésében). 
Szeretnénk azonban megjegyezni, hogy Garzó Imre 
szerint Hódmezővásárhelyen a Deák-párt formálisan 

..nem alakult meg, „...csak az új választás idejének

bekövetkeztével, ad hoc rendezett tüntetésekkel tettek 
kísérletet.”5 Az általában nemesi származású bir
tokosokra, és magyar lakosság nem jómódú vidéki 
középrétegeire támaszkodó Balközéppárt vásárhelyi 
szervezetének elnöki tisztét Karancsi Dániel 
(1840-1905) református lelkész töltötte be.

Az 1868-ban szerveződött „48-as Párt” prog
ramjában a tiszta perszonális unió, következésképpen a 
közös ügyek el nem ismerése, a demokratikus reformok 
bevezetése szerepelt. Társadalmi hátterét 
Hódmezővásárhelyen az olvasókörök alkották 
(1869-1874 között öt ilyen népkör alakult). Lapjuk a 
Vásárhelyi Közlöny, amely 1869-ben indult útjára Ábrái 
(Figura) Károly (1830-1912) tanár, tisztviselő 
szerkesztésében.

A városi törvényhatósági bizottság tagjai között 
viszonylag kevés volt a „politikai 48-as,” holott az 
országos képviselőválasztásoknál nagy többségre 
tudtak szert tenni. Ez a kettősség addig állt fenn, amíg a 
képviselő nem vásárhelyi, hanem „vidéki kapacitás" 
volt. Az ilyen képviselő a város ügyeibe nem kívánt 
beleszólni; csak azon volt, hogy neki „jó kortesei 
legyenek a nép között.” A helyzet később valamelyest 
változott, amikor a helybeliek támogatását, a mandátu
mot vásárhelyi ügyvéd szerezte meg, aki aztán a 
törvényhatósági bizottságban is a saját híveit igyekezett 
többséghez juttatni.6

1 871-ben a grófi rangra emelt Lónyay Menyhért 
(1822-1884) lett a miniszterelnök. Politikai célját -  

a Deák-párt megerősítése, az ellenzék letörése -  szol
gálta a soron következő, az 1872. évi országgyűlési 
választás. Az új választójogi törvény megismételte 
ugyan az 1848: V. törvénycikk választójogi intézkedé
seit, de korlátozta a jogosultak számát (például az 
adóhátralékkal rendelkezők kizárása). Erre is válaszol
va tűzte zászlajára a 48-as Párt az általános, titkos 
választójog jelszavát.7

Az országgyűlési választások lebonyolítása -  1867 
utáni korról van szó -  a törvényhatóságokra tartozott. A 
végrehajtó hatalom (belügyminisztérium) befolyása 
csak indirekt lehetett. A közvetlen végrehajtás a köz
gyűlésre, az általa választott tisztviselőkre és a választá
sok lebonyolításáért felelős központi választmányra 
maradt (1848: V. törvénycikk 7. paragrafusának b. pon
tja).8 Az 1872. évi országgyűlési választásokra 
vonatkozó első rendelkezés 1872. április 1-jén kelt 
Budán.9 Az uralkodó, Ferenc József március 11-én 
kibocsátott leiratában a képviselőválasztás napjául



történeti szemle

július 1-jét, az országgyűlés kezdetének időpontjául 
szeptember 1-jét tűzte ki. Az 1872. évi választások fő 
kérdése -  országos vonatkozásban -  az volt, hogy az 
adott szavazáson az alapvető politikai törésvonalat a 
közjogi kérdés alkotja-e, vagy helyette a konzervatív- 
liberális törésvonal lesz-e a meghatározó?10

Hódmezővásárhely az 1848: V. törvénycikk 5. para
grafus A/45. pontja értelmében egy képviselőt küld
hetett a törvényhozó testületbe.11 A választás 
előkészítésének menetrendje e városban a következő
képp alakult: május 13-án kezdődött a választók össze
írása, május 30-án ült össze a központi választmány. A 
választási elnök Dósics Péter (1820-1894) királyi asz- 
talnok, önkormányzati képviselő; a jegyző Mátok Béla 
(1829-1897) ügyész lett. Az összeírással kapcsolatos 
„felszólamlások" határidejéül június 8-át jelölték 
meg..12

