
Érsek Attila

APPONYI ALBERT RÉSZVÉTELEAZ ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁSOKON

Emlékiratai, a megyei és a jászberényi sajtó tükrében 1890-ig

Bevezetés

GrófApponyiAlbert munkássága valójában nem úgy él a köztudatban, mint ahogyan
az őt megilletné. Ennek egyik oka alighanem az, hogy az emberek többsége a nevével kap-
csolatban a trianoni békediktátumra emlékezik, amelyenApponyi volt a magyar küldött-
ség vezetője. Az általában már nem tudatosult az utókorban, hogy Apponyi nem fogadta
el a békediktátumot, visszaadta megbízatását.1

Apponyi Albert korának elismert nemzetközi politikusa volt, a Pázmány Péter Tu-
dományegyetem Jogi és Államtudományi, Bölcsészeti Karának és Orvostudományi Ka-
rának tiszteletbeli doktora. „Császári és királyi kamarás, belső, titkos kamarás. Az
Aranygyapjas-rend lovagja. A főrendi ház örökös tagja. Magyarország fődelegátusa a
Nemzetek szövetségénél. Országgyűlési képviselő, a képviselőház elnöke. Tagja a Magyar
TudományosAkadémia igazgatótanácsának. A Szent István Társulat elnöke, a Kisfaludy
Társaság tagja”, 1906―1910 és 1917—1918 között vallás- és közoktatásügyi miniszter.2

Jászberény városának díszpolgára és országgyűlési képviselője volt 1881—1933 között.
E tömör felsorolás is mutatja, hogy Apponyi gazdag, tartalmas, hosszú életutat járt

be. Apponyiról főként korabeli feldolgozások, művek állnak rendelkezésünkre pl.: Kor-
nis Gyula: Apponyi világnézete (1935); Pethő Sándor: Gróf Apponyi Albert (1926);
Preszly Elemér: Apponyi Albert (Életrajz; 1934).

Mai szakirodalomApponyiról alig van, különösen az általam választott időszakban.
Cseh Géza szolnoki levéltáros tanulmányát (doktori disszertációját) tudtam elsősorban
használni: Országgyűlési választási mozgalmak Jászberényben a kiegyezéstől a millen-
niumig (Zounuk, Szolnok, 1988). Rövid tanulmányomban elsősorban Apponyi emlék-
irataira, beszámolóira illetve a feldolgozatlan korabeli megyei és jászberényi sajtó
anyagára támaszkodtam.

Így emlékezett Apponyira Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke, 1934-ben Apponyi Emlékiratai (1899-1906) című művének bevezetésében: „Őt a
múltba való visszatekintésre az elvesztett háborút követő nemzeti katasztrófánk indította,
melynek hatása alatt – bár nem akart nemzetünk jövője iránt kétségbeesni – mindene-
setre egy nagy nemzeti korszakot kellett lezárultnak éreznie, s hivatottságot kellett ma-
gában éreznie, hogy e korszak megítéléséhez, mint annak egyik főszereplője is,
visszaemlékezéseivel hozzájáruljon.”3

Apponyit emlékiratai 2. kötetének megírására a magyar országgyűlés képviselőháza
1931. május 28-án kérte fel. Almásy László képviselőházi elnök előterjesztésében a fel-
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kérést a következőkkel indokolja: egyrészt a jövő történetírásának fűződnek ehhez érde-
kei, másrészt az ország érdekében áll az, hogy gróf Apponyi Albertnek a közéleti műkö-
déséből származó tapasztalatai és az általa átélt események adatai hitelesen
megjelenjenek.4

Az alábbiakban röviden bemutatom Apponyi Albert választási tevékenységét 1872-
1890 között.

Apponyi, a Deák-párti politikus

1872-ben Apponyi is bekapcsolódott az általános választásokba. Jelöltséget vállalt
Pest megye szentendrei kerületében. Deák-párti volt, katolikus színezettel. A képviselő-
házban kíváncsisággal fogadták, szerinte kevesen rokonszenvvel. A baloldal a konzerva-
tív ivadékot látta benne. Valóban barátságos fogadtatásban csupán a konzervatív
elemeknél talált, élükön Sennyey Pállal, bár őket is feszélyezte a fellépéshez tapadt kle-
rikális színezet.5 Ezt a nehéz helyzetet enyhítette Deák Ferenc iránta való jóakarata. A
parlamenti élet első nehéz hónapjaiban olykor valósággal tüntetett mellette, s ez kedve-
zővé tette a helyzetét.

