
Amikor 
Andrássy Gyula 
lobbizott 

A választások évét éljük. Választások előtt és után 
vagyunk. Régen is voltak választások, s bizony már 
akkor is volt lobbizás!1 Erről tanúskodik egy - még 
nem publikált - levél2 id. Andrássy Gyulától, a „szép 
akasztott"-tói,3 melyben Evva András Sátoraljaújhe-
lyen élő Zemplén megyei főjegyző4 régi ismerőse, se-
gítségét kéri Molnár István5 későbbi Zemplén megyei 
főispán megválasztásához az 1860. december 18-án 
kezdődött tisztújítás alkalmából. 

A levél így szól: 
„Kedves és régi bajtársom!6 

Tegnap estve kaptam tudósítást, hogy 14-én7 tartatik egy 
Conferencia Pesten, a hol engem nélkülözhetetlennek mon-
danak, és reám parancsoltak, hogy minden megyei dolgot 
félretéve -jöjjek. Kénytelen vagyok tehát még ma indulni. Ha csak emberileg lehet lejövök. De lehet e 
nem tudhatom. Ugy szolok tehát mint ha nem jöhetnék. Zemplén megye Alispánjait megválasztya a 
közbizodalom, melly szabadon fog bizonyosan nyilvánulhatni Manó bátyám8 elnöklete alatt. Csak 
Cseley9 és Komáromy10 közt lévén szó - minden esetre jó lesz a választás. E tekkintetben tehát meg va-
gyok nyugodva, és részemről két minden tekintetben derék ember között pártot csinálni nem tartom kö-
telességemnek. Hanem egy testamentaris11 kérésem van mielőtt elutaznék. Molnár Pistát ajánlom és ké-
rem mint Terebesi12 főszolgabírót - becsületesebb és alkalmasabb embert nem választhatnánk - hallom 
Pilissyről13 is van szó -, akiről sok jót hallottam, és aki a mellett Protestáns is - ezért tehát mint szemé-
lyes kérést hozom fel -, hogy ne tekintsék ebbe a vallás kérdést és válasszák meg az én kedvemért Molnár 
Pistát, ki igen érdemes és alkalmas erre ezen állásra. - Zemplén megye főjegyzőjét14 bizonyosan egy 
hanggal választya meg a közvélemény - még ellenvéleményt nem hallottam - és így mint biztosan elvá-
lasztottnak ajánlom kérésemet. Nem mondhatom mennyire sajnálom, hogy éppen most kell távoznom -
ismétlem ha csak lehet ott leszek. De ha nem lehetne sok szerencsét és egyetértés kíván őszintén tisztelő 
barátja 

Andrássy Gyula" 

1 Lobby: előszoba, parlamenti folyosó angolul; lobbyzás: valamilyen cél érdekében befolyást szerezni. 
2 Az id. gr. Andrássy Gyula által írt levél eredetije magántulajdonban van. 
3 Id.gr. Andrássy Gyula (1823-1890) az 1848-1849-es forradalmi tevékenységei miatt 1849-től száműze-

tésben élt, a Monarchia halálra ítélte, ezért hívták a párizsi dámák „szép akasztott"-nak. 1858-ban 
kegyelmet kapott. 

4 Apagyi Evva András (1805-1888) Zemplén vármegye főjegyzője, Sátoraljaújhely első törvényszéki el-
nöke, Zemplénben a reformkor egyik vezető ellenzéki politikusa, akinek Kossuth is kérte segítségét. 

5 Parnói Molnár István (1825-1907) politikus, jogász, főispán. 
6 A levél címzettje Evva András. 
7 A levélen dátum nincs. Valószínűleg 1860. december 13-án, egy nappal az 1860. december 14-i 

„Conferentia" előtt íródott. 
8 Gr. Andrássy Manó (1821-1891), Andrássy Gyula bátyja, politikus, főispán. 
9 Cseley János 1849. május 15-én megválasztott zempléni alispán, az 1860. december 18-i választásra 

már nem jelöltette újra magát. 
10 Komáromy József Zemplén vármegyei alispán 1860 decemberétől, majd sóvári jószágkormányzó. 
11 Végakaratú 
12 Tőketerebes zempléni kisváros Sátoraljaújhely közelében, jelenleg Szlovákiához tartozik Terebisov né-

ven. 
13 Pilissy Edére utal levelében Andrássy, akit 1860 decemberében terebesi alszolgabírónak választottak. 
14 Andrássy levelében a címzettre, Evva Andrásra utal, akit 1860 decemberében újraválasztottak 

főjegyzővé. 
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Molnár Istvánnak talán e levéllel és természetesen az 1867-től már miniszterelnök gróf 
Andrássy Gyula szimpátiájával indult politikai karrierje. Ekkor választották Molnár Istvánt 
terebesi főszolgabíróvá 312 szavazattal Payzsoss János ellenében, akire 259-en szavaztak. Va-
lószínűleg ez a levél billentette Molnár javára a mérleget... De jó választás volt, mert a kiváló 
képességű Molnár 1867-től Andrássy miniszterelnöksége alatt közoktatási miniszteri taná-
csos, 1873-ban honvédelmi miniszteri főtanácsos lett, és 1882 februárjától 1901-ig Zemplén 
vármegye főispánja. 

E levél bemutatása csupán egy figyelemfelhívás, hogy régen is volt lobbizás, de egy jó 
ügyért ezt érdemes megtenni! 

Somogyi Gábor 

Aranyosszék magyarsága 
Aranyosszék Erdélyben az Aranyos folyó alsó szakasza, a Maros és a torockói Székelykő 

közötti területen fekszik. V. István király alapította 1270-ben Háromszékből telepített széke-
lyekkel. Alapítóleveléről és IV. (Kun) László 1289. évi adományleveléről is csak III. Endre 
1291. március 12-én kelt megerősítő okmányából tudunk. Orbán Balázs szerint IV. Béla is ala-
píthatta, és előbb is laktak ott magyarok. Kiváltságaikat Zsigmond és Mátyás király is meg-
erősítette. Ugyanolyan szervezetük, jogaik és kötelességeik voltak, mint a székelyföldi széke-
lyeknek. 1285-ben sikeresen harcoltak a tatárok ellen, felmentették a Székely kőn álló 
Turuckó-várat, és több ezer foglyot szabadítottak ki a tatár rabságából. 

Az 1291-ben kelt okmány szerint Aranyosszék 28 faluból állt. Székelyeik kisnemesek vol-
tak, közrendűekkel nem házasodtak. A föld közös volt, erejük szerinti területen egyénileg 
művelték. Helyzetük miatt jobban hatott rájuk környezetük, mint a nagy tömbben élő többi 
székelyre. Főembereik birtokos nemesekkel is házasodtak és birtokosok is lettek köztük, akik 
jobbágyokat, zselléreket tartottak, románokat is. Mint szabad parasztok - Jakó Zsigmond sze-
rint - később jól alkalmazkodtak a polgári viszonyokhoz. Aranyosszék székhelye sokáig 
Felvinc volt. Később két járásra oszlott, az Alsó-járás székelye Felvinc maradt, és őrizte egész 
Aranyosszék levéltárát, - a Felső-járásé Bágyon, később Várfalva lett. Az Aranyos mentének 