A választási kampány már április folyamán meg
kezdődött. „Válogassuk ki a legalkalmasabb, legtehet
ségesebb egyéneket városi képviselőkül” -  javasolják a 
Vásárhelyi Közlöny 1872. április 28-i számában. (Ezzel 
tulajdonképpen új és eredeti hangot nem ütöttek meg: 
feltételezzük, hogy az ország valamennyi választóke
rületében hasonlókra bíztatták a választópolgárokat.). A 
vásárhelyi mandátumra a nagyobb pártok egy-egy jelöl
tet ajánlottak. A Deák-pártiak Kovács Ferencet, aki -  
még jurátusként -  ott volt az 1843-1844. évi diétán,
1865-1868 között viszont már a várost képviselte a kie
gyezés törvényét megszavazó országgyűlésen. A bal- 
közép-párt jelöltje Teleszky István (1836-1899) 
nagyváradi ügyvéd és jogi író lett.13

Kovács Ferenc az 1872. június 23-án tartott 
választási gyűlésen a párthűségre helyezte a hangsúlyt, 
biztosítva a város lakosságát, hogy „...erejét és tehet
ségét egyedül hazája és szülővárosának javára és 
előmenetelére fogja fordítani.” Beszéde közben azon
ban többször is hallatta hangját az ellentábor „Éljen 
Teleszky!,” sőt „Éljen Kossuth Lajos!” beváltásokkal. 
Az utóbbi jelszó, vagyis Kossuth neve választási 
gyűlésen ekkor hangzott el először.14 Péter-Pál napján a 
Deák-pártiak banketten ünnepelték előlegezett és 
várható győzelmüket. Teleszky kíséretével előző nap, 
június 28-án érkezett Hódmezővásárhelyre. Egyelőre 
úgy tűnt, hogy a vásárhelyi mandátum sorsa e két párt 
választói között fog eldőlni.

1872. június 16-án arról tudósított a helyi sajtó, hogy 
a 48-as Párt választási gyűlést tartott a városban, ame
lyen Vidats János (1826-1873) gyáros, pesti szenátor, 
48-as párti országgyűlési képviselő szónokolt. 
(Teleszky István a választás után úgy emlékezett, hogy 
ez az esemény június 9-én történt.) Idézünk a 
Vásárhelyi Közlöny cikkéből: „...részleteket hallhat
tunk például miképp tanulta meg Kossuth a török nyel
vet, ...az angol nyelvet mily tökélyre vitte, hogy 
amerikai kőrútjában a magyar névnek mily világra 
szóló dicsőséget szerzett, hogy most is külföldön mily 
nagy tiszteletben él... Hallottunk továbbá Ázsiát, 
Afrikát, s általában az ismert világrészeket említeni, de 
nem tudjuk mi célból.”15 Minden jel szerint Vidats

vethette fel Kossuth megválasztásának ötletét 
Vásárhelyen. Ugyanezen lap június 23-ai száma szerint 
a hódmezővásárhelyi 48-as Párt sürgöny útján intézett 
kérdést Kossuthhoz, elfogadja-e esetleges megválasz
tása esetén a mandátumot. Ekkor erre válasz nem 
érkezett.

Vidats János előkészítése után, június 29-én Simonyi 
Ernő (1821-1882) szolgált újabb részletekkel -  már 
ami a 48-as Párt politikai taktikáját illeti. A vásárhelyi 
baloldaliak erősítésére ugyanis két országos tekintély 
érkezett a városba. Az egyik az újságíró és politikus 
Helfy Ignác (1830-1897), aki 1848-1849-ben, majd 
1854 után Kossuth közvetlen környezetéhez tartozott. 
1870-ben tért vissza Magyarországra, és lett a 48-as, 
majd a Függetlenségi Párt egyik vezetője. A másik 
Simonyi Ernő politikus, történetíró volt, aki Komárom 
kapitulációja után (1849) emigrált, és csak a kiegyezés 
által nyújtott amnesztiával élve tért haza 1868-ban.

Simonyi Ernő állítása szerint „több tekintélyes város 
és kerület" (példaként Pécset és Szentest említette) 
választotta meg képviselőjévé Kossuthot. Bár ezek a 
kerületek „vetélkedve törekedtek e tiszteletet kimutat
ni,” valójában az eredmény számunkra ellenőriz
hetetlen. (Ezért kérdőjelezzük meg Vas Zoltán azon 
állítását, miszerint 1872-ben a 48-as Párt húsz helyen 
jelöltette Kossuthot a választásokon.16 Különben sem 
tartjuk tisztünknek ennek vizsgálatát.) Mindenestre 
most Hódmezővásárhelyre került a sor. Simonyi azt 
bizonygatta, hogy „...lm Kossuthot megválasztják, 
vissza is fog jönni hazájába." Saját személyével 
példálózott: ő is visszajött, amikor Baranyában 1868- 
ban megválasztották. Csakhogy más -  1848-1849-ről 
lévén szó -  egy gerillacsapat szervezőjének, és megint 
más miniszternek, az Országos Honvédelmi 
Bizottmány elnökének vagy éppen kormányzóelnöknek 
lenni. Ezt Simonyi is érezte: „Magyarország volt kor
mányzója azonban nem jöhet vissza egy város vagy 
kerület hívására,” de ha őt a 2 nemzet nagy többsége” 
hívja, vagyis Kossuth politikáját ennyien helyeslik, 
akkor vissza is fog jönni. A 48-as Párt másik taktikája 
értelmében minél több „48-as pártelvűt” kell 
megválasztani képviselőnek, hogy Kossuthnak kedvet 
csináljanak a hazatérésre... Ugyanakkor figyelmeztetett 
is: a volt kormányzóelnök nevét ne tegyék ki bukásnak, 
mivel „...ez olyan név, melyet elejteni nem szabad.”17