Hamarosan a bomlás jelei mutatkoztak a Deák-pártban. Deák nem rokonszenvezett
Lónyay Menyhért politikai módszerével, s lassan gyengült Deák vezető helyzete is. A
párton belül frakciók keletkeztek. Ezzel szemben a balközép vezéreinek, Tisza Kálmán-
nak és Ghyczy Kálmánnak, főleg az elsőnek, tekintélye nőttön-nőtt, s a Deák-pártban
gyarapodott titkos bámulóinak száma. Tisza Kálmán bámulatos ügyességgel használta ki
ezt a helyzetet. A pártja köréből kiindult támadásokat nem fékezte, hisz azok főintézője
egyik benső bizalmasa, Csernátony Lajos volt, de azokkal magát egyénileg nem azono-
sította, és inkább kiegyenlítő szerepet játszott, nagyban megbénítva ezzel a Deák-pártnak
úgyis gyenge védekező kedvét. A helyzetet súlyosbította a pénzügyekben beállott zavar.
Apponyi ebben a helyzetben nem találta a helyét, s jóformán teljesen visszavonult a kép-
viselőháztól, és hónapokig el sem ment oda. Sennyeyt szívesen követte volna, de ő zár-
kózottan és tartózkodóan viselkedett.6

Ez így folytatódott 1874 végéig, amikor is a Deák-párt agóniája akut stádiumba lé-
pett: Deák betegen visszavonult, a pénzügyi helyzet rosszabbodott, a frakciók harca tűr-
hetetlenné vált. A liberális Deák-pártiak legyőzték a konzervatív eredettel szemben táplált
ellenszenvet, felajánlották Sennyey Pálnak a vezéri pálcát, mert csak tőle várhatták a párt
megmentését. Sennyey azonban nem vállalta a vezérséget. Apponyi egyetértett vele, ami-
kor nem vállalkozott olyan politika képviseletére, mely nem volt az övé, melyet elfoga-
dott ugyan, de valójában nem hitt benne teljesen.7

A Deák-párt többé nem volt fenntartható eredeti formájában. Tisza Kálmán volt az
egyetlen erős ember, így a hatalomnak az ő kezébe kellett kerülni – írta Apponyi. E ter-
mészetes folyamatnak egyetlen akadályát, a közjogi álláspont különbségét, Tisza elhárí-
totta azzal, hogy az 1867. évi közjogi alapot elfogadta. Így mindazok, akik a Pragmatica
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Sanctio alapján állottak, és a régi magyar szabadelvű párt hagyományait vallották, egy
párttá egyesültek. Ennek következménye volt a konzervatívok különválása Sennyey Pál
vezérlete alatt.

Választási mozgalmak Apponyi Albert jászsági fellépésétől 1890-ig

Az 1878-as és 1881-es választások

„A dualizmus időszakában – 1913-ig – az 1874. évi 33. tc. határozta meg a válasz-
tójogosultság kritériumait. A törvény nem volt egyéb, mint az 1848. évi 5. tc. szabatos új-
rafogalmazása. A csekély változtatások inkább csökkentették a választópolgárok számát,
mintsem növelték volna. Az 1874. évi 33. tc. 4. paragrafusa szerint a községekben a vá-
lasztójogosultsághoz minimum 1/4 telekkel, a Jászkun és Hajdú Kerületekben nyolc hold
(1200 négyszögöles) földterülettel kellett rendelkezni a mezőgazdasági foglalkozásúak-
nak. A törvény 6. paragrafusa szerint a gyárosoknál, kereskedőknél, háztulajdonosoknál
és kézműveseknél 105 forint jövedelem volt a feltétel.

Jászberény 1872-ben a községrendezési törvény végrehajtása során rendezett tanácsú
várossá alakult. Az 1874. évi 33. tc. pedig a városokban kedvezőbb feltételekhez kötötte
a választójogosultság arányát, mint a községekben. A törvénycikk 3. paragrafusa szerint
a szabad királyi és rendezett tanácsú városokban választójoguk van azoknak, akik:

a) legalább három lakrészt elfoglaló házzal rendelkeznek.
b) 16 forint tiszta jövedelem után fizetnek földadót.
A Jászkunságban és különösen Jászberényben a nincstelenek száma alacsony volt, a

lakosság jelentős része választójoggal rendelkezett. Jászberény lakosságának, illetve vá-
lasztójogosultjainak magasabb száma lehetővé tette, hogy a város önálló választókerüle-
tet alkosson, és a később megalakult Jász-Nagykun-Szolnok vármegyétől is független
központi választmányt tartson fenn.”8 A másik hat választókerület a megyében: a jákó-
halmi, karcagi, kunszentmártoni, mezőtúri, szolnoki, törökszentmiklósi.9 A szavazáso-
kon általában –Jászberényben – a választásra jogosultak aránylag kis része jelent meg.
Távolmaradásuk a közügyek, a politikai kérdések iránti érzéketlenséggel és a jászberényi
lakosság alacsony iskolázottsági szintjével magyarázható.10 Így volt ez Apponyi képvi-
selősége idején is.

