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BORSODNAK HÍRNEVES KÖVETE 

E LÓ SZÓ 

Ragályi Tamás reformkori lapszerkesztő, politikus élete és 
munkássága szervesen kapcsolódik városunkhoz, annak 
közvetlen környezetéhez. Balajt a szülőfalu és a végső pi
henőhely, Borsod és Sajószentpéter váltakozva lakóhelye 
Borsod vármegye hírneves követének. Mindig ide tér meg
pihenni, erőt gyűjteni családja körében. Ide küldi leveleit 
Kazinczy Ferenc, Wesselényi Miklós, Palóczy László. Ide 
érkeznek a Kossuth Lajos küldte Országgyűlési Tudósítá
sok. Innen indul a vármegye közgyűlésére, a pozsonyi dié
tára. Jelentős birtokai vannak Bo~~odon, Sajószentpéteren, 
Hangácson, Nyomáron, Boldván. Ové a híres perkupai ma
lom a Bódván. 

Nevét méltatlanul feledték el a kései utódok. 
Ragályi József és Szemere Katalin gyermeke 1785. de

cember 28-án, Balajton született. Parasznyán halt meg 
1849. január 14-én. „Utolsó tisztessége megadása Borsodon, 
te111ettetett Balajton a családi-sírboltban", január 17-én. 

Elete, munkássága napjainkban is példaértékú, minden 
tekintetben időszerű. 

Halála 140. évfordulóján 1989-ben Borsod megye, „az 
édes Kis-Haza" „késő maradékai" Edelényben emlékünnep
ségen idézték fel korát, élete folyását és a balajti temetőben 
emlékoszlopot emeltek tiszteletére. . 

Születésének 210. évfordulóján, balajti emlékoszlopának 
megkoszorúzásán kívül, a Városi Könyvtár megjelenteti 
Nyilas Ilona időközben megtalált bölcsészdoktori értekezé
sét, amely híven, részletesen elemzi Ragályi Tamás politikai 
pályáját. A szerzőről sajnos mindezideig nem sikeriilt 
semmit megtudni. A dolgozatot 1934-ben Miskolcon nyom
tatták. Nyilas Ilona jó íráskészségú, széles látókörű, a 
történelmi forrásokat ismerő személyiség. Megérdemli műve 
újabb kiadását. A reprint az Országos Széchényi Könyvtár 
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(2/3264) leltári számú példányáról készült. A függelékben 
az 1989-es emlékünnepség két előadása is megtalálható; 
segítségül a kor viszonyainak megértéséhez és a Ragályi 
család politikai, egyházi súlyának megismeréséhez. Az 
emlékünnepségek programjainak közlése forrásértékű le
het. 

Bízom benne, hogy e kiadvány méltó vidékünk reformko
ri nagysága, jeles személyisége emlékének megidézésére. Az 
ó embersége, politikusi bölcsessége, munkássága iránt ér
deklődő helybelieknek és kutatóknak nagy segítségére lehet 
a tiszteletünk jeléül összeállított, megjelentetett kis kötet. 

Edelény, 1995. december l -jén. 
L. L. L. 
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RAGALYI TAMAS 

NYILAS ILONA 
BÖLCSÉSZDOKTORI 

ÉRTEKEZÉSE 

MISKOLCI KÖNYVNYOMDA RT. 1934. 



A kor formúlja az embert és nem fordítva. lla L'/;Y emueri éle
tet, küzdelmeivel és ambícióival, vágyaival, süt uukásúval lllt'g" 
akarunk érteni, meg kell ismerni a kor lelkét. :-;;.:échenyi jclentűsé
gével kapcsolatban vita volt, hogy a „kgnagyouu magyar" a rn•m
zeti öntudat fcléuresztűje volt-l', vagy cs;ik iráuyítúja, illetült•g 
f.zeizmogrúl'ja a tényeknek, mint az órnmutal.ú itr. idű mul:ís;Ínak. 
Én az utóbbit vallom, mert a legnagyobb emberi: felismerni a Jol
gokat és lwleharsogni az új eszméket a közömbös világba. A h•g · 
ér<lekeseub és lwz;ínk fcjlüclésére döntő jelenWséglí időszak volt a 
XIX. század első felében az úgyneve6ett „reform" kor .. A nagy 
11yugati eszmék rohamléptekkel hódították meg a világot és még 
a lcgkon;.:orvatívabb túrnadalmakb;m t'•s közélct1~khcn is akadtak 
fáklyavíviíi, h;1rso11úsai ar, 1íj t'Sí',mt•km•k él,; cr.ekfü•k kiis7.iinltel\í, l1ogy 
liar.ánk, lJékt!Sl!ll, poJgárhttUOrÚ nélkiil tudta llleglalúlai az utat, 
HÍely a rendi (tllamtól a nyugati felvilágosodás felé vezet.dt. ti:s 
amelynek célkitii7.ése ar, öriik_ e111bl?l'i s;,,auadságjogok urnltua volt. 

llyen harsonás, il yt·11· J':íklyavivű volt l:;ig;ílyi 'J.';1111fü; i::;, aki
r.ek munbíja a nemzet jiivüjt? sr.t?IllJHllttjúliúl tai<ín töuuct jclcnlclt 
L·gy győzte::; lwdvc7.érnél. Jclcntő:;égét esak akkor értékl'lhct.iiik 
igazáu, ha megismerjük, milyen volt ar. a kor, a111elyucn élt Ha
gályi. A magyar 11cm;1,cti öntudat - J10::;:;zú évsó;,,auok remény
tcll'n küzllellllei bcn a pati kussú vúl va - lú tsú',J;ig teljesen el!tam
va<l t. Utolsó follobba11úsa Húkóczi felkelést', amely a pusztáunrt 
buj<losó kuruc ajkán felhangzó <lall.Jan elenyészett. Bclctörődött
ség, n. változatlanság béklyói nehc;r,c<lnek a ncm;,,etre. Kiffirndt, 
nincs már ereje semmihez, hogy joga vun az alkotmányhoz és sw
ba<lsághoz, ki hinné cl~ ki bizonyítan(t7 A uí!csi udvar bekerítő 
politikája, nagy programja: a „Gesamtmo11arcltie" min<leniitt dia
dalmaskodott. V<1gy csak látszatra~ Mert mi történik1 Francia
ország népe megfújja a fcltámadú:; kiirtjl•it. A fr;111cia forradalom 
elsöpri az elnyomatást, a „l'état c'est moi" hiú frá;,,isút és felemel
kedik helyébe a nemzeti Ön tudat. Magyarország is magúra ébn•d. 
újra érzi jogait, <le még nincs crc;je ki.i;.:denie. J!};r, a;r, erő az ellen
állásban nyilvú11ul meg, ll. József j(Jszándékú, <le erűs;r,•tkos re
formjaival szemben. A haladási, átalakulási vágy 11z 1790-91. 
országgyűlésen meglepő erővel nyilatkozik. És c;r, a vágy már nem 
szalmaláng, mert az clkövctke;,,ő évtizedek szúmtalan ak;1t1álya 
dacára sem alszik cl. KcdvCí!;Ő időre vúr csak, hogy újra fcllúngol
jon és az újjúsziilctés folyamata meginduljon. A nemzet magúr:1 
.hagyatva, saját konnúnyában is akadúlyozva, cgye<l iil, saját ere
jéből küzdi fel magát a nemzeti lét és öntudat dicsií fokára. A ma-
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gyar nemzet kénytelen szünet nélkül küzdeni, fenyegetett alkot
mányos jogaiért és alkotmányáért. ] lyen körülmények között tár
sadalmi téren, polgári intézmények létesítésében alig haladhatott, 
mert ez csak a nemzet és kormány összhangzó törekvéseinek lehet 
eredménye. S a bécsi kormány ahelyett, hogy vezetni és ösztönözni 
igyekezett volna a nemzetet, inkább gátolta. S a nemzet inkább 
türte intézményei elavultságát, nehogy a korszerű haladásért év
századokon megőrzött függetlenségét, alkotmányát kelljen fel
ál<loznia. 

S a szenvedésekhez újabbak járultak, a megakasztott élet
folyamat fájdalmai. A francia forradalom iszonyú rombolásaitól 
megrémült bécsi udvar a világot sarkaiból kiforgató elemek ellen 
elszánt harcot kezd és az ellenkező végletbe rohan, :uinden újjít.ás
r.ak, minden természetes fejlődésnek ellensége lesz_. Söt, hogy az 
eszmék terjedésének elejét vegye, az országot külföldtől elzárta, 
a szabad szellemi mozgást bent is lenyiigözte, így a nemzetet tu
datlanságra és tétlenségre kárhoztatta. Számtalan külső és belső 
nkadály dacára egészen mozdulatlan mégsem maradt a nemzet. 
Atalakulási vágya II. József és a francia eszméknek hab.ísa alatt 
felébredt és az· akadályok sem ölték ki ezt belőle, mert a vágyat 
lelkes férfiak szították, míg végre lángralobbnnt és a tisztító tlíz
ből feltámadt a független Magyarország. 

A nemzet dicső ébresztői között is kimagaslott Ragályi Tamás 
alakja. Régi frások közö.tt lapozgatok, szemembe ötlik egy pár 
mondat; Eö:tvös Károly frja megknpó rezignáltsággal: „Ragályi 
élete és működése történeti és korrajzi fontos részletekben igen 
nagy és igen gazdag. Történetét megírni nem az én feladatom s 
talán én már el is késtem vele. Ifjabb erő kellene hozzá."') Ezt a . 
pár sort szerénytelenül buzdításnak veszem és feltámadt lokál
patriotizmusom - hiszen, mint Ragályi, én is borsodi vagyok -
most már nem hagy nyugton, nagy érdeklődéssl'l keresek, kutatok 
és mikor teljes az exhumálás, gyönyörködve lútom a feledés homá
lyából kiemelt és az érdeklődésre és az utókor tiszteletére érdemes 
férfiú tetteit ragyogni az emlékezés lángjánál. 

• 
A Ragályi nemzetség régi, híres, hatalmas színmagyar nem

zetség, valószinüleg Árpáddal jött még honfoglaláskor. Okiratok
kal és birtoklással igazolt családi és közéleti története világos és 
összefüggő 600 év óta a mai napig. Ilyen nemzetség ezer év óta 
nem igen volt több ezernél. E nemzetségl'k alapították és tartották 
fenn az ősi nemesi fajt, az emberi nemnek és a világtörténetnek 
e kis, de csodálatos és rejtélyes cselekvő részét. A család férfi- és 
nőtagjai testben és lélekben egyarfot jóltermettek, erősen szívó
sak, jóalakúak. Gömör-, Abauj- és Borsod vármegyékben vannak 
elterjedve, e vármegyékben birtokosok, de azért egyéb területekre 
is kiterjedt birtokuk, befolyásuk. Kivált az utolsó 3-4 száz esz-

') Eötsös Ká1•QiJ.y: A,z •e,Jis.ő .n:eunze-t.i· dia11. P c::>ti lli:nli:i.p 1908. 
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tendö alatt az uti'Jl1hi várnwgyéiJl! n és az országos kormányzás és 
tötvényhozás terén alig történhetett nagy dolog, amelyben Hagá
Jyiuk tevékeny részt ne Ycttek volna. Alispánok, főispánok, orszá
rros követek, f öbírók, vármegyék oszlopos tisztviselői, a nemzet 
függetlenségi harcainak hősei, szereplői, gyakran áldozatai: Ragá
lyiuk voltak a haza nagy üg yeiben mindenütt. Döntő hat.alomra 
sohasem törekedtek, dc bizonyos, hogy az országgyűlések történe
tében a Bocskay, Bethlen, Wesselényi, 'l'hököly és Hákóczi-kor moz
galmaiban a Hagályiak, mint buzgó, tevékeny, erős férfiak szere
peltek. Az 1825. évi országgyűlésen Pozsonyban két Ragályi nyúj
totta be kredentionulisát - a királyi főlovászmesternél és a per
sonálisnál - . Az egyik kiscsoltói idősb. Hagályi Abrahám, udvari 
ember volt. A másik Ragályit Borsod küldte követének. Borsodnak 
a múlt században mindig országosbírlí jeles követei voltak a po
·zsonyi országgyűlésen. Vay Ábrahám, Ragályi Tamás, Palóczy 
László, Szemere Berta lan, A vármegye ennélfogva nagy tekin
télyre tett szert az udvarnál, Pozsonyban és a többi vármegyék 
előtt. 