A választás napja 1872. július /., hétfő. A 
pártvezetők már hajnalban elindultak összegyűjteni 
kocsin vagy gyalog a szavazatot („votum”) hozó 
híveiket. A 48-as Párt tagjai megkülönböztető jelként 
kis zöld gallyat tűztek a kalapjuk mellé. „Mielőtt a 
szavazás megkezdetett volna -  írja a Vásárhelyi 
Közlöny hírlapírója - ,  szemlét tartottunk a pártok felett, 
mérlegelvén azok erejét, több szakértő véleménye 
szerint a Kossuth párt többségben volt, utána volt szám
ra nézve Teleszkyé, és ez után a Kovács párt.”18 (Ha 
úgy tetszik, ez az értékelés a mai közvélemény-kutatás 
előzményének tekinthető, és mint látni fogjuk, ahhoz 
hasonló eredménnyel...) Amikor a választási elnök, 
Dósics Péter vezetésével a bizottság a városháza___



udvarán megjelent, mindhárom pártcsoportosulás -  
Kovács, Teleszky és Kossuth nevét hangoztatva -  
viharos éljenzésbe kezdett.

Az elnöki felszólításra Balogi Soma Kovács 
Ferencet, Révész Pál Teleszky Istvánt és Szametz 
András Kossuth Lajost ajánlotta („Előre nem látható 
következmények esetére Kossuth póttagjául Kohn 
Fülöp és Bálint István lett megnevezve”)- A kezdeti 
hangzavar után („A közönség mindhárom követjelölt 
nevét hangoztatta”) reggel 8 órakor kezdődött meg a 
voksolás, hogy az este 9-ig tartson. Az eredmény: 
Kossuth Lajos 1171, Kovács Ferenc 513 és Teleszky 
István 210 szavazatot kapott.19 Mivel Kossuth abszolút 
többséghez jutott (a leadott voksok 61,8 százaléka), őt 
vásárhelyi képviselőnek nyilvánították. A jegyzőkönyv 
egy példányát, meghívólevélként, elküldték Turinba a 
megválasztottnak.

Kossuth tíz nappal később, 1872. július 10-én vála
szolt a választási elnöknek. A levél publikálása során 
(„Kossuth Lajos iratai” VIII., 1900.) a fia, Kossuth 
Ferenc ezt jegyezte meg a címzettről: „Hódmező
vásárhelyen történt megválasztása folytán a választási 
elnökhöz -  kinek nevét kipuhatolnom nem sikerült -  
intézte Kossuth e levelet.”20 Ha Kossuth a válaszát 
valóban a választási elnöknek küldte -  márpedig így 
van értelme -, akkor az Dósics Péternek szólhatott.

A levél kezdése némi meglepetéssel szolgál: 
„Magánúton s a hírlapokból értesülök, hogy Hódmező
vásárhely városa országgyűlési képviselőjévé én lettem 
megválasztva.” A Vásárhelyi Közlöny június 23-ai 
számában közöltek szerint -  mint említettük -  a 
vásárhelyi 48-as Párt sürgönyt küldött Kossuthhoz. 
tudakolva, hogy a „...kijelöltetést s tekintve 
megválasztását elfogadja-e?” Nem tudjuk, hogy ez a 
távirat Kossuthhoz megérkezett-e vagy sem. válasz rá 
mindenestre nem jött. Az azonban feltételezhető, hogy 
tudhatott a vásárhelyiek (vagy mások) elképzeléséről, 
tervéről. Hogy a hivatalos megbízólevél kilenc-tíz nap 
alatt nem érkezett meg Torinoba, az viszont nem 
zárható ki.