Emlékirataiban Apponyi röviden visszaemlékezett az 1878-as és 1881-es választá-
sokra. Összefoglalva a következő történt:

Apponyi az 1878-as választások idején járt első ízben Jászberényben, amikor barát-
ját, az egyesült ellenzéki Lipthay Bélát a város mandátumáért folyó harcban személyes
jelenlétével támogatta. Apponyi sorra látogatta a legtekintélyesebb gazdákat, majd köz-
vetlenül a választás előtti órákban nagy hatású beszédet mondott. Közreműködésének kö-
szönhetően Lipthay Béla a jászberényi választókerület mandátumát megszerezte.
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A jászberényi lakosság vezetőinek fejében már Apponyi sikeres bemutatkozásakor
megfordult, hogy a következő választáson Jászberény képviselőjelöltjének őt kérjék fel.
A hároméves ciklus leteltével 1881 májusában Lipthay Béla az őt felkereső jászberényi
küldöttséggel közölte, hogy a város képviselő-jelöltségét nem vállalja el ismét. Lipthay
váratlan visszalépése zavart keltett Jászberényben.11 Ekkor már nyilvánvalóvá vált, hogy
a kormány az állami kiadások korlátozása végett a királyi törvényszékek számát csök-
kenti, összevonásokkal hatásterületüket növeli, a jászberényi és karcagi törvényszéket
megszünteti, s helyettük Szolnokon, a megye székhelyén hoz létre új törvényszéket. Ez
az intézkedés, amely végül az 1885. évi tc.-ben fogalmazódott meg, a jászkun különállás
utolsó maradványait is megszüntette. A törvény megalkotását azonban hosszas, mintegy
négy éven át tartó huzavona előzte meg, amelyben a jászberényi és a karcagi választó-
kerület képviselői a döntést igyekeztek elhalasztani.

1881-ben a jászberényi vezetés egy része úgy vélte, hogy a törvényszéket csak akkor
lehet megmenteni, ha a város szabadelvű képviselőt választ, aki a parlamentben és a kor-
mány előtt a helyi érdekeket jobban érvényesítheti. A jászberényi lakosság évtizedek fo-
lyamán kialakult ellenzékiségén azonban nehéz volt hirtelen változtatni, a sérelmeket
félretenni és a célszerűségnek alárendelni. A városban 1881-ben a politikai erők megle-
hetősen szétforgácsolódtak, a kormánypárt, a 67-es ellenzék és a 48-as párt is szervezke-
dett, de kiemelkedő politikai személyiséget egyelőre egyik párt sem tudott jelöltként
kiállítani.

Apponyi Albert május végén, egy este váratlanul megjelent Jászberényben. Eljött,
hogy a helyzetet tanulmányozza, és a városban a pártot, amely 1881. március 23 óta a
Mérsékelt Ellenzék nevet viselte, személyes fellépésével összetartsa. Legfőbb szándéka
azonban a helyi vezetéssel való kapcsolat felvétele, és a választókerület mandátumának
megszerzése volt. Bathó János jászberényi ügyvéd lakásán szállt meg, ahol a Mérsékelt
Ellenzék jászberényi híveiből alakult küldöttség felkereste őt, és felkérte, hogy legyen
képviselőjelöltjük. Az erre számító Apponyi szívesen tett eleget kérésüknek.

Aválasztás előtt az esélyekről a következőket írta a Jász-Nagykun-Szolnok 1881. jú-
nius 26-i száma: „Jászberényben múlt vasárnap kiáltották ki független párti jelöltül Al-
mássy Péter fiatal kezdő ügyvédet; az egyesült ellenzék részéről a jelölt gróf Apponyi
Albert, és a kormánypárté Babics János, egy ízben volt képviselő és egri kanonok, kinek
múltkori bukása, hír szerint, tán 200 forintjába került. Legtöbb kilátása vanApponyinak,
mivel haAlmássy túlsúlyban nem lesz, fuzionál a függetlenségi és egyesült ellenzéki párt
– így írják ezt nekünk.”

Az 1881. június 29-én lefolytatott jászberényi választásonApponyi győzelmet aratott.
Almássy Péter több mint 600 szavazat különbséggel alulmaradt a küzdelemben. A vá-
lasztásonApponyi támogatására a Mérsékelt Ellenzék nagy személyiségei, a liberális né-
zeteket valló Szilágyi Dezső és Pázmándy Dénes is megjelentek, akik a választókat
kitartásra biztatták.

Apponyival a választást követően is foglalkozik a Jász–Nagykun–Szolnok foyóirat.
Az 1881. július 10-i száma tudósított arról, hogy két helyen is megválasztották képvise-
lőnek (a másik Békéscsaba). Az október 16-i szám szerint: „Jászberényben grófApponyi
kijelenté, hogy bár nagy áldozatába kerül a csabai mandátumról lemondani, azt a beré-
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nyiek kedvéért mégis megteszi. A helyi érdekek megbeszélése végett, mihelyt ideje en-
gedi, azonnal Jászberénybe rándul.” Megválasztását követően egyébként több ízben is
járt Jászberényben Apponyi. A Jász–Nagykun–Szolnok tudósított arról az 1881. július
24-i számában, hogy a jászberényiAnna-bálonApponyi is részt vett.Az 1881. október 30-
i szám 3. oldalán rövid hírként jelent meg: „Gróf Apponyi országgyűlési képviselő októ-
ber 13-án Jászberényben volt, s az ottani főgimnázium állapotáról bővebb tudomást
szerzett magának” Nyilvánvaló, hogy Apponyi célja nem csupán ez volt, hanem tájéko-
zódott a választókerületének helyzetéről is.