Az 1832-36-iki országgyűlésre sok kiváló ember ment fel kö
vetnek és mégis szomorú az ifjúság, hiszen a leglelkesebb ember, 
az ellenzék védbást yája, fü1gályi t.:ívol van. Elárulta~~aját megyéi•.!. 
f,s az elkeseredés megszüli az e lső „nemzeti dalt":') 

Bécs várostól nyugatra, keletre 
Hidegen fúj a szél. 
Bánatot hoz a magyar nemzetre. 
Mert véle felhő kél. 
Bécs városa, hinné-e valaki, 
Érted mel"y sok magyar vér hulla ki. 

Duna, Duna, vized miért kcseríí, 
Arkod miért van tele~ 
Mert Pozsonynál sok keseríí könnyíí 
Hullott hajdan bele. 
Melyet a hon nagyjai pergetm·k, 
Mert Ragályi nem ment fel követnek. 

Nem tudni ki írta, megelőzte a Szózatot, H imnuszt és a Ko$
suth nótát. Az egész nemzet rajongása és szomorúsága csendiil ki 
belőle, egy férfiú iránt, akiért lelkesedett. Ki is Yolt az a Tiagályi1 
!101 élt, mit csinált, ezek a kérdések, amikre szerény erőmből felelni 
igyekeztem . 

. Ragályi Tamás 17S:J-bcn született Balajton, Borsod megyébt-n. 
ApJa ~ózsef, földbirtokos volt. Kedvelt embere úgy a Yármegyé
n~k, mrnt az udvarnak. Az uch·ar kir:ílyi Í<1n;1csossággal tiintctte 

· k1_,_ <; vármegye pedig alispánsiíggal ti sztelte meg vagy négy tiszt
UJ1tas alkalmával. Csendes modorú, Pszes, gy:1korlati gondolko-
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dású férfiúnak kellett lL·rnlic, k i.ilön bL·n aí: ucl v;1 r é-s \ 'iÍ rnH•g·ye 
egyi.i ttcsen és egyenlő módon alig vette voln;1 kegyébe. 

'l'mnás fiához nagy reményeket kapcsolt a csahícl és a vár
megye is. Iskoláit Csetncken és S<írospatakon végezte, minclC'nütt 
első eminens volt.3) 1803-4-ben a pesti egyetemen filozófiát és 
lSfü-5-ben jogot tanult. 'l'ehetséges, lelkes ifjúnnk mutatkozott. 
A jogi tudomány helyett inkább költői és irodalmi foglall~ozásboz 
érzett magában hajlnmot. Elahtározta egy szépirodalmi folyóirat 
kibocsájtását, senyvedő irodalmi életünk felserkentésére. „Segítő" 
néven jelent meg belőle egy füzet!) A „Segítő'' előszavúban kife
jezi a folyóirat célját. A nemzethez fordult benne u követk8zŐ sza
vakkal: „Minden hazafiakhoz! .Most, midőn Hazám közönségei 
egymással az elsőbbségen vetekedve hathatósan buzognak nyel
vi.ikért, most fogok én is egy a nyelv tökéletesedésére közmegegye
zéssel szükséges dologhoz, egy Hónapos írás kiadásához, „Segítő" 
lesz a neve, mert ·általa segíteni akarok .. 

Szörnyű vakmerőség, vesztét érdemlő megátalkodottság neki
gázolni egy olyan mocsárnak, amelynek veszedelmes hin<Í. rjába 
már előttünk néhányan sülyedtek. Bár csalfa a remény nekem is 
oly veszedelmes próbák nélkül várni a tnlsó dir.sőséges partra
juthatást. Kiúltsanak így a csupán lchelkni - nem mondhatom 
élni - kív<1nók, én őket nevetve indulok útnak, s ha nl'm clícsére
tet, legalább szánakodást fogok érdemelni a gonclolkodí>ktúl; önön 
szívemet pedig kezdeti pál)"<1m első pillanati emlékezetckor minclit:" 
édes mcg-clég-cdés fogj;r meghatni; s csclekedctcimre, melyre kivnlt 
hazám szeretete unszol. ez lesz mindenkori bizonvos nvug·,1 lm<l. Ha 
többet nyerhetek, boic1ogs<1gom elcserélhetetlen. Atg;ízoll1atúvá 
tette-e már a dicsőség helyétől választó mocsé.Í rt kC'ch-ezn i látszó 
napunk fénye: a következés fogja. mC'gmubtni. NekC'rn elmnlha
t;i.tlan kötelességem lesz törekedni, mincladclig, nmíg v<1gy át!-!·;í
zolhatok, vagy önön tchl'tségcm, s mások scgwklmétől cgészC'n el 
hagyatva, én is elsiilyeclek; óhajtván, hogy legyen szerencsésebb 
követőm. 

„Segítőm" túrgya lesz C'gyC'c1i.il a Szép, s annak lllL'Irnél jobhan 
lehető előmozdítása, nhol mindazáltal lehet, rnincleniilt mennél 
inkább egyesítve az őt, ha nem nyilvé.Ín is, dc mil")denkor kön•tő 
h1rsaival, a Jóval és lM"nzznl. E végre „Segítőm" közlés végett el
fogad: 1. a szép természetét fejtegető s ;rnnak ismeretét előmozclítÍ> 
;1k1rminő Ír<Ísoknt. 2. A szépet már valéiban e lőn dó nkárminémií cla
r<1bobt, melyeknek lehető keclvességekért többnyire oly massz<íik 
lesz a való, vagy képzelhető, érző, vagy érzéketlen természetből, 
melyekkel már egyesüln van a jó és igaz. Helyi.ik lesz itt a szép 
ízlés minden híveinek, melyek dolgozás;Íra sóndékozv<.1n „Seg-ítő"
met bírjává tenni hazám fiai oly clarahjain;1k. ml'l~·ck vnp:y kicsi, 
,-.1g:y más mivoltuk miatt világrn talán l'gvéhként nem jöh'.'tné
nl'k, s bizonysúgávCt a ·szép hazánkban tcl'nclö lépéseknek, barátai -

3
) Losrnnczy Le\·"Je. l!)J :!. Xili~I. Ny.ireg·)' hú.zú.11. 

') Sz.i1nye.i ,:;.zcrrill't 7 füzet. 
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mon kí\"iil segítőül hívok én meg mindenekl't, kiknek a már emlí
tett tárgyakban dolgozni kedvek van." 

A füzetben megjelent egy költeménye és prózai munkája is. 
Bizony gyönge mindkettő, <le nem emiatt szüntette meg, hiszen a 
nagy írók egész tömegének példája mutatjn, hogy ezeknek írói 
tehetsége húsz év után fejlődött ki. Dc a papír költséggel jár, sokba 
kerül a nyomtatás &s szétküldés, s a magyar publikum még akkor 
nem volt elég erős egy irodalmi la p fenntartására. 

Ragályi fogalmazványai: apró fordítási töredékek Uhlanclból, 
„a fordítás mibenlétéről". Emberiség olyan vagy te, mint az árván 
maradt gyenge leányka, ennek nemzőtől megfosztott szép alakja 
újabb, újabb pártfogókra talál. - l ;} rtekezése Milcsikének a lélek
ről és n emzeti nyelvről. Van egy töredéke a teremtésről is és a bol · 
<logságról. 

Mikor a „Segítő" abbamaradt, Ragályit az ország serdül;) 
ifjúsága és reménysége levelekkel ostromolja a folytatásért. Töb
bek között Szemere Pál írja neki: „Vitkovits, Horváth barátunk 
5 prof. Fehér György köszöntenek, csókolnak és izenik általam, 
hogy siess újra kezdeni a f élbcnhagyott pályát.. Segíts, segíts." -
Az irodalmi tevékenységben segítségére volt Kazinczy, aki 180:). 
6ta komája is volt. 0 is ír neki egy levelet Széphalomrúl, amiből 
láthatjuk, hogy a már akkor tekintélyes költő milyen sokra bl'
csülte u tehetséges fiatalembert. Levelében c~ztétikai tárgyú epi
grammáit küldi: „Yegyc uramöcsém is esztétikai tárgyú cpigram
máimat - ha valakinek, uramöcsémnek óhajtják megnyerni javal
lását -. Uramöcsémnél nem szükség beszélnem, mi indított ezek 
megírására, mert ismeri litteraturánk szükségét." 

.Miután - dacára a bizalomnak, mellyel Ragályit megajándé
kozták kortársai - irodalmi müködése a közönség közönyén Z<Í·· 
tonyra jutott, új vizek felé evezett Hagályi, ahol ambiciózus lelb!t 
és nemes törekvéseit több remény kecsegtette sikerrel. Bár az új 
cél nem keYésbé volt veszedelmes, megbízhabülan, csalfa, mint az 
előbbi. Dgyes ember legyen, aki szeszélyeivel meg akar hírkózni, 
mert ennek is a nagy tömeg az irányítója és neve politika. 

Mikor hazatért Pestről , Borsodban, Abaujban, Gömörben él 
kiterjedt csalúclja körében, ahol n birtokos deli ifjúra az örömök 
n~1gy tömege Y<Ír. Katona lesz és itt gyors előmenetelt ér cl. 1809-
bcn főhadnagynak nevezték ki. Meghizhatóságának itt is bizonyí
tékára akadunk, számos fontos megbizatúshan . „.Jelentette Nem
zetes Y iceispún úr, hogy u nemes sereg kiképzésére felvett 12.000 
forint kölcsönt a lovas nemes seregbéli Hagályi Tamás Budán 
felvette.~) 

Az 1809-iki insurrckciúkor a hevesi In1szúrt•zredben főlwdnagy 
,·olt. e) 1809 szrptem hcr 27-én betegség-e m ia lt Swclon hú rom hétre 
szabadságoljúk. Október elején egy ti szttársa névtelen levélben ér-

0
) Protocol1:·um. JS09. L 1080. 

0 ) .n. fuss I.;,tAíám: Aiz 0utol !:ió namc.si fc.lik:olé.s. ll. k. 242--4J. lu.p. 
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tcsíti, hogy nem lehet kapit.íny, mert bdoly<Ísos személyek léptek 
fel ellene az udvarnál. Erre kvietúl és otthagyja a katonaságot. 