Levelének további részében Kossuth indokolja az 
elutasító döntését: „...átgondolt meggyőződésem, hogy 
az 1865/7-diki országgyűlésen a körülmények által tel
jességgel nem indokolható engedékenységgel elfo
gadott közjogi kapitulatio hazánk elidegeníthetlen 
államjogaival kiengesztelhetlen ellentétben áll," 
következésképpen a kiegyezést („az 1867-diki közösü
gyes alkut”) -  mivel azt politikátlannak, „veszélyter- 
hes”-nek ítéli -  „...a hazatérésre kapunak... el nem 
fogadhatóm." Mindeddig ez volt a meggyőződése, s az 
eltelt öt évben nem történt olyasmi, ami állásfoglalásá
nak módosítására késztetné. Bármilyen nagyra becsüli 
is a „vigasztaló megemlékezést,” a bizalmat -  írta 
udvariasan Kossuth - ,  de az „...országgyűlési képvise
letüket el nem fogadhatom. ” S nehogy a választók e 
döntése miatt hátrányt szenvedjenek, sietett értesíteni az 
elnököt, hogy az új képviselőválasztáshoz az 
intézkedéseket megtehessék. A válaszlevélben ígéret is

__olvasható. „Választóimnak -  mihelyt megválasztásom
?4

körülményei felől tájékozva leendek -  köszönetemet 
külön nyílt levélben kifejezni kedves kötelességemnek 
ismerendem.” E levél megírása azonban, ahogy 
Kossuth Ferenc is megállapította, elmaradt. Az okot 
1900-ban ő abban látta, hogy a mandátumot végül is 
nem kézbesítették.21

Kossuth Lajos hódmezővásárhelyi képviselővé 
választása a városról szóló monográfiában (1993.) 

nem kapott különösebb hangsúlyt. Magát a tényt, és az 
arra küldött Kossuth-levelet éppen csak megemlítik, 
akkor is csupán lábjegyzetben.22

Mint láttuk, Kossuth a vásárhelyi választóinak 
udvarias levélben köszönte meg a bizalmat, de a 
képviselőséget visszautasította. A tapintat csak a 
külvilágnak szólt, a tulajdonképpeni véleményét egy 
másik, Helfy Ignácnak írt leveléből ismerhetjük meg.23 
Kossuth Lajos világosan látta, hogy neve csupán 
ütőkártyaként szerepel bizonyos magyar politikusok 
kezében. Az úgynevezett 48-as Párt mindenképp 
hasznosítani akarta annak vonzerejét, ezért léptetik fel 
folyvást képviselőnek. Miként az Hódmezővásárhelyen 
történt, ahol meg is választották. Pedig hányszor meg
mondta, hogy nem lesz olyan magyar király alattvalója, 
aki egyúttal osztrák császár is. Ezt tudták idehaza, 
következésképp vásárhelyi megválasztása nem más, 
mint egyenesen az ő „morális legyilkoltatása.”

Kossuth Lajos köztudottan önérzetes ember volt. A 
hódmezővásárhelyi megválasztásának körülményei -  
már ahogy az információk hozzá eljuthattak -  erről az 
oldaláról két vonatkozásban is érintették, sőt sértették. 
Példaként hozza fel, miszerint Franciaországban Louis 
Adolphe Tiers (1797-1877) köztársasági elnököt 20-30 
helyen is megválasztották; őt viszont csak egyetlen 
helyen, ott is alig néhány szavazattöbbséggel (valójában 
a leadott szavazatok közel egyharmadával kapott töb
bet, mint a második Kovács Ferenc). Az sem esett jól 
neki. hogy az előző választáson (1869) Szilágyi Virgil 
sokkal több szavazathoz jutott, mint most ő. Csak azt 
nem vette figyelembe a „turini remete,” hogy a 
függetlenségi újságírónak vásárhelyi kötődései is 
voltak: tanulmányait a helyi református nagytanodában 
végezte, 1846-tól pedig Csongrád megye aljegyző- 
jeként ügyködött. (A kép teljességéért: 1848-ban ő volt 
a Kossuth Hírlapja vásárhelyi tudósítója.24) 
Politikacsináló faktorrá léphetett elő -  legalábbis az ő 
szemében -  a vásárhelyi szűcsmester, törvényható 
bizottsági tag, Szametz András (1810-1899). A 
Kossuthot informálok szerint ő, a helyi 48-as független
ségi párt elnöke kérkedett azzal, miszerint 
Hódmezővásárhelyen az lesz megválasztva, akit ő akar. 
„Tehát még azt a komisz többséget is nem a hazafiság- 
nak, nem az elvhűségnek, nem a kegyeletes emlé
kezetnek, hanem Szametz uram pártfogásának köszön
hetem!” -  méltatlankodik a Helfy Ignácnak írt levelé
ben. Kossuth megítélése szerint a 48-as Párt azért eről
tette a megválasztását, hogy lemondása után könnyeb
ben megkaparinthassák a kerületet, a mandátumot. 
Forma szerint is neheztel -  írta Helfynek, mint a párt