A jászberényi választók és képviselőjük, szoros kapcsolata nem tekinthető véletlen-
nek, e viszony gyökereiApponyi konzervativizmusában és Jászberény sajátos társadalmi-
politikai viszonyaiban rejlenek.12Az utóbbinak a következő a lényege: Jászberényben a
kiváltságos múltból eredő elzárkózás, a tőkés termelési módszerekkel szembeni idegen-
kedés, a lakosság alacsony iskolázottsági szintje, a kormánytól elszenvedett sérelmek a
Jászkun Kerület és a törvényszék felszámolása miatt, a tágabb kitekintéssel, külső érde-
keltségekkel rendelkező földbirtokosok és tőkések hiánya, a polgárosodott elemek, a zsi-
dók rendkívül alacsony száma a városban az átlagosnál is jóval elszigeteltebbé,
partikuláris jellegűvé tette a politikai mozgalmakat.13

A város aulikus hagyományai, sajátos ellenzékisége, amely a polgári állam, nem
pedig a kiegyezés ellen irányult, többféle tekintetben egybeestekApponyi programjával.
A kormány adópolitikája által sújtott, és a közigazgatási átszervezések miatt mind anya-
gilag, mind pedig öntudatában sértett, a tőkés technikai vívmányoktól, gazdálkodási for-
máktól idegenkedő jászberényi lakosság úgy vélte,14 hogy Apponyi Albertben ideális
képviselőt nyert. Apponyi érzelemmel, pátosszal telített beszédei Jászberényben nagy si-
kert arattak. Szónoki fogásai, melyek szerint szónoklataiban az egyszerű embert az úri-
val egyenlő értékűnek nevezte, hivatkozásai becsületérzésre, amelyet az igazi egyenlőség
alapjaként emlegetett és az adomaszerű betétek erősen hatottak a kiváltságos múltból
származó öntudatát megőrző jászberényi lakosságra.

A város egyház-igazgatási szempontból az egri érsekség területéhez tartozott, amely-
nek élén 1873 és 1912 között Samassa József állt. A főpap Apponyi egyik legbefolyáso-
sabb támogatója volt, az egyetlen a katolikus püspöki karból, aki a Szabadelvű Párttal
nyíltan szembehelyezkedett.15 Apponyi így emlékezett rá: „A képviselőházon kívül álló
tényezők közt egyedül Samassa József egri érsek, későbbi bíbornok, részesített nyílt tá-
mogatásban. Ő volt az egyetlen főpap, aki a Tisza-rendszernek meg nem hódolt. Hatal-
mas egyénisége és nagy tekintélye, az a szókimondó, mindig kíméletlen, mindig jó
szándékú – bár nem mindig igazságos – kritika, melyet éppen elvbarátaival szemben gya-
korolt leginkább, nagy hatással volt mind reám, mind elvbarátaimra... Ő sem lelkesedett...
politikámnak közjogi irányban való fejlődéséért; le is szidott gyakran, mint az iskolás
gyermeket, de egészen a legutolsó időkig... támogatott... Én őt őszintén tiszteltem és em-
lékét kegyelettel őrzöm.”16
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E kapcsolatból következett, hogy a jászberényi papság isApponyit támogatta, a népre
gyakorolt közvetlen hatásával az ő pozícióját erősítette. Apponyi a későbbiek során nem
volt hálátlan jászberényi híveivel szemben. Koncz Menyhért plébánosnak előbb esperesi,
majd préposti címet szerzett, végül bejuttatta az egri kanonokok közé. Bathó János
ügyvéd, a 1867-es ellenzék helyi pártelnöke királyi közjegyzői állást nyert el. Egyedüli
akadályt Pintér Mihály közbirtokossági elnök, a város leggazdagabb lakosának személye
jelentett. Pintér 1878-ig, a városi és közbirtokossági vagyon elkülönítéséig Jászberény
polgármestere is volt. Hatalmánál és tekintélyénél fogva a gazdákra, elsősorban a tehe-
tősebbekre jelentős hatást gyakorolt. Pintér Mihály, aki kormánypárti meggyőződése mel-
lett mereven kitartott, 1881-ben váratlanul lemondott a közbirtokossági elnökségről.
Leköszönése kétségtelenül a városmegyei vezetés beavatkozására történt.17