Asszonyi varázstól még érintetlen lelkét lángra gyújtja 
unokatestvérének, Ragályi .Magdolná.nak szépsége és okossúga. 
A kölcsönös szerelmet házasság pecsételi meg 1S1J -hcn. Magdolna 
intelligens, nagyravágyó asszony, aki urának bajban és örömben 
méltó társa és előretörésének sarl;:allója. „Kert>sd az asszcinyt", 
akaratlanul is erre gondolunk, ha lfogillyi életét · ilyen szempont
ból vizsgáljuk. H.agályinak élettárs:-. lesz felesége, akivel még el
vont politikai problémáit is megvitatja és tanác.:3ait kikéri. Ka
zinczy, mikor értesült a húzasságról, levélben gr::itulál ;:i boldog
sághoz: · „Hosszú életet kívánok és igen késő özvegyedé.st. egyik 
vagy másik félnek s igen-igen sok gyermeket, kik atyjokra, any
jokra üssenek külsőjükben és belsőjökben. Uramöcsérn. boldogító
ját szívesen tisztelem, s magamat ajánlom barátságába, melyhez 
uramöesémnél fogva jussom van. Éljen szerencsésen uramöcsém, 
s szeresse leghívebb tisztelőjét, Kazinczy Ferencet." Egy másik 
levelében ugyancsak a házasságáról ír: „A kisasszony belső érde
meit nem ismerem, így arról nem szólhatok, dc azt mondhatom, 
hogy tíz esztendő mulva is elevrncn emlékezem, mely gyönyörü 
két nagy szem pillanta rám, midőn Kassán meglútbm. Uram
öcsém tehát egy szép és gazdag asszony · férje lesz és reml>lcm 
olyan asszonyé, akit nem rgyedül a szép~ég miatt lehet és kell be
csülni. Ha ilyen házasodásokat látok, sajnálom, hogy ifjú legény 
nem lchctel~:::.11.ira _m~ira nem· házasodhatom:" És inrgint más
hol írja: -=;{Mag''dolnának keresztelni gyermeket s a szép leányt ily 
irtóztató névvel veszteni össze mag<Í.val. Bérmália át uramöcsém 
kérem az Iste1111el." · 

Így élt Ragályi boldog csalfüli életben, minrlenkitől :;zerctve, 
de nem feledkezve egy percre sem az istrni su~all:1tról, amrly m:ír 
kora ifjúságában őt nehezebb feladatok teljrsíté;;ére szúnta. Még 
nem tudja, hogy melyik úton induljon cl, csak a célt ismrri nemes 
lelke: a nemzetén segíteni. Dc sokan indultak cl ezen a tövises (1ton, . 
amrlyet méltán lehet kálváriának is nrvezni, amrlyekcn j;í.rók a 
közöny és rµegnemértés keresztjét viszik a vállukon. Ragályi ké-
8ziilt erre az útra. Folytatta tanulmányait, a vármegyék közgylí
lésére bejárt, a szőnyegen forgó kérdésekhc>z mindig meggondol
tan, okosan szólott hozzá. Közkcdveltségének első bizonyítéka, 
hogy Borsod megválasztja táblabíráján;1k.') Mint táblabíró is szé
pen mííköclött, fontos ügyek kivizsgál;í.súba:1 \'ett részt. ezt mutat
ják nz egykori jegyzőkönyvek. „Ragályi Tnm;Í.~ t<í.blabíró urat De
put<í.ció tagjáYá nevezték ki, hogy a miskolci piaci tér körüli visz
szaéléseket kinyomozza." 

Kitartó munkásságának jutalma lett követté választ<í.~a az 
1825-iki országgyülésre. Első követ idősb Ya:- Abrnh:í.m lett. Majd 
a főispán előterjesztrttr, hog-y a dictális mfü:odik követet válas:>:
szák meg. :Már az első felkiáltás mutatta, hogy a többség kiscsoltói 

7
) Pr01Loco'11unL 1810. lS!JS. 
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Ragályi 'l'amás túlJlabírát akarlu. Erre a főispán kinyilatkoztatta, 
hogy eddig az volt a s2okás, hogy a két követ közül a2 egyik ka
tolllrns von. A katolikus urak ezen szokás megváltoztatasa ellen 
tiltakoztak. Bosszú vita következett. De a Hagályi pártja hivat
kozott arra, hogy ez lehet ugyan szokás, de errenezve rendelkezés 
nincs és mivel némely kato11Jrns nagybirtokos is Ragályira adta 
voksait és a Hagályira való felkiáltás mind nagyobb lett, végül a 
főispán kihirdette az eredményt: „A katolikusoknak a választás 
feletti meg nem egyezésük mellett" Hagályi lett a második követ. 
Hagályi megköszi::mte a közgyűlés bizalmát és a következő beszéd
del fogadtn el:") „Tekintetes hlegye! édes kis hazám! hli lehet dí
szesebb, mint egy jeles megye gyenge polgárából azon megyének 
képviselőjévé választatni, mégpedig abban a törvényhozó testben, 
melyből nemcsak a jelenkor, hanem még a késő maradék is várja 
boldogságát. Ér2em a megtiszteltetést, de egyszesmind a tóduló 
terhek súlyai szent borzadallyal hatják által lelkemet. Darabos az 
ösvény, amely megnyílik előttem, s felettébb sikamlós, - a rajta 
előrelépni nem merő bátortalan, örökre gyáva nevezettel bélyegez
tctik, a mellékes utakat kereső és a vakmerő magahitt egyaránt 
hunyatliomlok bukik a hazai átok utálattal vegyes fertőjébe és 
C'.sak az juthat el egyedül a hazafiui érdem dicső templomába, aki 
az elmult idők történeteiből merített tapas2talatúi tiszta világánál 
a természet és hazánk szent törvényeiből eredő jobbágyi hííség és 
huzas2eretet összefont testét karjaikkal körülölelve vezérelnek. 

A vélem is, mint emberrel együtt s2ületett önnön magam sze
retetét megtagadván, e;,:;en angyaloknak karjai közé vetem magam 
és az a remény táplál, hogyha ezek fognak megyénkbe vissza
vczérelni, most méltatlan személyem méltóbbá fog lenni azon most 
mutatott kegyes közbizodalomra, melyért való liáládatosságom 
rsupán életem fogytával fog elenyészni." · 

Ezután következett a követek esküje, amelyet egyfelé néző 
szemmel és esküre emelt kézzel fogadták, hogy „a kezeikhez ki
adandó dietális utasítást áth6.ghatatlan zsinórmértéknek fogják 
ismerni és az örökkérnló szentséges nevén• a hitet fennszóval le
tették."") A megyegylílés megiwtva a férfias szép besz6dtől, meg
nyugoclYa oszlott széjjel, azzal a tudattal, hogy a haza sorsát a 
maguk ré:;zéröl jó kezrkre bízták. 

A. köwtek megbízó megyéiktől utasításokat kapnak, amclyek
hek magubt tartani kötelesek. Az 182.)-Ös országgyíilésrc a kövct
utasítüs elké5zíté!=óére kiküldött bizofüág 42. pontban foglalta össze 
a fontosabb clolgokat. 1

'' ) Fontosabbak: 1. Az on;zággylílés Karolina 
Auguszta királyné megkoronázásával kezdődik, vigyázzanak kövr
tcink arr;1, hogy ez őseink hajdani szPrtart<1sa szerint történj1~k. 
LPgyenek tekinteth-1 a mostoha helyzetre, a koronázási ajfoclék-

') Prc·fo;:, :ii'..Jurn. JS:!:i. 2G9G. 
"J Pr·:it.ccdlu.m. 2G!Jí. 
1

"') Z.ú.h~11~· llt:.!\a: il c1r•.'•C ·d,zm•~ye or.:;.ziú1·~~yfrlt·5; 11bsíl:'t.~·:1i •a R,:frnrrn
k·crdJ:l1n. 
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nál. 2. Mivel az 1790-iki XIX. tc. tilalma ellenére orsziiggylilésen 
kívül katonai segedelem kívántatott, sőt e;.:irányban erőszakot is 
alkalmaztak, ezen sérelmek úgy orvosoltassanak, hogy az ily ese
tek előfordulásának félelme is a jövendőkre nézve végképpen ir
tasson ki. Enélkül mást ne tárgyaljanak. :1. Az 1741. Vlil. tc. sze· 
rint „a haza konstituciója és azok az alaptörvényl'k, melyeken 
nyugszik a Fejedelem és Nemzet között késúilt köté$", változta
tásnak tárgya nem lehetvén, ezek bí rgya lásúba követcink soha é:; 
semmi esetben ne avatkozzanak. 6. A vúrmegyék lc\'elc;.:ését úllami 
dolgokban engedjék meg. 8. Az alkotandó törYénycket magyarul 
és latinul írják, törvénykönyvünket magyarra fordítsák le, a 
jegyzőkönyveket és levelezéseket magyarul jegyezzék, a perek a 
királyi tábla előtt magyarul folyjanak le és a kuria ítéletét is ma
gyar nyelven mondja ki. 10. Az ifjúsúg n eveltetése módjának tör
vény által leendő meghatározását hirdessék. 13. A céhek töröltes
senek el. 20. A ludovika állíttassék f<.>l. 22. Kérjék meg a királyt, 
hogy legalább az év egyrészét töltse az országban. 30. Hogy a ma
gyar nyelv saját hazájában szúmkivetett ne legyen, úllandó nem
zeti játékszín és jútszó-társaság állíttasson fel. 33. A pénzügyek
ről való határozás az orszúggyülésen történjél~. 38. KíYúnja a 
mL•gye, hogy úgy a hadi, mint a h;ízi<l<ll>t <1 minimumra szúllítsúk 
h', hogy nz adózó népre ne tehl'l', haIH'lll könnyl'bbség húrnmol
hasson. A követ-utasítás többi pontjai a nll'gyc kisl'bb sén'lmeiv-:1 
és kívúnalmaival foglalkoznak. 

Pontos utci.s.i.t.ásokkn.l_frLszerelten.inclnlt l'l. Hag;ílyi a pozsonyi 
országgyűlésre, hogy megyéje é:; egész hazúja érdekét szolgúlja. 
Negyvenedik életévében júrt, mikor az orszúg törYényhoz(ii között 
helyetfoglalt. Nem ti.int fel hamarosan. S_zerény is Yolt, mint min
den, tehetséget érző, hatalmas szellemií komoly férfiú. Szrrwzl'lt 
ellenzék, szervezett párt, pú rtvezér, pú rtkö r, pú rtsaj tl> é:; pii rt{• rtl'
kezh•tek akkor még nem voltak. Tizenhárom é\· úti orsz<Íggylílés 
sem volt, de azért a kö,·etek lelkében ösztön:;;:er\íleg mégis élt a 
púrtszellem, s lassankint meg is erősödött, ki is élesedett. Súlyos 
alkotmányi viszúlyok után hívta össze a kirúly az orszúggy(íll-st. 
A követek sok keserüséget, sok nemzeti séi·el rnct Yifü>k Poz:;onyb:1 
magukkal. A korm:íny minclenféle ünnepségekkel, lakomúkkal pró
bálta a haragvó kedélyeket leesillapítaei. Hiába \·olt a kirúlyné 
megkoronázása, hiába jött a ki1:ályi pár az eddigi szokástól elté
rő<.>n személyesen az országgylilési karok í:s rendek közé, azért a 
komoly hazafiak nagyrésze ellenzéki mnraclt és nem tuclt:1 elfelej
teni a sok mellőztetést és elnyomatást. Tiag;ílyi Tam;'írnak semmi 
oka sem volt a kormányhoz szítani, sőt minden hazafias oka meg 
volt, hogy ellenzéki legyen. 

?\agy kérdések forogtak szőnyegen. Elsősorhar1 a nemzeti sé
relmek és ezek között az orsúggyűlésnek 13 énn át Yaló össze 
nem hívása, a papiros pénz önkényes behozása, tön·énytelen ad<Í!~ 
és ujoncok erősz<t kos behajtása, a vúrr:1cgyék ny:1kii ra ki r;Í lyi biz
to„ok kiküldése, a tön·énytipró és alkotm;Ínyszrgő korm;ínyfér
fink, főisp1ínok és kinílyi biztosok llll'gbiintctl-sl'. 
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Ezzel szemben a királyi előadások a királyné megkoronázását, 
a <leputáci6k munkáját é::; a devalvúció folytáu szi.IJ~ségessé vált 
pénzugyet akarták az országgyülés lcgiöbb anyagául. Az első 
pontra vonatkozolag Borsod megye egyhangú örömét fejezte ki 
afelett, hogy Felséges Urunk neJét magyar királynévá koronáz
tatta. A következőJü"e erős kikötései voltak, amelyeket Ragályi 
adott elő. ~zükségesnek tartja a deputációk munkájának tárgya
lása előtt a sérelmek orvoslasát. Ezután a következő sorrendben 

· tárgyalja a cleputációk munkáját, megyéjétől kapott utasításai alap
ján:11) Legelsosorban is annak az országos de:putációnak munkája 
vétessen te!, amely a gravámenek rendben szedésében és kidolgo
zásában munkálkodott, s ezt azután a polgári- és büntető törvény
könyv, az ítélőszékek koordinációja, az url.láriále, commerciale tár
gyak kövessék. A pénz és fizetésbeli dolgokra vonatkozólag a vár
megye csak arany- és ezüst pénzt ismer és semmiféle papírpénzt. 
Az országgyűlésen· merültek fel az ország- és nemiet közállapotá
nak javítására törekvő jeles eszmék és javaslntok is. A magyar 
országgY.űlés iratait, naplóit, jegyzőkönyveit magyarul vezessék 
és ne latinul. A könyvek szövege is magyar legyen és ne latin. 
Állítani kell magyar tudós társaságot, mely műveli a magyar 
nyelvet. Ke tehessék a Hab!:iburgok azt a kifogúst, hogy a magyar 
nyelv csak káromkodásra alkalmas, de törvenyek szerkesztésére 
nt•m. Legyen szabad a tanuló magyar ifjúsúgnak külfölcli egyete
mekre is menni és a tudomúnyban magát a német, 1.tollancl, francia 
és angol tanintézetekben is gyakorolni, erősíteni. --:Mert ·a kornü
nyok eddig ezt is szigorúan cl tiltották, különösen a protestáns 
vallású magyar ifjaknak. 