Jog
egyik vezetőjének amiért .....Önök, kik a
körülményeket ismerik, nevem eiőrángatásával ment
hetetlen játékot űztek! Ki adott önöknek arra jogot, 
hogy szerény nevemet ily piszok társaságba kever- 
jék?”2’ Vas Zoltán, aki 1965-ben írt monográfiájában 
szinte szó szerint veszi át a Kossuth, illetve a Szekfű 
Gyula által írottakat, azzal zárja a kérdést, hogy a 
felkínált mandátum visszautasítása után „Haragjában 
(de a turini tűző nap elől is) megszökik a Mont Blanc 
hegyre botanitzálni.”26

Kevéssel az országgyűlési választás után, 1872 
július-augusztusában egy vásárhelyi könyvkereskedő, a 
helyi szabadelvű lap, a Hód-Mező-Vásárhely levelező
je, Csengeri Ferenc (1839-1874) hosszabb utazást tett 
Franciaországban (Nice), Olaszországban (Piemont, 
Lombardia) és Ausztriában (Tirol, Stájerország). Útja 
során érintette Torinot is, minden jel szerint azért, hogy 
találkozhasson Kossuthtal. Azzal a férfiúval, „...kinek 
nézeteit ugyan jelenleg nem osztom -  írta beszá
molójában -, de kiért gyermekkoromban rajongtam, és 
kit csodálni és tisztelni soha meg nem szűntem.” A 
találkozásra felkészült, ugyanis magával vitte Kossuth -  
Dósics Péternek írt -  válaszlevelének a másolatát 
(Torinoból küldött tudósításában hosszan és pontosan 
idézett belőle). Kossuthtal találkozni azért kívánt, hogy 
elmondja neki: a kiegyezés, a honi állapotok megí
télésében „...csalódik, százszorosán, ezerszeresen 
csalódik.” A személyes találkozás végül is nem jött 
létre. Csengeri kerülgette Kossuth akkori lakhelyét, 
remélve, hogy „...valamely nyitott ablakon kinéz, mert 
arcképe után csak ráösmertem volna.” de nem mutatko
zott senki. Pedig felettébb kíváncsi lett volna arra a 
szobára, ahol a vásárhelyi választási elnöknek küldött 
„kegyetlen sorokat” le tudta írni.27 Bár Kossuth nem 
cselekszik helyesen -  jegyzi meg, -  amikor „...a na
gyon is szerény kinézésű 'piazza madama Christiana’ 
egyik sarokházának szobájából küldi hozzánk aggályt 
és nyugtalanságot keltő leveleit,” ez viszont senkit sem 
jogosít fel arra, hogy őt a „sárba lehúzza.” A Deák-pár
ti lap helyreigazítása: ezt nem is ők teszik Kossuthtal, 
hanem azok, akik „...az ő nagy nevével kufármódra, 
alacsony kereskedést űznek.” Csengeri szerint csak 
akkor marasztalhatnánk el Kossuthot, ha „nem meg
győződésből,” ha „tisztátlan mellékcélokból” küldené 
haza politikai észrevételeit. E kérdésben is élt a 
megszorítással a vásárhelyi lap szerkesztője: „...mi 
soha nem vonjuk kétségbe, de a nagy hazafi 
jóhiszeműsége semmivel sem teszi a hazára nézve job
bá a dolgot.”28

A  választáson Kossuth Lajos mögött -  mint láttuk -  
Kovács Ferenc és Teleszky István végzett. Többen 

szóvá tették, hogy hiba volt részükről „...a nagy 
száműzöttel szemben a vissza nem lépés.” 
Természetesen mindketten megbecsüléssel szóltak 
Kossuth Lajosról: „...ily nagy férfiú mellett megbukni 
nem tartja szégyennek” -  nyilatkozta Kovács Ferenc. 
Teleszky István szerint „...azon 210 szavazatot, mely a 
kiszámíthatlan varázserővel bíró nagy név, Kossuth

Lajos nagy hazánkfia mellett (kaptam)... többre becsü
löm.”29 Mindketten arra hivatkoztak, hogy amikor pro
gramjukkal a nyilvánosság elé léptek, akkor még 
Kossuth képviselőjelöltségéről szó sem volt. Ez 
Teleszky István esetében (június 9.) igaz lehet. Kovács 
Ferencében már kevésbé (június 23.).