Feltételezhető, hogy Pintér politikai meggyőződése és szembenállása Apponyival
fontos tényező volt bukásában. Nem tekinthető véletlennek, hogy a megyei vezetés a jász-
berényi vagyonfelosztást csak 1881-ben, Apponyi képviselővé választásának évében tá-
madta meg, jóllehet a városi és a közbirtokossági jövedelmek szétválasztására már három
évvel korábban sor került. Pintér Mihály lemondatása a közbirtokossági elnökségről a
Szabadelvű Párt pozíciójának meggyengülését jelentette Jászberényben. (Mivel Appo-
nyit – mint említettem – két helyen is megválasztották, egy ideig bizonytalan volt a man-
dátum sorsa. A Jász–Nagykun–Szolnok 1882. július 10-i cikke szerint, ha Jászberényben
Apponyi visszalépett volna, Pintér Mihályt léptették volna fel képviselőként.)

A jászberényi Szabadelvű Párt az 1880-as években fokozatosan elhalt. A pártnak az
1884. évi választás idején még volt néhány híve a városban, de a főispán nem engedte,
hogyApponyival szemben kormánypárti képviselőjelöltet állítsanak.A támogatás fejében
a Mérsékelt Ellenzék a jákóhalmi választókerületben állított jelöltet. E kettős lépés célja
a Szolnoki Híradó című lap szerint az volt, hogy a 48-as Párttal szemben ne forgácso-
lódjanak szét az erők. Bár a parlamentben a Szabadelvű Párt és az 1867-es ellenzék szem-
beszállt egymással, a helyi források szerint az 1880-as években némi együttműködés is
lehetett közöttük. A 67-es ellenzék gyenge volt ahhoz, hogy a választásokon a kormány-
párt fölé kerekedjen.

Az 1884-es választások és küzdelem a törvényhatósági székhely megtartásáért

Az 1884-es újraegyesült Függetlenségi és 48-as Párt hatalmas táborával jóval veszé-
lyesebbnek bizonyult. Ezért kerülhetett sor helyenként a kormánypárt és az 1867-es el-
lenzék együttműködésére. A jászberényi szabadelvűek szervezkedése megosztotta volna
az erőket, mivel a város választói közül még 1884-ben is sokan, főleg a nagygazdák a
kormánypárthoz csatlakoztak volna. Ez azonban azzal a veszéllyel járt, hogy a 48-as Párt,
a szavazatok relatív többségét megszerzi, és Apponyitól elhódítja a végre tartósnak ígér-
kező jászberényi mandátumot.

Az 1884-es választás idején a kormány érdekeit képviselő főispán közreműködése el-
lenére a 48-as Párt meglehetősen erősnek bizonyult Jászberényben. 1884. május 22-én,
tehát még hetekkel a választás napja előtt, jelentősApponyi-ellenes incidenst sikerült pro-
vokálnia:18 „midőn gr. Apponyi Albert beszámoló beszédét tartani akarta, az e célból fel-
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állított szószéket a csőcselék vette körül, akik közül néhányan úgy a képviselőre, mind
pedig annak környezetére követ dobáltak. A helyszínen felállított szakasz honvéd hu-
szárság a rendetlenkedő tömeget szétoszlatta” – hangzik Beniczky Ferenc Jász–Nagy-
kun–Szolnok vármegye főispánjának jelentése a belügyminiszterhez a jászberényi
képviselőválasztásról.19 Bár a jelentés szerint senki sem sérült meg, a beszédet Apponyi
a piactéren nem tudta megtartani. Híveivel kénytelen volt elvonulni, és parlamenti mű-
ködéséről zárt térben számolt be. Mint a jelentésből is kiderül a 48-as Párt hívei a „cső-
cselék”, vagyis a szegényebb lakosság köréből kerültek ki, akik közül sokan
választójoggal sem rendelkeztek. A szavazóképes lakosság többsége azonban Apponyit
támogatta, akinek személyében a helyi érdekek legbiztosabb képviselőjét látta.20

Blénessy János (korabeli helytörténész) úgy tudta, hogy beszéde közben Apponyit
bántalmazták.A választás szenvedélyes voltát a képviselő-testület 1884. május 25-i jegy-
zőkönyve is megörökítette, az eseményt így értékelték: „ami városunk jó hírnevét és mél-
tóságát érzékenyen sértette.”21 Az 1884-es májusi incidensre feltehetően azért került sor,
mert Apponyi nem tudta megakadályozni, hogy a királyi törvényszéket elvigyék Jászbe-
rényből. A 48-as Párt ezt a kudarcot kihasználta, és a néptömegeket a képviselő ellen iz-
gatta. A Jász-Nagykun-Szolnok 1884. június 29-i száma így ír a júniusi választási
végeredményről: „Jászberényben báró Orbán Balázs függetlenségi jelölttel szemben a
volt képviselő, grófApponyiAlbert, az egyesült ellenzék vezére választott meg nagy szó-
többséggel.” Ezt követően a 80-as évek második felében Jászberényben a megszüntetett
Szabadelvű Párt után a Függetlenségi Párt is lassan elsorvadt.