~ok jeles és nagy elméjű férfiut, sok kitünő szónokot küldtek 
a vármegyék az országgyülésre. Bzek között foglalt helyett Da
gályi Tamás. \ ·ajjon kiállja-~ köztük a versPnytt \'ajjon becsüle
tet tud-e szerezni nemzet!:iégének és vármegyéjének, országo3 hír
nevet és dicsőséget önmagának? :Mielőtt erre felelnék, egykorú fel- . 
jegyzések segítségével állapítom meg, hogyan viselkedett az or
szággyűlésen. Kutatásaim konkluziója, hogy volt olyan idő is, mi
kor sikerben és népszerűségben felülmulta v<liamennyi követtár
sát. \.ilúgos értelemről tanuskocló véleményft tapasztaljuk az or
szággylílés folyamán.'") Szóba keri.ilt, hogy a városi követ~k vú-. 
turnait nem veszik számításba. A megyei követek azzal én·eltek, 
hogy az ország megyékre van felosztva, telJút ők a fontos<tbba!.:; 
de mini a következő alkalommal a personalis egy törvény m0g
szavazúsán<1l fejenkint vette a drosokat, így azoké lett a többség. 
Ezt>n a megyei követek folháhorocltak és a personalis eljárása ellen 
RagMyi a következő augusztw; í -én tartott országos ülésben óv5.:-;t 

. cnwlt és kérte, hogy ezt a jPg yzökönyvben megemlítsék, m•.'lybe 
a personalis nem 0gyezett bell'. Circularis sessiú clüztc mL·g az 

11) Záhony J3 d:a: B c.1,socl:m!."g·y„ 01·s·zú.g-gyíílési ut~1síb.;;·1li ·:. Hí'fo1nn
l:o.1·b-:rn. 

1
" ) v.,1:,:z,:~.ry K-~·i·c;;: _.\.d;;i:!dk a·z 1815-i or-::d1 g:·.~yiílé_:; törtl'.·~ ~ t.ék·-L 
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országgyűlést, amelyen a királyné koronázbtásáru vcrendő ernlék
pénzrői tárgyaltak, hogy tudniillik nzok csupa magyar fclírásúak 
legyenek. :B.:kkor Hngályi megemlítette, ·hogy illő volna megkérni 
őfelségét az iránt, hogyha az olasz pénzeken olasz felírás van, 
méltóztatna őfelsége a magyar pénzekre magyar felírást tenni. 
Ugyancsak circularis sessión tárgyalták a sérelmeket, . amC'lyek 
közül a legnagyobb volt, hogy Ferencz pátenscit, mivel a megyék 
nem akarták végrehajtani, komissáriusokkal hajtattiik végre. -
Hagályi ezek megbüntetése mellett szólal fel, bár m:1skor is volt 
erre példa, de akkor hibáikat beismerték, most pedig „felemelt fű
vel jár köztük a gonoszság". Sőt épp azért fordult elő most is, 
mert akkor megengedtek nekik. Ezen a tárgyon össze is kapott a 
pcrsonalissal, ugyanis Ragályi azt vitatta, hogy akiknek instruk
ciói nem érdekli e tárgyat - tudniillik a komissáriusok megbiin
tctését -, a törvényhez kell magukat . szabni. Ezt rosszul értvén 
a personalis, megsértődött és azt válaszolta, hogy úgy ítéljen min
denki, mint azt meggyőződése diktálja s ne engedje magát mások
tól befolyásolni. Vay kelt Ragályi védelmére, mondván, hogy kö
vettársa úgy gondolta, hogy akinek nincs instrukciója e tárgybnn, 
annak minden emberi tekintetet félretéve, a törvényhez kell szabni 
ítéletét. Végül is a pcrsonalis által befolyásolt többség n bi.inh,tést 
Őfelségére bíztn. A sikertelenségek nem vették el Hagúlyi kedvét 
n további küzdelemtől. 

A circularis sessió a magyar tanügyet tár~yalta. Hagúlyi kl
kes beszédben fejti ki nézeteit: „Ideje már, hogy mi is egész 
Európa példá.iára. kiküszöböljük a deák nyel\'ct, ami hazánkra 
nézve annyiból is jó volna, hogy míg a tót és német gyc>rt>k deá
kul megtanul, addig magyarul is megtanulna és a főcélt elérnénk." 
Sürgeti a nevelésügy azonnali letárgyalúsát. .A protestáns ifjnk 
érdekében is felszólal: „A külföldre való szabad kimenetel nll'llett 
az országos iskolákba való járás egy paci f ication épii 1 t törvény 
áltnl engedtetett meg. Igaz ugyan, hogy a. külső országi nagy is
koláktól való eltiltás után őfelsége a király isnwrdlen bőkL'ztÍség
gel fundált egy intézetet Bécsben a protestáns prédikátoroknak 
készülő ifjnk számára, de ezen intézet a külföldi ü;koláknn.k, hovú 
azelőtt ifjaink jártnk, csak szomorú surrogatuma. Mi :l klerus jns
sninak megsértéséért buzgó hazafiúi lélekkel keltünk ki, odafclebb 
reméljük hát, hogy a főtisztelendő rend vPlünk egyetértve fo;; 
munkás lenni ezen igazságos intézetünknek és szándékunknak 
végrehajtásában. Nincs n~künk az a szcrcr.csénk, hogy gazdag 
universitásokbnu nevellcthetnénk professzors:ígrn menendő i fjain
J..:at. Sőt iskoláink mostani tanítóit is mi magunk és a szegény 
magyar polgár táplálgatjuk. Az adózó nép azon fillérkéjéből sza
kaszt cl valamit professzoraink tartására, melyet ö terhe.s nap
számjn.ival keresett. (Mély csendesség és szánakozó tekintetek ::t 
ml'gindult jelenlevőkön.) Szerencsétlen a mí helyzetünk, amit cle
wnen éreztek buzgó eleink, minthogy idebent hazánkbnn, ezen 
közédesanyánk kebL' lében nagy iskolúkat nem fundáll1altak. haz:1-
fini vallúsos érzésektől buzclíhn.tva, a kiilső orsz;ígi iskol;íkh:1 té-
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tettek le bizonyos ::;ummá.kut, hogy i<lőről-időre az azokból nyert 
intereseken meghatározott számú ifjaink tanulhassanak; mo3t ezen 
jótól is rnegfosztattunk, fundatióink sikertelenül hevernek s a 
külső országi iskolák nem ismerik többé a nemes magyar ifjakat." 
A lelkes beszédtől meghatva megegyeztek a rendek, hogy ezt ké
résbe foglalják. Szobosz}ay Pap István is megemlékezik erről le
velében, leírja, hogy Ragályi elkeseredéssel adta elő, hogy itthon 
u mi iskoláink csak alamizsnából, u szegény, verejtéke árán élő 
népnek magától elszakított fillérjeiből állanak fenn. A status 
semmi engedelmet nem ad. Itthon tehát nem segítenek és a mi jó
téteményünk és segeclelmünk odakint van, azoktól is megfosztottak 
bennünket. ő maga is megindult, így mások is igen sokan köny
nyezve hallgatták.") Szoboszlay Pap István aulikus érzelmű, kon
zervatív ember. Nehezen hatódik meg egy liberális ember szavai-
tól, ez is Ragályi erényeit dícséri. . . 

A hazafi méltatlankodása nyilatkozik meg a következő beszé
dében: őfelségének az, hogy három hétig proposicióba nem eresz
kedtünk, oly fájdalmasnak tetszik, hát nekünk, kiknek 33 esztendő 
alatt (melyekben tizenegyszer kellett volna dictát tartani és amely 
időköz, ha az ifjúságnak gyenge esztendeit és a tehetetlen öregkort 
ki veszem, egy egész emberkort tesz ki), sérelmeink nem orvosol-
1uttak; nrm kell-e könnyeket árasztanunk, mPlyek őseink hamvait 
meghassák, hogy az onnan felemelkedő érzés fclbuzclítván bennün
ket, azon legyünk múr valahára, hogy törvényes jussainkba visz
szavPrődjünk. Szónoki tehetsége mindig fejlődik és mindinkább 
magával ragadja a hallgatóságot. 

Borsod megye őfelsége Resolutio.iával -- amelyben kedvet· 
lenségét fejezi ki afelett, hogy a rendek még nem tárgyalták a 
királyi proposiciókat és a rendek áltai hozzájuttatott felirat egyes 
részeiről vagy meg sem emlékezik, vagy a tönrényekkel össze nem 
C'gyeztethető választ ad - rendkívüli közgylílésben foglalkozik é;; 
az illúbbi határozatot küldi a követeknc~k:u) 

l. Nem volt szándéka az ország rencleinek a királyi propo
siciókat mellőzni, vagy törvényellenesen eljárni, azáltal, hogy a 
sérelmeket kezdte tárgyalni . Hogy ezt mindennél előbbre tartják, 
annak oka, hogy az ország egész alkotmánya a Constitutionalis 
törvényekre lévén alapozva, addig, míg ezen ejtett !3érelmeket nem 
orvosoliák, az új tönrényhozásba bocsátkozni nem lehet. 

2. őfelségét fájdalmasan érintette, hogy a rendek több olyan 
dolgot is belevettek feliratukba, melyeket „inkább elfelciteni kel
lene". A magyar nemzettől igen túvol vnn az a gondolat, hop:y 
öfclsé!:!e füleit kedvctlenségek elé.íhordásúval terhelje, „remélik, 
hogy őfelsége meg fog győződni nrról, hogy a n~mzet az illencl~
ség törvényeit szem előtt téve$ttcni solwscm ig:vekszik", ami pedig 
azt illeti, hogy a birodalom helyzdét csak őfolsége ismeri, a megye 
megjegyzi, hogy a Fejedrlmet es a nemzetet a Constitució kap-

Jl) Swbos7,J1;1.y Fln:p Ls!Jv frn 1 !.'f\·.etliei ·~fo.vc·rnibC'r 3., 9. hwele. 
14) Zá.bony Héllin. · · 
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csolja össze és a kettő között a tör\'ényhozús és a?. or:::zúg védel
mezése megoszta tott. 

3. őfelsége nehezteléssel ·vett0, hogy kívúnságaival egyes vúr
megyék szembehelyezkedtek. Erre nincs oka, mert a megyék csak 
ragaszkodtak a törvényhez, mely az adó- és katonaállításnak uz 
országgyűlésre való tartozását megfülapítja. 

4. őfelsége azt várja a Rendektől, hogy neki veszély esetén 
Dieta nélkül lehessen a hadsereg létszámát növelni. Mivel ez az 
országgyt'.ílést illeti, megyénk ettől ezu~í.n se tér cl. 