Kovács Ferenc mindenesetre szégyennek tartotta 
volna, ha Kossuthtal szemben győz (a Vásárhelyi 
Közlöny megjegyzése: „...ha őszintén szól, fogadja 
üdvözletünket”30); Teleszky is kimondta, miszerint ha 
„...a nagy száműzött hazajövendésének esete beállana, 
az én parányiságom nemcsak ellenjelöltként nem fogna 
szerepelni,” hanem „tért engedne” Kossuthnak. E 
vonatkozásban „...az őt ajánló Vidacs János, Simonyi 
Ernő és Helfy Ignácnál” nem fog hátrább maradni.31

A negyvennyolcasok taktikájának fonákságát a 
balközép-párti Teleszky István is felismerte; meglátásá
nak hangot is adott: ha neki -  egy más párt jelöltjének -  
vissza kellett volna lépnie, „...akkor Kossuth Lajos 
nevének felhasználásával elfoglalható a kerületek jó 
része.”32 Miután Kossuth, visszatérése esetén is, csak 
egy mandátumot köthetne le, a többi maradna a 48- 
asoknak, Helfyék. Simonyiék, Vidatsék pártjának. így 
lehetett kamatoztatni -  Szekfű szavaival -  a 48-as Párt 
számára Kossuth nevét.33 S ez az, ami ellen ő, jó 
érzékkel, Torinoból tiltakozott. Abban a korban -  
jegyezte meg új Kossuth-könyve előszavában Kosáry 
Domokos -, amely azt hitte, hogy „igazi Kossuth-kul- 
tuszban él,” a függetlenségi politikusok „...nem maguk 
hódoltak Kossuth előtt... amint talán maguk is hitték, 
hanem saját céljukra használták fel politikai fegyver
ként az ő szavait, tetteit, emlékét” („már amennyit 
ismertek ezekből”). A jelek szerint valami hasonló 
történt Hódmezővásárhelyen 1872-ben. Lehetett e 
megállapítás ellen tiltakozni akkor is, és lehet ma is. De 
ne feledjük: a hagyományos Kossuth-kultusz és 
Kossuth-ábrázolás „ellentmondást nem tűrő, rajongó” 
politikai megnyilvánulás volt a publicisztikában, a 
vitatható értékű szakmai vitákban. Ott, ahol „...hiány
zott a szakmai háttér, a komoly elemzés,... a megfelelő 
gárda.”34 Szeretnénk remélni, hogy ezen az állapoton 
azóta sikerült túljutni. Mindenesetre az elutasító 
Kossuth-levelet a Vásárhelyi Közlöny 1872. július 21- 
én tisztességesen, teljes terjedelmében közölte.

Kossuth Lajos elhatárolódásával a hódmezővásárhe
lyi kerület mandátuma betöltetlen maradt. Az új 
szavazást a választási bizottság 1872. október 21-re 
tűzte ki (miközben a törvényhozó testület már szeptem
ber 1-jén megkezdte a munkáját). A pótválasztáson 
Kossuth egykori híve, az első népképviseleti ország- 
gyűlés Heves megyei tagja, volt honvéd alszázados 
Németh Albert (1820-1887) nyert 604 szavazattal a 470 
voksot szerzett Kovács Ferenc ellenében.35 A vásárhe
lyi 48-asok számítása -  ha ilyen Szametz András 
esetében egyáltalán volt -  a jelek szerint bevált. Ami 
pedig a kormánypárt helyi erőit illeti: megmutatkozott 
az, amit a kortárs Garzó Imre foglalt szavakba: Deák 
Ferenc hívei csak „...ad hoc rendezett tüntetésekkel tet
tek kísérletet a zászló becsületének fenntartására, de.
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minden reménye nélkül a győzelemnek, amit nem is 
szolgáltak meg.”36

Az 1872. évi választásokon -  országos viszonylatban 
-  sem a balközép, sem a „48-as Párt” nem jutott az 
általuk remélt eredmény birtokába. Az előbbi politikai 
csoportosulás a szerzett 116 mandátumával képtelen 
volt érdemben növelni a súlyát (jelentős lökés a fúzió 
felé); az utóbbi sem erősödött meg, a 38 mandátum 
éppencsak a parlamenti jelenlétet szilárdította meg.