A jászberényi törvényszék megszüntetése súlyos csapás volt a városra, s nemcsak
1884-ben, hanem előtte és utána is nagy vihart kavart. Ennek részletezése azért fontos,
mert hosszú ideig meghatározta Jászberény és Apponyi kapcsolatát. A város és Apponyi
minden lehetséges eszközzel küzdött a jászberényi királyi törvényszék megszüntetése
ellen. Bathó János az 1883. június 2-i képviselő-testületi gyűlésen ezt indítványozza: „Az
1875. XXIV. tc. 1. paragrafusa szerint a karcagi és jászberényi kir. törvényszékek meg-
szüntetései javasoltatnak s helyettük egy kir. törvényszék Szolnokon szerveztetni ren-
deltetik. E hír villámcsapásként sújtott közéletünkre, megsemmisítette a király és haza
iránt vérrel, vagyonnal mindenkor áldozatkész jászkun kerületek törvényhatósági emlé-
kének utolsó maradványát; megfosztotta ezen népszámra 26. rangú város jogkereső kö-
zönségét az igazságszolgáltató jogforrásból közvetlen meríthetés jogos igényétől, előnybe
részesítve a népességre 38. rangú Szolnokot; elviselhetetlen kárt okozott Jászberénynek
a kerületi székháznak a törvényszék részére való megvételével; a tiszta magyar városok
legnagyobbikának szellemi és anyagi hanyatlását idézi elő.Aviharból menekülés útját ke-
resve, e sokat szenvedett ősfajú város a törvényhozás igazságérzetére apellál azon re-
ményben, hogy a törvényhatósági székhely elvesztésével ütött sajgó sebeket annak
politikai bölcsessége kíméletlenül feltépni s halálossá fokozni nem engedi. A képviselő-
testület teljes erejéből igyekezni fog az érintett törvényjavaslat módosítása iránt a kellő
lépéseket megtenni.”
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A célravezető lépések megtételére a polgármester elnökletével kiküldi Tarnay Ká-
rolyt, Beleznay Ignácot, Bátor Gábort, Almássy Pétert, Sárközy Jánost, Bathó Endrét,
akik 1883. szeptember 21-re elkészítették az emlékiratot, melyet Apponyi Albert gróf
pártfogásával átnyújtottak az igazságügy-miniszternek, miniszterelnöknek és a képvise-
lőháznak egyaránt. A sérelmes törvényjavaslatot harmadszori felolvasás alkalmával nem
fogadták el, s így a törvényszék megmaradása egyelőre biztosítva volt. Ezért 1884. feb-
ruár 22-én „a képviselő-testület gróf Apponyi Albert és Éles Henrik országgyűlési kép-
viselő uraknak tett őszinte, odaadó buzgalmuk, célhozvezető működésükért soha el nem
múló hálás elismerését nyilatkoztatja ki.”22

A jászberényi királyi törvényszék megszüntetése

Apponyi tevékenységét a helyi sajtó (Jászberény és Vidéke 1885. február 15. szám
4. o.) a következőképpen értékelte: Apponyi beszédet mondott a törvényszék ügyében
13-án, kivívta „a haza legnagyobb szónoka címet.” Csakhamar azonban kedvezőtlen for-
dulat következett. A város 1884. november 18-án 50 tagú küldöttséget menesztett a fő-
városba. Hiába! 1885. február 10-én „Elefánthy Sándor polgármester szomorúan hozza
tudomására a képviselő-testületnek ama csapást, mely a jászberényi kir. törvényszék meg-
szüntetésére nézve az igazságügyi kormány részéről beadott törvényjavaslatnak elfoga-
dásával bekövetkezett.”23

A Jászberény és Vidéke 1885. február 15-i száma az 1. oldalán a következőket kö-
zölte: „Mi kifosztottunk mindenünkből, elvették mindenünket – jól van! – eltűrjük Szol-
nok hegemóniáját, de tudjátok meg, hogy az a kicsiny Jászberény, annak az óriási
Szolnoknak, sohse fog térdet hajtani; s ha Jászberénynek semmije se lesz többé, még
akkor is többet érőnek, nemesebbnek, érdemesebbnek fogja minden elfogulatlan ember
tartani Szolnoknál...”

Ebben a hírlapban sok cikk szól e témában (1885. február 22. 1. o.: „Törvényszékünk
meghalt!” stb.). Végül a Jászberény és Vidéke 1885. július 12-i számában Elefánty Sándor
polgármester közleménye zárja le „végleg” e témát a törvényszék ügyében: Közli, hogy jú-
lius 31-től megszünteti a jászberényi királyi törvényszék működését az 1885. évi III. tc.
alapján 16890. és 26864. szám alatt kiadott igazságügy-miniszteri rendelet értelmében.