5. őfelsége kijelenti, hogy tanácsosait meghallgatja. Legyen 
tanácsadója az országgyülés. _ 

6. Követeink . azon l<.>gyenck, hogy a katonaállítás és fogadás 
törvényes úton maradjon. 

7. A katonai rendelések és kiadások a legpontosabban jegycz-
tcsscnck fel: . 

. 8. Ha a jelen orsúggylílés a dolgokat nem tárgvaln:í. 10, h:í
rom év mulva új országgyülést hív össze. Miwl a Dieta idejét tör
v,ény szabja ·meg, nem volt szükséges mas, mint a törvény betii.r
tasa. 

9. A helytartótanácsra nézve is az megyénk észrevétele, hogy 
a törvény tartassék be. 

10. :Mivel őfelsége kitart a v:í.rmegyék 0gym:íssal Yalli levele
zést eltiltó rendelete mellett, a megye továbbra is m0g·nwrad fun
damentalis utasíhí.sa 6. pontjánál. A m0gye e:wn vélekedése pót
utasítás formájában a köwtekn0k meg-küldetett. 

Ragály~ éles szavnkh;rn kell.ki.az orsz<Ígg:víílés \'égzéscit meg
örökítő iratok hetiltásH el10n: 1

') „A jell'n kornak nines ahho;1, 
jussa, hogy a jövendő kor elöl a történt. clokok emlékezetét elzáda, 
ami tehát itt történt, annak emlékezetben kell maradni. mégpedig 
autenticus formában a diáriumban, mert különben ahhoz Y<l!!:v 
tenni, vagy elvenni szabad volna." ··· 

Az 1826 január 21-i kerületi iilésen a magyar ny<'lv és a ma
gyar színészet elnyomásáról beszéltek. Szó Yolt róla. hogy a pe;;ti 
színházat németnek ad.iák ki és nem magyarn:ik. Pest dros kö
vete azzal védekezett, hogy a magyar n0m tudja m0gfizdni az 
f.rendát és belebukik az árend1í.s. Ragályi erre azt felelte: ,,hogy 
jcí.tszanak a magyarok ingyen" (erre vidt lett). 

Március 12-22-éig a papirospénz dolg:áhan bn:í.e;;koztak. 
Összeállította a status a felsőháznak kiildendö nuneiumot, dc a 
2. ~-ra név.·e nem eg-y<.>ztck meg. Ragál,·i hozz;íszól;ísa: ,.A status 
argumentumait a főrendek azzal próh:íl.iúk erötlL'nÍtcni, hogy n0J 
kik nincs elég okuk a 2. para_grafushoz ,·alíi ra,Q·aszkoc1iÍsho7., 
vagyis, hogy a kormánvszéknck Jegyen b0folyií:o:a a bankii.!!"vekbc 
és Bécset egészen ki kell hagyni. Legyen ügy. d0 1wkiink akkor se 
kell a papirospénz, mert épp<.>n olYan rong-~·hól késziilt ez n pénz 
is. mint az előbbi. aminek m1ír látták lwszn:ít. A fífrendek azon 
éi:..·e, hogy az udvarnak nincs befolyása a bankra, az még inkáhh 

15
) Y.asza:ry Ko-Jos. 197. ·o. 
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megerősíti, hogy a pénznek nincs sccuritása. A régi pén;:ről az voli 
írYa, hogy: „minden fizetésben p&nz gymünt vcvőclik cl". Ez <1 

mostani csak privát társaságé és ki tudja, nem-e n~1ilatkozik egyszer 
ügy a társaság: „eddig beváltottam nótáimat, de már töbhé nem 
válthatom". Tanuljon a Status a maga kárán is, higyjék cl, hogy 
csak annyiban különbözik az a nóta az előbbitől, hogy annak más 
írta alá a nevét, elvesz ez is, mint az. 'l'elüít ragaszkodik a 2-ik 
paragrafus nunciumba vételéhez." Beszéde nem nélkülözi a hu
mort sem, <le tanuskodik higgadt, megfontolt politikai nézeteiről 
is. Ismeri az udvar vesztegetési eszközeit és alkalomadtán le is 
leplezi azt, burkolt formában. Így protestál Győr vármegye köve
tének indítványa ellen, hogy a status adósságai lefizetéséről gon
doskodjanak, „mert semmi fél e adósságot hazánk részéről nem ·is
merünk" - mondja. Azonban gyanakszik, hogy a győri követnek 
proposiciójút az a miniszter sugallta, ki miután a status pénzügyét 
ilyen szerencsétlenül hagyta, maga olyan magas polcra jutott, 
hogy most fejedelmeket vendégelhet. (l!;rdek·~ssé tette a helyzetet 
u:z, hogy Ragályival szembe állt akkor gróf Zichy Ferraris, a fi 
nanc miniszter fia.) A personalis figyelmeztette Ragályit, hogy 
más hangot használjon. 

Ragályi egy nagyszcn'.í beszédében elkesc~rr.<léssel leplezi le az 
országgyűlésnek igazi célját. Ezt a főrendek ellenséges magata r
tása váltja ki belől e, akiken megtörik a Stütm; jóakarata és javall
ják, hogy ahányszo r visszaküldik a nunciumot, annyiszor kiildjl>l,;: 
nekik ismét vissza. Proponálja Bors itzky, hogy ír.ianak a nll'gyék
nek tanácsért. Dc Ragályi nem áll erre rá, miveLaz egész dolug 
törvényes, tehát abba a vármegyék rniír nem szólhatnak bele s sa.i
nálatos, hogy a dieta nem egyéb, mint ahogy a törvény is nevezi: 
.~alutare relevandoncm gravaminum Tf!medium, mert ez r.lőre frl
teszi, hogy a törvényeink a. dieták előtt mindig megsértetnek, clc 
sajnálatos, hogy a sérelmeket nem terjeszthették őfelsége elé. De 
mivel a királyi proposiciók szintén a Statusok initiativái alatt 
vannak, mint a gruvamenck, ha ezeket elvethetik a Főrendek, 
megtörténhet az is, hogy a királyi proposi('iók sem jöhetnek ta
nácskozásb<l, azok miatt (köznevelés) és így látni, hogy a Főren 
dek olyan hatalomra akarjúk magukat emelni, hogy nC'mcsak a 
statusokat, hanem a végrehajtó hatalmat is megcsonkítással fe
IlYC"'ctik . . "' . 

A magyar nyelv lelkes apostola lfogályi és az érte való küz-
delmet még koncessiókért sem adja. fel, mikor a király leiratában 
beleegyezik. hogy a törvénycikkeket latin és rnagynr nyelven egy
más mell é állítn szerkesszék, de a latin szöwg kgyen hitel es, 
Hagiílyi a status előtt javasolja, hogy tudtiira kell adni a Fclsl>g
nek, hogy ha a törvénykönyvbe is be van iktatva a m;1gyar szöveg, 
akkor ennC'k éppen olyan cr<'j<' k gyrn, mint n deáknnk és a juris
diktiókhoz is így kiilclessrnek meg.1

" ) 

Az orr::zággyülést négy törvényjavaslat foglalkoztatta: 
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1. Hogy a törvényellenesen ::;;:ecldt adú :>í'.:Ímíl t.1s::;rk be a ji.iv<'.í
ben kivetendő adoba (imputatiú) . 

2. Hogy semnü.féle adó és segítség az országgyülés nélkül ne 
vettessék ki. 

3. Hogy az ·országgyíílés minden három évben összehívanc10 
és mindig előre megállapítandó a következő orsz:íggyülés idejl'. 

4. A megyék egy1mí.ssal való lewle;:ése. , 
H.agályi állandóan értesíti megyéjét a;: orszúggyíílésen történt 

dolgokról. Június 6-án írt levelében arníl ír, hogy nz orszúggyíílés 
a hadi adót négy millió forintban megszavazta. :Még ugyanezen 
hó 28-án tartott közgyíílésből a megye felszólította. követeit, hogy 
míg a só árát le nem szállítják, addig a hadi adó megajánlásának 
mondjanak ellent. Egyébként gondoskodjék az országgyíilés olyan 
dolgokról, melyekből a négy millió forint adót megfizethesse, 
mert a nép e1•re képtelen lesz. 

Hogy őfelsége a négy milliót nem találta <.'lcgendőn<.'k és az 
imputatio kérdésében is mereven elzárkózott, azt leiratban közli a 
megyével. A leirn.t tárgyalásának egy középutas határozat volt az 
eredménye, mely szerint a többség eláll az imputatiótól. Hagúlyi 
tiltakozik ez ellen. ÉS· vele együtt m_ég számos megye, dc ez hiába
való volt. Ragályi Borsod nevéb<.'n és vele 21 nl<.'gye az a .i1í nl:íson 
való meg nem nyugvásút nyilatkoztatta ki. fü1gályi nem akar több 
adót megszavazni négy millió és háromszázezrr forintnál és így 
hangzik a hes~éde: . őt nem bírhatja rá a sokszor <.'mlegctett biza
lom őfcls@~.ü:ilul,·.Jiög,Y..:iLillár_m.egígért négymillió és háromszáz-

- ezer forinlac1óná.l többet ígérjen egy krajcárral is. Mert szép dolo.i; 
ez a sokat emlegetett bizalom, dc az orszúgos követek legna:!;yohb 
kötelessége arra tekinteni, m<.'g lehet-e. ezen bizodalmat és az ennek 
színe alatt elkövetett tetteket a törvénnyel ('gyeztctni, mert foly
ton a fejedelem iránti bizalmnt ernleg<.'tni és enn<.'k lcpl<> nlatt tör
vénytelenségeket elkövetni - véleménye szerint - k<írhozatos bi
zalom. Ha az önhaszonkeresés bujkúl a Felség iránti bizalom nlatL 
akkor Isten mentse meg hazánkat ettől. Ha a Felség Bécs városá
nnk mulatságára. milliókat fordít, hogy tag<1dhat me!! egypár ezret 
n hű és trónusúért annyit szenvedett magyartól. - l;~s a Persona
lis azon állítására, hogy a gondos fejedelem felvigyi1zás.-:. mrllett 
élnek annyi viszontagság utún most is. jussaikkal, az a· véleménye, 
hogy a Felség trónja is sokkal fényesebb most, mint mikor arra 
lépett először, Olaszországgal szaporodott a birodalma, amelynek 
megszerzésében mennyit tett a katonasá,!! _és mi .iutolt nekik a há
borús dicsőségbőU Fiumét megkaptúk 9 é\-i kön;.-örgés után, dc 
nzon 9 millió forintból, melyet a megadóztatott Franciaország fi
zetett a kincstárba, egy fillért se l:lttak. Az alkotmány csak úgy 
állhat erős lábon, ha a nemzeti charnkter (constitntio) elég annak 
fenntartására. -!úlius 20-i gyíílésen a jobbiíg-ytelkekPn lévő neme
sek megadóztatásáról tárgyaltak és Bars vármegye követének ja
vnslatát fogndbí.k el (mely abhól áll, hogy azon n<.'m<.'s ember, aki 
most johh:ígyt<.'lket yír, kapjon bizonyos hatúriclőt, mí~ mrntes 
ksz az aclófizetéstől). Ragályi kikelt ez ellen, <le mégis úgy küld-
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ték a nunciumot ;t fürenck·kliez. Sőt megállapoclb:k a lmtáridőbeu 
is, az elölülö azonban ahelyett, hogy Hagályi kételyeit eloszlatta 
volna, a gyiílést oszlatta fel. A következő nap Hagályi világos sza
vakban fejti ki kételyeit és bár tiszteli a Personalist, de nem is
merheti el, hogy tegnap a többség szerint esett volna meg a con
clusum, mert :Magyarországon 49 vármegye van, mely ide követe
ket küld, ennek pedig nem huszonkettő a fele, már pedig a nlill
cium mellett csak ennyien szavaztak, huszonhatan pedig az izenet 
ellen. Kéri tehát e"zen nyilatkozatát és ellenmondását diáriumba 
venni. Ebbe a Personalis nem egyezett bele és megfelel .a tegnapi 
enunciacióért, mert akik regalisok által az országgyíílésre meg
hívót kaptak, azoknak joguk van szavazni. 