A dualizmus korában Hódmezővásárhelyen megtar
tott országgyűlési választásokról szólva érdemes még 
egy sajátos jelenségről, taktikai elgondolásról szólni. 
Gyakorlat volt ebben a korban, hogy nevesebb politiku
sokat több választókerületben is indították. Mint láttuk, 
ezt egyrészt a mandátum, másrészt a kerület biztosítása 
érdekében tették. Ha ugyanis több helyen választottak 
meg egy politikust, akkor ő dönthette el, melyik 
kerületet tartja meg. Az így másutt megürült kerületben 
tartandó időközi vagy pótválasztásra az érintett politikai 
párt még jobban fel tud készülni.37 Hódmező
vásárhelyen mindkét felet, a függetlenségieket és a 
szabadelvűeket egyaránt megkísértette ez a fajta poli
tikai elképzelés: valami országos tekintélyt, mint 
képviselőjelöltet igyekezzenek aduként kijátszani. 
1872-ben a 48-as függetlenségiek Kossuth Lajost, 
három év múlva, 1875-ben a szabadelvűek Jókai Mórt 
(1827-1904) „indították” zászlajuk alatt. Az utóbbira 
csupán egy megjegyzés erejéig térünk ki.
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függetlenségiek kerültek ki győztesen.

V arsány i Péter István

lépendő középponti választmány vűlaszlalik olly módon, hogy 
abban a megyének külön választó kerületei mind képviselve 
legyenek...". Az 1847/8-dik évi országgyűlési törvényezikkek. 
(Pest. Eggenbcrger J. és fia könyvárusoknál. 1848. 18. p.)

111 Boros Zs.-Szabő D.: i.m. 138. p.
11 Az 1847/8-dik évi... 15. p.
12 CSML (HL) IV.B. 1403. b. 1.2. és 52. jkv. sz. ( 1872. október 25.).
11 1874-97 között lesz majd országgyűlési képviselő: ő készítette cl

a polgári törvénykönyv öröklési jogi részét. 1887-1893 között 
államtitkár; fia. Teleszky János 1912-1917 között pénzügy- 
miniszter.

14 Vásárhelyi Közlöny, 1872. június 30.
15 U.a. 1872. június 16.
16 Vas Zoltán: Kossuth Lajos élete. (Magvető K.. Bp. 1965. II. 586.

P)
17 Vásárhelyi Közlöny. 1872. július 7.
18 Uo.
19CSML(HL) IV-.B: 1403. b .l. 18. jkv. sz. (1872. július 

l.);”Kossuth Lajos a képviselőnk!" Hód-Mező-Vásárhcly, 1872. 
július 7.; „Követválasztás július l-ső napján" Vásárhelyi 
Közlöny, 1872. július 7.

2,1 Kossuth L. iratai VIII. 426.; A levelet közölték: „Kossuth Lajos 
levele" Hód-Mező-Vásárhely. 1872. július 21.; „Kossuth Lajos 
levele a hód-mező-vásárhelyiekhez" Vásárhelyi Közlöny, 1872. 
július 21.; „1872-ben Vásárhely képviselővé választotta Kossuth 
Lajost. Közöljük Kossuth levelét, amelyben nem fogadta el a 
mandátumot" Független Újság, 1948. április 22.

21 Uo. - a kiemelés tőlem - V.P.I.
22 Gaál Endre: Politikai és társadalmi küzdelmek. In: Hódmezővásárhely 

története II/I. A polgári forradalomtól az őszirózsás forradalomig 
1848-1918. (Hódmezővásárhely, 1993. 277. p.)

26



33 Szekfű Gyula: Az öreg Kossuth 1867-1894. In: Emlékkönyv 
Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. (Akadémiai K„ 
Bp. 1952.11.394. p.)

3J Varsányi Péter István: A város lakói a polgári forradalom és a 
szabadságharc idején. In: Hódmezővásárhely története 11/1.20. p.

35 Szekfű Gy.: i..m. 11. 394. p.
3fl Vas Z.: i.m. II. 586. p.
37 Hód-Mező-Vásárhely. 1872. augusztus 18. Érdekesen jellemzi 

levélírónk a Kossuth-Dcák közti különbséget. Vannak nők, 
akiknek szépsége, szellemdús külseje egy megtestesült, földre 
leszállt angyalt láttat velünk. Mégis nyugtalansággal gondolunk 
egy esetleges házasságra. Ugyanakkor olyan nő is létezik, akinek 
minden gondolata, minden igyekezete oda irányul, hogy boldogít
son bennünket. A kétfajta nő közötti eltérést véli felfedezni 
Kossuth és Deák között.

38 U.o.

39 Vásárhelyi Közlöny, 1872. július 14.
30 U.a. július I.
31 U.a. július 14.
33 U.o.
33 Szekfű Gy.: i.m. 394.
34 Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. (Osiris Kiadó. 

Bp. 2002. 17-18. pp.)
35 CSML (HL) IV.B. 1403. b.l. 1872.: Vásárhelyi Közlöny. 1872. 

október 27.: Gaál E.: i.m. 277-278. pp. Hódmezővásárhely 
törvényhatósági jogú város történeti almanachja 1873-1950. 
Hmv. 2003. 42^13. pp.