Az 1887-es választások

Aharmadik választási hadjáratra Jászberényben –Apponyi szempontjából – 1887-ben
került sor. A választáson Orbán Balázs újból megpróbálta régi híveit mozgósítani, de egy
későbbi sajtótudósítás szerint „a 48-asok Apponyi fölényét látva már csak a zászló be-
csületéért harcoltak.”

Jászberény és Vidéke című hetilap 1887. június 19-i száma szerintApponyi ellen alig
volt komoly jelölt, báró Orbán Balázs „odaadta szép hangzású nevét egy oly veszett
ügynek.” E helyi lapban a választás előtt (június 12-én) megjelent a jászberényiApponyi-
párt nagygyűlésének jegyzőkönyve, amit június 9-én tartottak. A Jászberény és Vidéke

51História

22 Blénessy 53-55. o.
23 Blénessy 55. o.



Apponyival szimpatizált. Jelezte ezt a június 19-i szám azon megjegyzése, hogy a szer-
kesztő sajnálja, hogy nem egyhangú szavazással nyert Apponyi (412-108), de örömmel
állapította meg, hogy 5 évre ismét országgyűlési képviselő lett.

A lap július 3-i száma beszámolt arról, hogy június 26-ánApponyi párthíveivel (Mo-
dossy Imre, Grünwald Béla, Ábrányi Kornél, Bolgár Ferenc) megérkezett fél kilenckor
az állomásra. Koncz Menyhért plébános köszöntötte őket. Az országgyűlési megbízóle-
vél átvételéről a 2. oldalon a következő található: „Elefánthy Sándor polgármester egy, a
már megszokott logikus egyszerűségében szép és rövid beszédben nyújtotta át Jászbe-
rény választóközönségének megbízólevelét. Beszédének legszebb költői hasonlata az
volt, hogy a megbízólevél oly tiszta, mint Apponyi gróf jelleme, melyet sem vér, sem
vesztegetés nem szennyezett be...” Az újságíró itt megjegyzi, hogy a beszéd további ré-
szét nem közölheti nehogy sajtóvétség bűnét (1848. XVIII. tc. 31. paragrafus) kövesse el,
hisz nem politikai lap a Jászberény és Vidéke.

A Szolnokon megjelenő Jász–Nagykun–Szolnok viszont az 1887-es évben már po-
litikai hetilap volt. Az 1887. június 5-i szám írta a választásokról: „A nemzet politikai
jogai közül kétségkívül legszebb s legfontosabb: a képviselőválasztási jog. Ezáltal van a
nemzetnek kezébe adva a lehetőség, hogy sorsát önmaga intézze.”A felelős szerkesztő és
lapkiadó tulajdonos ifj. szolnoki Schetsik István volt. Nyíltan kormánypárti beállított-
ságú lapot vezetett. Az 1887. június 12-i szám 1. oldalán a következők álltak: „Ma a Hazát
erősíteni: akarjunk, válasszunk kormánypárti képviselőket!... Ugyan mit is csinálna a
mérsékelt ellenzék… ha kormányra találna jutni?... megalkudnék a kül- és belpolitikai
körülményekkel s az ország nem nyerne mást, csak új embereket.”

Az olvasóközönség tájékoztatását szolgálta a Jász–Nagykun–Szolnok című lapban a
választások törvényi hátterének magyarázata. Az 1887. május 29-i szám 1. oldalán tájé-
koztatott: „1874. XXXIII. tc. V. fej. 58. paragrafusnak értelmében pedig a központi vá-
lasztmány az általános választásoknál a királyi meghívólevélnek a törvényhatóság
közgyűlésében történt kihirdetése után következő napon azonnal összeül, s ez alkalom-
mal megteszi a választásra szükséges intézkedéseket, s minden választókerület részére a
választás vezérletére elnököt, jegyzőt és a szükséges számmal helyetteseket választ.”

Mindennek konkrét megvalósulásáról az 1887. június 12-i száma 3. oldalán ezt írta,
hogy „Jászberényben a választók számameghaladja az 1500-at, ezért két szavazatszedő kül-
döttség alakíttatott. Az I., II., III. és IV. kerületbeli választók szavazóhelyisége a városház
nagytanácsterme. Választási elnök Elefánthy Sándor polgármester, helyettese Sípos István;
jegyzője Szabó József, helyettese Plenk Lajos; - az V., VI., VII., VIII. kerület és a tanyai vá-
lasztók pedig a polgármesteri hivatal helyiségében fognak szavazni.Aküldöttség elnöke Eör-
dögh János, helyettese Koncsek István; jegyzője RépásiMihály, helyettese BeleznayDénes.”