A nyelv ügyben még mindig nem enged a király, szeptember 
· 9-én elegyes ülésben felolvasták a Felségnek egy válaszát, amely
ben azon kívánságát nyilvánítja, hogy az ezen a dietán hozandó 
törvényeket is deák nyelven írják a törvénykönyvbe. E tárgyban 
tanácskozott a Status és felszólalt Hagályi:11) 

„Ha az ausztriai monarchiában a nemzetek saját nyelvükön 
írják a törvényeiket, a magyar is megkívánhatja ezt, miYel ő a leg
nevezetesebb állam a monarchiában. Kívánja tehát utasítása sze
rint, hogy ne cs;1k r.zen az országgylílésen · hozandó tön·ényeket 
i ·júk magyarul, hanem a mindeddig hozottakat is fordítsák le, míg 
egykor csupán magyarul fogják azokat hozni. Az esztergomi kúp
talan köwcévcl megegyezik ő is abban, hogy nem csodúikozik a 
Fclségen, aki ezen kívánságukat nem telj0síti, midőn még ilyen 
szent ügylll'n is lia~onlás van köztük. Kálmán törvényeit magyarul 
írt<í.k, mert akkor még a Palatinus sem tuc1útt deákul, míg a beszál
lirnrózott szerzetesek leírták azokat, amint ezt Albericus is bizo
nyítja. Közbm jöttek a háborús idői~ és a tatár-török csord5k elöl 
a magyar tudomány a klastrom falai közé menekült, ahol eredetét 
vrtte a deákos-magyarság. M5s európai nemzetek nem íg~- visel
kednek hazai nyelvükkel szemben és őseink is máskép gondoskod
tak 1790-ben nyelvünkről." 

Az előlt•gesen felterjesztett kérelmekre őfelsége 1827 április 
9-én adta ki Resolutióját, mely megyénk szerint az „on·oshí.st" 
nem erősíti, sőt ősi constitutiónk lelkével ellenkező principinmokon 

·\:.111 megfundúlva. Borsod mQgyc rcndeit annyira bántotta 0fe1sége 
l'ten leirata, miszerint az, amit az orszúg Rendei a jelcm·aló or
szúggyiílésen beYégeztck, sanctionúlása és törvénnyé vnló alkohí.sa, 
mint a nemz0trc nézYe semmi boldogulást fü•m círnszthdó, sőt 
inkább Yt.?:=ozedclmes kövrtkczményeket. szülhetö dolog a nemzetre 
n"ézve, boldogabb időre elhalasztván, a jelenvaló or~ziiggyiílés min
den tön·énYalkotás nélkül oszoljon széjjel. Később ezen határoza
tot ocbmóclosították, hogy a ?lf:igyar Tudományos Tár~nságnak 
fclúllíhísát m<1gúba foglaló törvényen kívül semmi más tön·ényt 
ne alkossanak.15

) 

1 ') ,-·<i>z:<in· Kolo;; 
") Brn.;;-;d,i kön.'>t.ttl':1sít.;'.;.5.o}:. 
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özoboszby P<1p lstviín írja levelPbL'll, hogy mikor Széch0nyi 
felajánlotta évi jövedelmét nz akadémia megalapításúra, Hagál)ri 
előhozta, hogy annak a nagy embernek a fia ~eszi ezt, akinek kö
szönheti az ország a maga közönséges Bibliothekáját. 1 ~) A szóno
kokat jellemzi egy levelében: Hagályiról írjn, hogy ő a legdühö· 
sebb, aki minden beszédkor tele van méreggel, mely a képén i:S 
meglátszik. ~0) · 

Szóüoki hatása egyre jobban kibontakozik. •rekintélye növek
szik szónoki sikerei folytán . .Megalkuvást nem ismerő meggyőző
dés. Elismerések érik. 1825-iki országgyíílés 1 \'. ülésén a jegyző
könyvi bizottság tagjává választják.~1 ) A VI. ülésen az előlülő a 
királyi főasztalnok me:1ternek segítségére a következő pompás ün
n epek alatt kinevezte.°') Az előlülő kinevezte a feliratszerkesztő 
bizottságba.~3) A XVIIL ülésen tagja lesz az országos sérelmek és 1 

kívánságok megvizsgálására. kiküldött bizot.tságnak."·1) A XXI. ; 
ülés kiküldi a főrendekhez a sérelmek miatt szerkesztendő feli rat.i 
bizottságba.~") ·A IX. ülés, 182G, az Akadémia bizottságba (vagyis 
az intézet siettetése, felállítása, foglulatosságának elrendelése és 
igazgatási módjának kimunkálására) kineveztetik.~") Az 1829. II. 
23. XXVIII: ülés. A nádor a kereskedelmi bizottság tagjává ne
vezte ki.~') 

Ragályi működése nz 182:>-iki országgyíílésen frliilmulta a 
hozzáfüzött reményeket. Beszédei szépek. komolyak és tartalmasak 
voltak, . n.ei:ncsak .a magyar közjog és történelem ism•~rete, hanem 

. az crŐi?_:J_Ef.7JjJiifHrié:;-s-:.tiz·-életbölcsesség is. buzgott benniik. Dc 
minderre a naplókban alig találunk csekély bizouyság-ot. C$ak 51z 
egykorúak emlékezete és a nemzeti lwgyományok lchetrn'k még 
tanuk ezekre, más nem. 

Az 1825-iki országgyűlés közepén Ragályi már az országgyíí
lésnek egyik vezérszónoka lett, a hnzafias és nemzeti irányban, 
nemes versenyben a régi és országosan ism0rt nagy SZlÍnokokkal. 
Ellenzéki állásponttal minden nagy kérdéshez hozzászólt. A ma
gyar közjog alapos ismeretével kora minden politikai tudomfoy:í 
nnk magaslatára emelkedve, a legszebb férfikorban, r,s:d:1dján::ik 
tekintélye s alakjának előkelősége által támog-atvn, nwgához ra
gadta a figyelmet s a közvéleménynek szeretetben bő vonzód{isát. 
Az országgylí!ési ifjak ·rajongtak érte és Pozsony közhelyein ~i=: . 
magántársaságaiban, de otthon a vármegyében is úgy beszélte.'.{ 
róla, mintha benne nemzetünk újra virradó nagyságának és dicső
ségének igazi hősét találták volna fel. Széchenyi a nemzeti közélet 

1 ') Sz.cibosz.lmy P1:r.p 1;;.tváirr lcl\1eüe i. Nonm:i.ber 3., 9. Je.,·ele. 
=0) Sz.olbt1.;.'LLa.~· Ra;p Lst.,·,fr.n lm'e!L:e.i. N-0,"tYILher 4 .. 11. len2-I. 
=1) Di•a:r:i.um I . ~. 
==) Dim·i11im I . í9. 
=•) Di·a1r.iu.m L JGO. 
=•) Dila·riiu.m L 161. 
~'·) Di:a.l'.in1m I. J!r:?. 
=0) D i.an~ium I. 6:'>'2. 
~;) Di·:.rni'llm I. íS. 
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más vidékein élt és miíköclött. WC'ssdényi csak néhány évvel ké
sőbb emelkedett történelmi nagyságánuk magaslatárn. Kölcsey 
még nem működött az állami közélet magasabb tartományaiban, 
Deák Ferenc még nem jelent meg az országgyülésen; minden arra · 
utalt, hogy Tiagúlyi lesz a nemzet közeli jövendőjének valódi kor·• 

)nányzój~1 · . l l ' 1 '11 tt k ' k " l t""bb k" 'l' f' r· . 1 :'. . Rao-aly1 eve ezes Jen a o ·orana · eg o iva o er 1mva. 
Ezei<ből a levelekből legközvetlenebbül ismerhetjük meg az ország
gyűlésck szellemét. Szerencsésen egészítik ki ezeket a diariumok, 

. melyek a leYel_ekben nem é_ri~tett adatokat i~ 11'.egőrizték. El_sősor
ban ismertetm fogom a dinnumoknnk Ragaly1ra vonatkozo acln

.· t.ai t . 
. 1825 december 22-én Ragályi megbízóinak utasítása alapján 

:-. felszólal: 28
) Az articulusok javallására cornmitensének azt a véle

kec1ését terjeszti elő, hogy az articulusok írásának módját némely 
· részben változtatni kellene, mert az eddig gyakorlott szokás szerint 
mi?l(lenkor nagyon hérelern formában arlattah elá' a törvények, 
melv áltnl alkalmatosság adatott Constitutiónk ostromlóinak arr;1, 
hoÚ az országnnk törvényhozó és más jussait is kételkedésbe hoz
hatták, avYal a bizonyítékkal élvén, hogy amit csnk könyörgéssr-1 
érhetnek el az ország Hcndt•i, abban semmi juss P~ hafolom nincsen 
s annálfogrn egy<:dül a Királynak tulajdona lég~·en H azánkban 

' ? törvényhozú hatalom, ezért ilyen formulát aj;ínlott: his itaqul' 
praemissis ccirpus legislativum decrevit, sibique ct posteritati pro 
perpetua observantia praescripsit. 

1826 január 10-én Hagályi dönti cl a fc>lirat 9-ik pontját, fcl
hozván példát arra , hogy megtagadó királyi válasz ellen is tettek 
a rendek tön·ényjaYaslatot, mint 1764-ben a M. Kir Helytartó
tanácsnak Pozsonyból az ország köz;cpére leendő áttétele végett. 
Példája döntött.~' ) 

1826 január 12-én elhangzott beszédében politikái követkczC'
tcsségc nyilvánul meg: „Mennél többször jelentjük ki magunkat 
a kérdésben forgó tárgyak felett, annál terhesebb elállanunk meg
újjított vélekedéseinktől; állandóság illeti a férfi~kat, még inkább 
pedig azokat, kikre, mint Legislatoroknak, charakterek erejére sok 

. ezer ember bízta jussait." De nemcsak ezért el nem áll meggyőző
désétől, hanem azért sem, mert a főrendek helyzetüknél, állásuknál 
fogva inkább tudhatják, lehet-e reménység az imputatiót tör
vénybe hozni , Yagy sem. Ha lehet, mért akadályozzák, hogy az nl
kotmány sebei behege<ljenek és helyreálljon a nemzet és a király 
közötti bizalom. Tettel és törvénnyel kell orvosolni. Miért kíván
ják a Főren<lL'k, hogy a Rendek is részesek legyenek a mulasztás
ban. Miért nem akarják tudatni a Nemzet és világ előtt, hog-y a 
seb nwg nem orvosolhatásának nem a nemzet képviselői nz okai.3Q) 

1826 .i•inu;Ír 28-án Dagiílyi sürgeti, hogy nz c>lfoglalt részeket, 

") D i·a::·i·u UJ I. 27.'J. 
00

) Tfririum I. 3íi~ 35j. 
''') D i :i.r:·1tm 1. ü::!. 
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mint a magyar korona tarloúk;í.t !lfogyarnrsziíghoz kell csatolni, 
még akkor is, ha külső fegyverek is segítették.") 