16 Garzó I.: i.m. 188. p.
57 Boros Zs.-Szabó D.: i.m. 134. p.
38 Garzó I.: i.m. 195. p.
39 Gaál E.: i.m. 285-286. pp.
30 Garzó I.: i.m. 195. p.

A ./ A MÉDIATÖRVÉNY
KELETKEZÉSÉNEK FORRÁSVIDÉKEI

A A ./ A MÉDIASZABÁLYOZÁS KEZDETEI

Az 1980-as évek végén a békés rendszerváltoztatás 
folyamatában a nyilvánosság intézményeinek tárgyalá
sos átalakítása nehézségekbe ütközött.1 Az Ellenzéki 
Kerékasztal küldöttségének tagjai az MSZMP delegá
ciójával hosszas, de végül is sikertelen megbeszéléseket 
folytattak a hazai médiastruktúra demokratikus áta
lakításáról.2 Már pusztán az állami televízió felügyelő
bizottságának választások előtti felállítása is jelezte a 
kompromisszum aktuálisan szűkre szabott kereteit.3 A 
frontvonalak hónapokra megmerevedtek, és csak 
remélni lehetett, hogy a közelgő, és hamarosan 
bekövetkező többpárti demokrácia jogállami feltétel- 
rendszere a nyilvánosság teljes intézményhálózatára is 
jótékony hatással lesz majd.

Erre mindenképpen szükség is volt. A médiaviszo
nyok -  és nem csupán az elektronikus műsorszolgál
tatás -  kusza, szövevényes, és ellentmondásokkal terhes 
állapota valóban szakszerű „orvosi” beavatkozást sür
getett.

A hosszú idő óta első szabad választásokat 
követően a véleménynyilvánítás intézményrendsze
rével kapcsolatos kérdések, és velük együtt a spontán 
folyamatok kérdőjeleinek ügye, azonnal az új ország- 
gyűlés alakuló ülésszakának napirendjére került.4

A bemutatkozó új kormány nevében -  az annak kor
mányzati elképzeléseit ismertető -  Antal József, 
kijelölt miniszterelnök „a sajtó és a kultúra teljeskörű 
szabadságának” híveként a nyilvánosság reformjáról 
szólva a megvalósítandó tömegkommunikációs prog
ram egyes elemeit részletezte.5 A leendő kormányfő jó 
szándékú, de mégis csak evidencia-szerű, tételei6 nem 
azt tanúsították, hogy az új hatalom birtokában lett 
volna valamiféle átfogó médiareform-tervnek. Ám a 
pártatlanságra törekvő kortársi megfigyelőben, a kor 
dokumentumait kutatva, okkal erősödhet meg az a 
meggyőződés, hogy ezzel a magát -  többek között a
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„centrumerők” kormányának tituláló kabinet nem volt 
egyedül.

A nyilvánosság struktúrájának átformálására ugya
nis az ellenzék fő erejének, a Szabad Demokraták 
Szövetségének is inkább jelszavas, semmint részletes 
ideái voltak. Abban azonban kétségkívül túlléptek az 
Antall József által -  e körben -  érintett gondolatokon, 
hogy a „társadalmi nyilvánosság kielégítő” működése 
érdekében „új tájékoztatási törvény meghozatalát” 
sürgették, és külön is kitértek e lehetséges sarkalatos 
jogforrás általuk „megálmodott” lényeges tartalmára.7 
A koncepcionális elemeket is tartalmazó, a koalíció 
elképzeléseinél átfogóbb, plánum meglétében azután 
egyenesen meglepőnek tűnhet, hogy Haraszti Miklós, 
a nagyobbik liberális párt képviselője két hónap 
múltán e terület legsürgősebb szabályozási tennivaló
jaként csupán egy rész -  bár kétségkívül fontos -  
kérdés, a pártatlan tájékoztatás feltételeinek meg
teremtését, és a pártállamtól megörökölt intézmények 
vezetőinek ideiglenes kinevezési rendjét jelölte meg.8 
A kiegyensúlyozott tájékoztatás posztulátumát először 
zászlajára tűző kezdeményezés azonban nem aratott 
sikert, és a nyomában kibontakozott, sokszor fojtottan 
éles, parlamenti polémia maga is előre vetítette, hogy 
az új demokratikus Magyarország politika elitje a 
média világának szabályozásával igencsak nehezen 
fog megküzdeni.9 A következő hónapok mélyülő 
médiaválsága, majd a kiteljesedő médiaháborús 
pszichózis10 még tovább magasították -  ha ez egyál
talán még lehetséges volt -  a konszenzuskényszerre 
apelláló jogalkotási próbálkozások elé tornyosuló 
akadályokat.
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