A jászberényi sajtó szemlélete

Ahosszabb időn át megjelenő jászberényi helyi lapok, a Jászberény és Vidéke, a Jász-
ság és a Jász Kürt közül csupán a Jászberény és Vidéke volt rövidebb ideig politikai újság
(1898-1901 és 1905-1906). A jászberényi lakosság, főleg a városi vezetés szemlélet-
módját, politikai nézeteit leginkább a helyi sajtó tükrözi. A kiegyezés utáni évtizedekben
több hírlap jelent meg, s volt olyan időszak, amikor párhuzamosan két jászberényi újság
is létezett. Elnevezésük szerint társadalmi és vegyes tartalmú közlönyökként jelentek
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meg. Politikai lap indításához, vagy egy vegyes tartalmú újság politikai jellegűvé válá-
sához az 1890-es években a kiadónak 5 ezer forint kauciót kellett letenni. Erre azonban
Jászberényben csak rendkívül ritkán, a pártok közti harc kiéleződésekor került sor.

Atársadalmi, szépirodalmi, illetve vegyes tartalmú lapok a parlamenti pártok ügyeivel és
a dualizmuskori közjogi kérdésekkel nem foglalkozhattak. Az országgyűlési képviselők vá-
lasztási és parlamenti beszédeit, a pártok programjait nem közölhették. Nem tudósíthattak a
képviselőházban folyó vitákról sem. (AJászberény ésVidéke élén a szerkesztő személyemeg-
változott 1888-ban Golenich Károly betegsége miatt.A felelős szerkesztő Tóth Béla ügyvéd,
a főmunkatárs: Bartók István főgimnáziumi tanár.Az általuk először szerkesztett 1888. szep-
tember 23-i számban a következő szerkesztői üzenetet tették közre: „Törekvésünk az leend,
hogy e lap vidéki társadalmunk és szellemi életünk minden nemes irányú nyilvánulásainak
tiszta képét adja, s a közönségnek nemesítő és szórakoztató közleményekkel szolgáljon. Az
éretlen és személyeskedő vitákat, botrányokat és pártoskodást gondosan kerüljük.”

Emegkötések ellenére a korszak politikai mozgalmairól nagyon sok adatot nyújt a sajtó,
hiszen a választások lefolyásairól, s főleg az eredményeiről, az országgyűlési képviselő meg-
érkezéséről és ünnepléséről, amely nem számított politikai témának, olvasóikat részletesen
tájékoztatták. Ezek a lapok a tilalmat megszegve néha politikai jellegűnek számító cikkeket
is közöltek, amelyek követelménye a sajtóbíróság eljárása és szerkesztőre kirótt pénzbüntetés
lehetett.24 Ilyen sajtóvétséget követett el pl. a Jászberény és Vidéke című hetilap felelős szer-
kesztője, Golenich Károly. Erről a lap 1887. augusztus 21-i száma közölt részleteket.

Abban, hogy a jászberényi újságok miért nem tették le a politikai jellegűvé váláshoz
szükséges kauciót (a szolnoki lapok között tehát ebben a korszakban is volt politikai újság),
a városi vezetés, illetve a lakosság érdeklődésének hiánya az országos ügyek iránt, és a par-
tikuláris szemléletmód játszotta a legfontosabb szerepet.Avárosban nem volt olyan jelentős
földbirtokos és gyáros sem, aki saját érdekeinek megfelelően egy politikai lap megjeleníté-
sét finanszírozta volna. A jászberényi sajtó számos esetben nyíltan is hangoztatta,25 hogy a
város lakosságát a képviselőház ügyei nem érdeklik. E partikuláris szemléletmód bizonyos
fokig a magyarországi vidéki kisvárosokra általánosan jellemző volt.A jelenség más okokra
is visszavezethető, így pl. arra, hogy a parlamenti politikai élet a vidéket érintő társadalmi,
ill. gazdasági kérdésekkel alig foglalkozott, de akadály volt a lakosság alacsony műveltségi
szintje is, s nem utolsósorban az egyedüli hírforrás, a sajtó viszonylagos fejletlensége.26

Apponyi és a Jászság

Apponyi Albert és Jászberény város kapcsolata a magyarországi választások törté-
netében egyedülállóan tartósnak bizonyult. A nagynevű politikus 52 éven át, aggkorában
bekövetkezett haláláig Jászberény képviselője maradt.27

Emlékirataiban így ír a jászsági kapcsolatról és megválasztásáról Apponyi: „Soha vá-
lasztott és választó közti viszony tisztább erkölcsi alapon nem nyugodott. Mikor jászberényi
képviselőségen 25 éves jubileumát ünnepeltük, joggal mondhattam derék választóimnak,
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hogy a mi összeköttetésünk azért olyan szilárd, azért oly kedves mindegyikünk előtt, mert
senki sem mondhatja, hogy általa erkölcsileg hanyatlott, rosszabb lett, hanem ellenkezőleg
mindenki érzi, hogy emelkedett, hogy jobb emberré, jobb állampolgárrá lett.”28
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