1826 február 23-án Ragályi úgy adja okát annak amiért az 
ország a Financiale planumot elfogadni nem akarja, mert mikor 
a Bankó és Yáltó céduláknak leszcí.llításáról a Patens jött, az volt 
a cél, hogy amortizáltasson a papiros, az ar~rny és az ezüst most 
sincs proportióba a papirossal, mert tapasztaltatik, hogy az arany 
pénz egészen eltünt, az ezüst pedig ritkií.bb, mint a papiros; nem 
szünhetett meg tehát a nép között az az nggocblom, hogy ezen leg
újabb papíros pénzzel is nem történik szinte az, ami az elé1bbiek
kel.3~) 

Az ipar magyarsága érdekében is Ragályi szólal fel. - U. i. 
Borsod megye követeinek utasításul adta a céhek eltörlését, cfo 
mivel állanak és kiváltságaikat mcgujították, Ragályi azt kídnja 
a cikkelyhez hozzátenni, hogy bizonyos időszakasz után mester
embernek senki be ne vétettessen, aki magyarul nem tud, mert 
városainkban annyi a német iparos, hogy 7-re egy magyar alig 
esik, s mivel a· magyar inast nem fogndjúk br., a német mcstt>rek 
száma szaporodik.33

) 

A színészet érdekében úgy fogbl állást, hogy amennyiben a 
játszó színnek befolyúsa Y<lll a nemzetiségre és a magyar nyehTe, 
úgy a pesti thea trumot a i\fogya r J iÍ tszó 'l';í. rsaságnnk adjú k, sőt 
az országnak joga van bezárni a színhúzat és a német társasúgot 
eltil t.111 i .-'!) 

1\a.gií..fy:i kh<Ínfa, hogy-ha horvát ember Magyarországon hiva
talba lép, tudjon is magyarul.„) 

Hagályi megyéje utasítúsát kö,·etve ;1 törYénykönyYnek (Cor
pus juris) magyar nyelYre való forclít;í.sát is eln•ndeltetni kí· 
','ánta, hogy azáltal a törvények a köznépnél is jobban közönsé
a;essé tétethessenek. A helytartótanács minckn clolg;í.t nwg·rnru l 
folytassa.3c) ~ · 

1826 január 21-én táYol vau Hag.:ílyi, ifj. Kassay Istdn 
levélben értesíti őt a történtekről. „Yfüj;í.k őt már sokan" írja 
neki, különösen a borsodi ifjak, jöjjön is, nH•rt „ember kell a 
gátra". Borsitzky leveléből Ragályi népszcríí~égéről szerzünk 
tuclom11st Trencsénben.") „örömmel adom tudtodra, hogy mind 
n Főispánom, mind a megyebeli rencljeim igaz hazafiúi szL'retct· 
töl lelkesítvén itták egészségedet magyarul é::: ezt viszont Éljen
ki5.ltással fogadták n többiek és, hogy megyclwli rendjL'im min
clL'n igyekezettel -azon iparkodnak, hogy a mag,·;u nyelv, mint 
a közjóra ügyeW dolgokra nézve, mind pccliµ- a köztúr:::alkoclásban 
g:-;1korlásba jöjjön. Az ujonnan választott követeket u t;1;-;ítottúk, 

31 ) Dk1•riurn I. 4.3'.?. 
30J Din1ium II. 4í. 
33) D:<'.1.r!um I. G:>l . 
3:) Di.:i.rium I. GGO. ,„., D i•a.r inm I. G:íS. 
' ") Di11wiuru I. 6~6. 
"! Lo.~"a:1:·~·.zy J.:;.t,Yú111 gyüjt~.rn é11yébij.]. 
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lyel mincknn1·míí j0bbúgyokn;1k adja Dll'g a tör\'ény a szak1d 
vétel és elacliís jogú t. · 

1829 III/26. 38-ik ülés. Ragályi m: ad{>bcosztást megváltoz
tatni kívánja és más alapra helyezni. Szerinte az összeírás a kö
Yctkcző círnletekből kell, hogy álljon: 

l. A személy neve; 
2. A kereset módja; 
3. Föld, rét, szöllő és mellette azok haszna; 
4. Legelő és fuvar haszna; 
5. Repartitió; 

· G. Mennyit érhet el időveJ.<0) 

Ragályi egy feleségéhez írt levélben fontos dolgokat közöl. 
A királyi táblához tartozó ügyben ítéltek tévesen a horvátok. 
Oscgovich horvát követ Pesten a knszinóbnn az ebédnél a kúriát 
és a magyarokat közönséges tudatlanoknak nevezte, mire Ragályi 
azt felelte, hogy mi együgyíí jó szíviinkből srmmit inkább nem 
<·hajtunk a horvátoknak, mint az értelmet. Erre az nyerseséggel 
vádolta Ragályit, aki a vitút félbeszakította, dc ebéd után ki
jelentette neki, hol és mikor kívánja folytatni és őt nyomorultnai;: 
és semmircvalónak nevezte. R0gályi t<írs;li is elfordu ltak a hor
vá.ttól, akinek nevében végre Br. Bcclel1ovics főispán kérte meg 
Ragályit. Szl'rdán mult két hete a n;íclorné a búlon kitiintctöc11 
hosszan beszélt vele. A fenti kis esetből éles képet nycriink Ra
gályi jelleméről. 

Örömmel írja meg feleségének, hogy a magyarországi keres· 
kedés jobb lábra állítását célzó bizottsúglm a nádor é>t is ki
nevezte. 

Kimerülve az országgyűlés okozta fúrndalmakttil 1829 TII. 
hóban a nádortól hét heti szabadságot kapott, dt1 m·m éh·ezhcti, 
mert a föbnccllár magúhoz hivntta Bécsbe. 

Az 1829-i év végén Somsich Pongrác írja ílag1ílyinak, hogy 
Pestmegyc tisztújításkor mindkettőjüket táhbbírákká nevrztc ki 
;i nádor. 

Az országgyűlés már a. vége felé közeledik. Felcségénrk írt 
levelében beszámol a további eseménwkről. Az J 792-i urbariali~ 
munka megvizsgiílás1hal örvend; hog~v atyjának ?.G évvei . elohhi 
a deputatióval ellenkező véleményét elfogadtiík. „Különben is az 
egész munkának folyamata alatt még eddig olyan szerrnrs~s 
voltam, hogy mind az, amit 0z adófizeti) nép sorsa javítás<Íra 
$Ziikségesnek véltem, többnyire jóváhagy(1st nyert, s óhajtásaim
nak n0gy ré.· zc elfogndtatott, adná az Isten, hogy teljesednék bl'. 
Én rész<~mröl azzal a nyugodt . lelkii smerettel fogok hazatérni, 
hogy amit h:1zám javára sziikségcsnC'k láttam hívPn igyekeztPm 
eszközölni, bármint ítéljenek is fe161e egynémelyck. „Az egés2 
l irharinm a fcjernbC'n kov<Ílyog - írja C'f!:Y kön•tkczö levélben . -
.J(il tudod mc:nn~'ire lelkiismeretben júró dolognak tartaniín1 

• 0 ) Diarium I. 113. 
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tökéletesen teljesíteni lll'm igyl'kezni azt, ami e részben ream 
biza tolt." 
_ 1830 VI/l. Reméli, hogy a hó végére otthon lesz, ahol legbol-

-dogabb. „A házi boldogság és a mezei élet kebelébe." Már nagyon 
várja az ülések végét. -

· Otthon él birtokán boldog csalúdi körben, de csak látszólagos 
r.yugalomban. Barátai levéllel keresik fel, amelyekből megtudja 
a készülő eseményeket. Pálúczy írja neki, hogy „holnap, azaz 
július 22-én délelőtt 10 órakor lesz a kisgyűlés, amelyen kihir
cletik a regalist és a főkancellár főispánnak két levelét az alispá!1-
ság és követválasztás dolgában. „Vajjon nem jöhetnél-e Te be 
akkorára". Gr. Majláth Antal zempléni főispáni installációjában 
kettőjüket deputálták. Hiszi, hogy ott lesz, de már addig -itt nem 
beszélhetnek, „holott a Keglevitiano Lonyaiana Liga éppen _és 
kivált a Te szájukban sem illő neved és karaktered rágalmazásá
val terjesztvén a maga álomplanumait (arra vonatkozik, hogy a 
következő országgyűlésre Ragályi és Pálóczy jelöltségével szem
ben Keglevits és Lónyai választassanak meg Borsod vármegye 
követeinek); ideje és méltó oka volna, hogy azon ponyvahadnak 
földhöz való snjtásában Te is állj hozzánk. A status színe, s az 
l'gri papok is abban állapodtak meg, hogy csakugyan mi menjünk 
ketten. Régen megmondtam én azt, hogy a Borsod gyatízatj:íra 
törekedő factiók leverését csak az az egy pbnum eszközölheti. 
a cancellarium se ellenzi azt nuír legkisebbé is -- az egri papok 
pedig nagyon fogj<í.k itt proponálni." - -

·nagályi":"'erre--:-:xzt -válaszoljii~--hogy t>ddig !:e fúrndozott nzért, 
hogy---mcgvábsszák;-czutári--sem fog. Ha érckmesnek tartj;ík és 
megválasztják elmegy, ha itthon marnd nyugnlmnsabb élete lesz. 
„Szentségtöré~mek tartanám hazafiúi szolgálatomat megtagadni." 
Még nem tudja elmegy-e a zempléni instaföcióra. 

Az elkövetkező országgyíílés első követéiil közfdkiúlt;íssal, 
kiscsoltói Tiagéllyi Tamást választották meg. A második követr1~ 
nézve nem tudtak megegyezni, végre is szavazásra vitték a dol
got. Lónyai László lett a győztes. Ragályi a kör.önség t'1j bizalmú.t 
hálás szívvel köszönte mcg.41

) 

A megye 11 pontból álló utasítást adott követeinek: 4
' ) 

_ 1. Nyilvánítsák követeink a megye .háláját őfelségének azért, 
·hogy fiát - még életében megkoronáztatja, s n országgyíílést 
megtartja. 

2. Kérjék meg az ország Rendei őfcl ;;égét és a trónörököst, 
hogy n országgyűlésen személyesen jelenjenek mL'g. Ezenkívü 1 
Jdván.iák, hogy a koronázás ősi szertartfü, és pompa szerint 
menjen végbe. 

3. A koronázáskori királyi diploma elkészítésére vonatkozólag 
azt kívánják, hogy miként II. Lipót koronázási diplomájáha b".! 
iktatták azon törvénycikkeket, melyekben a király kötelezi magát 

41
) P.rotocciHnm. lS.30. 291'5. 

4' ) Záihon-,- B.: Borsoc1meig-yei 1kövelul.::tsítúsok. 
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arra, hogy az ország szabachágát, jussait, törvényeit, szokásait 
megtartja, úgy ezen diplomába is iktassák be az 1790-91 és 1825-i 
urszággyíílés végzéseit. Kívánják továbbá még Galícia, Lodome
ria és a Koronához tartozó többi országrészek visszacsatolását. 

4. A koronázási honoráriumra .pozitív utasítást nem ad a 
megye. 

5. Háláját nyilvánítja a m·egye azért, hogy őfelsége az 1827. 
évi VIII. tc. által kirendelt országos Deputációk munkáját h 
nyomatja és azt az egyes vármegyék közt széjjelosztja. Kívánják 
a jövő országg{ülés Pestre való helyezését. . · 

G. A magyar ezredeknek létszámemelésére vonatkozólag a 
királyi propozíció megküldését kéri. 

A 7., 8. és 9-ik pontban a sérelmekre, a fundamentális tör
vények megtartására, s az ország négy Hendeinek együtiműkö
désére ad utasítást a megye. 

10. Magyar polgárrá csak az a. külföldi honos vétessék föl, 
r,ki az ország érdekében val.lmi méltánylást érdemlő katonai, 
vagy polgári cselekedtet vitt véghez s azt bizonyítani is tudja. 

11. Az evangélikusoknak Horvát-, 'l'ót- és Dulmátországban 
a birtoklást, sőt még a birtokkezelést is tiltó törvények eltörlését 
kívánja a megye. 

; Az 1830-i országgyűlés nem sokáig tartott, mert ázsiai kolera 
tört az országra, s a felvidéki pórlázadás miatt gyorsan eloszlott. 
Ezen az országgyülésen Hagályi vezéralakja egészen l:idomboru
dott és senki se vonta kétségbe, hogy minden közszereplő fér fi 
közt a közvélemény vezetése, a hazafiúi buzgalom irányzása és 
szabályozása a nemzet sorsának biztosítására szóló eszmék és ja
vaslatok sikere elsősorban és főleg Hagúlyi erős, hatalmas kezé
ben van. Nngy Pál tekintélye mintha hanyatlott volna. 'l'öbben 
azt suttogták, van benne hajlundóság az udvar iránt szelíddé és 
békülékennyé alakulni át. Hagályi egyszer-másszor határozottao, 
sőt élesen nyilvánított<i véleményét Nagy Pál ellep.. Ezt Nagy 
Pál is, mások is úgy fogták fel, hogy Hagályi a vezetőszerepet és 
hatalmat akarja Nagy Pál kezéből ki ragadni. Félreértések, viták, 
bírálatok keletkeztek a két kiváló vezéralak között. A versenyben, 
amely ugyan nemes yolt, de mégis heves és nem szükséges, Ra
gályi maradt diadalmas. Erős összeütközése volt Borsitzky Ist
vánnal is, ki Trencsénnek volt első alispánja, s már a múlt or
szággyűlésen is híres követe. Erős fej, jeles író, jeles szónok a 
nemzeti iránynak ekkor még ebzánt bajnoka. A mérsékelt nem
zeti ellenzéknek egyik vezéralakja. Ezzel se tudta kikerülni Ra
gályi a súrlódást, s barátaik csak nehezen tudták köztük a baj
YÍYást is megakadályozni. Dc az országgyűlési közvélemény itt 
is Ragályi mellett látta a győzelmet. Somsich leveléből Ragályi 
jelentésének kiválóságáról nyerünk bizonyítékot: „J elentésecl -
!rja - , noha orszé.1.gszcrte minden dícsérettel s ki.ilönös megelége
déssel fogadtatott, el ő ttem azonban, ki gondolkodásod múdjút, 

· dmctehetségcdd és monclásaid bújolc'i erejét ismerem, várt volt. 
Az én 'l'amúsom ott, ahol az észnek t~hctségc erkölccsel egyesítve 
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dolgozhatik, mindig fényleni fog. Ezért ezen tiszti jclentésecl 
(melyet a Personalistól nyertem, ki különösen tisztel) csak a régi 
ítéletem erősítette. Jövendő Hestaurációtokrn az egész magyar 
világ figyelmes, melyben, mivel gondolnám megjelenésedet, én is 
nem keveset vagyok curiosus." 

így következtek be az 1832-i országgyülé~re a vúbszlások. Ki 
gondolt volna arra, hogy Hagályit cserbenhagyja 13orsocl, saját 
vármegyéje, aki híres köntét dicsőségének tekintette, - s akire 
méltán büszke volt. Megtörtént. A korm<lny jeles és népszerlí 
J:öveteket állított ellene, egész erejével megbuktatni törekedett, 
&ikerült is neki Hagályi ellen óriási pártot összetoborzani. Ragá
lyinak kisebbségben kellett marndnia. A hazafiak táborát roppant 
meglepte ez a nem várt, nem is gyanított eset. El se tudták kép
zelni miként állhat meg a kormány tobzódó hatalmával, s utála
tos cselszövényeivel szemben a nemzeti ellenzék, ha ennek éléről 
Hagályi szilárd aJakja, ékes szava, s . lángoló buzgalma hiányzik. 
A nemzet jobbjait keserlíség, bosszuság, élénk mcgbotránkozá.s 
érzete fogta cl a kormánynak e rideg cselekménye miatt. Hiszen 
mi lesz akkor az országgyűlésen a nemzet jogaival, méltós<lgával, 
a jövendőjének biztonságával, ha az orszúggyíílé:;röl é1Jpen a 
nemzet jobbjai fognak hiúnyzani. 

A hazafias fájdalmat méltún ecseteli a mftr említett első nem
zeti dal. 

A . boJ.:SocJi.~választásokon elbukott frhát íl:1gúlyi PálóczyYal 
szembQn,~iilii.~1tli6,;.....iegjobh-·barátjúnak nevezte öt. A nl'mzeti dal 
keletkezéséről különböző verziók merültek fel, lehetséges, hogy 
Eötvös írta, aki 1832-bcn volt 20 éves, rajougott Kölr.sl'yért, aki 
viszont nagyon szerette Ragályit, így hutú:;snl lehetett a vers 
megírására. Zenéjét Huzicska szerezte. A megbuktntiískor a kö
vetkező vers keletkezett: 

„Hagál~·i Tamás koronás székébe, 
Borsod bükkfajankót ültette helyébe." 

Mindenünnen felkeresik a vígasztaló barátok levelei. Be
nyovszky Péter írja neki barátai ösztönzésére: „Te a közelebb 
múlt két országgyiílésen jeles érdemeket tevéi a . Hazúnak, s fő
képpen Borsod vármegyének. Ha mostani otthonmaradásocl nem 
·:1z egri papság bizottságának következése lenne Borsod ir:í.ntad 
l1álátlannak mondhatnék. Minden esetre vedd ezt nagy lélckhl 
tudod Arisztidesz is számki üzetett." 

Felszólítja őt, hogy fogadja cl Békésme<Tyc kövctsén-ét. EoTik 
köYet ugyanis báró Hudnyánszky mcgh<~lt - gról' I\:éí;olyi 
György bár neki felajánlották, dc nem fogadta cl, kijelentette. 
hogy lfagályinak kell lenni Békés követének. Igaz, ho"'v Békés
ben nincs birtoka Ragályinak, dc van birtoka a koron~· alatt s 
nincs a törvényben, hogy minden követnek birtokfoak kell lc1~ni 
nbban a megyében, melyet reprezentál. 

De u fiatalság nem akart ebbe belctöréídni. A. fiatnls<íg alatt 
ebben az időben a távollevők követeit, a kinílyi t;íbla esküdt jurn-
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tusait és a vármegyék által a követek mellé adott kancellistákat 
kell érteni. Min<lcz:ek többen voltak ötsz:áznítl. ök alkották, vezei
ték, irányították a közvélemé11yt. Az ő hatalmas vitáik és dalaik 
harsogtak az uccákon és köztereken. Ok p edig imádták Hagályit, · 
::; legjobban c;;ak őhozzá ragaszkodtak. Neki ott kell lenni az or
szággyűlésen. lgy óhajtották barátai, s a nemzet szabndelvlí 
haladásáért bírngó vezérhnzafink mind. De így óhajtotta a batal
nrns rokonság is a tiszáninneni vármegyékben. 

Szabolcs vármegyében üresedett meg először a követi meg
bízatás. Ragályi nem volt Pozsonyban, hát írni kellett neki, mint
hogy Szatmár nemesi rendeinek nagyrésze elhatározta Hngályit 
követté választani. 

Az uralkodó hang ulatról leghlíbben Kö]csey „Országgyűlési 
Naplójából" értesülünk. Többek között írja: „Tisztújítúsról és 
követYálasztásról folyt a beszéd nem egy része, s említés tétetik 
Hngályiról, ki ·a múlt országgyüléscken az oppositiónnk nagy os;:
lopa volt. P11rtforralás zárta el a jele:.s fér fiú útját, s kit ország
gyíílésen ragyogva futott pályájának béréül zcli-ta el."'") 

A lwngulatra leginkább j ellemző a Naplóban megírt alábbi 
r-set: ") „Kerületi ülésen j egyzőket kellett v:.í!a~ztani, 'l'iszáninneit 
Púl<Ícz:y ólwjtott volna lenni, de azok, akik Hagályi kimnrac11ísá-
(>rt li:1ragucln.ak, ebbe nem egyeztek bele.'' · 

A szabolcsi első követ lemondott - írja ké:;őbb mint jelzője 
:1z ifjúság hangulatának - s erre kiilclői Hagályit keresik fel, kit 
Borsod cl ne>m küldött, pedig a mrgyc hosszú időn át Vay Józse
fet szokta felkülclcni , „dc Hagályi fog-L• a híd.snak engL•clni ? 
é.Jiajtanunk kell, liogy fogjon, mert ő az opposit ió minden embere 
l'lőtt tiszteletben áll, -- s tekintélye és karakterének erős volta 
kétségkívül sokat haszn<Ílna. Irjunk neki, mondá \Vessclényi, s 
javallták a többiek, ez mind kedvet adand a kö\·ctséghez, mind 
megfüzteltctés gyanánt szolgál az országban, hol érdemet, ha 
csak nyilvános mr~g ismerés által is jutalmazni nem mindennapi 
dolog. Xcke>m jutott ez a ti szt írni és a tisztet elfogadom.'„) 

Ez a hiteles története a híres levélnek, amit az ország nagyjai 
írtak alá, hogy biztos ítsák barátságukról az állhatatlan közvéle-
ménytől oly sobt SZL'll\·cdett férfiút. · 

1833. III/18. „Alulírottak midőn az országgyíílésen megjelen
tcnck, fájd1llommal nttük észre, hogy fü1 gályi 'l'amás köztünk 
nincs. Oly férfiú , ki m11 gát egészc•n a haza érdekeinek szentelé, 
h pályúját két országgyülésen kcrcsztiil lelke tisztaságában, ritka 
állhatatosságga l s küldőj r! dicsőségére futá meg; nemcsak kívána
tos, de szükséges lcnm' nékünk, hogy tőle f:í.radozúsainkhan köl
csönös tanácsot, sC'gécll't és vigasztalást nyerhL'Ss iirrk. Ugyan ezért 
szép rPménnyl:] lep meg benniinkct .'.l \':Íratlan örömhír, mihc;.: 
képest Szabolcs lelkes rendei eltökélték magokban frlker0sni ;lz 

") Or;:,z.ú 'g,~ y íí lC·.~i Sa:1i1ó J 8'.~~. XIIilS. 
"J Or:>zúg·g·yiil~~i X:11>lú Je:l:!. XX;22. 
"'J Orsz(Lg';;yüJt,~i Xupl ú lö:;:;. 111/J:i. 
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érdemest; s képviselöjökké vúlasztván megadni őt a mi úhajtú
su inknak és a Hazának. Sietünk emiatt örömünket kijelenteni; 
mindazért, hog)· rész\·lfüinkből, s bar5tsiígunk érzl'lmeibő! fon
junk a 'l'isztctetreméltónak koszorút; mindazért, hogy tudtára 
adjuk a rendi.iletlcn bizalmat, mely szerint l.lissziik: miképpen ö, 
polgártársai hívását készen fogja köYctni, s készen fogja magát 
.i házi élet nyugalmából kiragadni, s készen fog Yd irnk egy ti tt 
munkálni és küzdeni nemcsak m'm bérért, nemcsak nem kiilfény
ért, hanem - ha lstcn úgy rendelte - szenYedésért és liálútlan
ságért is; dc minden esetre a :Magyar :Nemzetért." Pozsonyban 
1803 március H>-án aláírta minden neves ellenzéki követ W essc
lényivel élükön. Még Borsitzky is, aki a múlt országgyűlésen pár~ 
bajra akart vele kelni. A felszólítás útnak indult. Sok szerencsét 
- írja Kölcsey. - En a dolognak fél örömmel örülök, mert amint 
derít annak a tudása, hogy a törvényhozó test sok tagjai a facti6 
által elnyomott. férfiú érzelmeinek igazságot szolgáltatnak: úgy 
elborít a gondolat, hogy Rngályit a szabolcsiak csak pártszellem
böl hívták meg, s talán az egész tervet ellenpárt fogja megsem
misíteni. Mit tegyünk. :t:;s így megy és így ment a világ minden 
népeinél; s törjük a fejünket, ha - ami Hómáb;ln és Londonban 
ezerszer történt, történik - Kállóban." A levelet Wc;;selényi 
l:ülcl te el neki, „Vegyed ezennel érdcmid nemzeti juhlm:ít -· fo
gadd hazánknnk kérését-parancsát. Jöjj, minden jó várja, remé1.i 
megjelenésedet. Ezen levelet még sokan, igen sokan nláírt;í.;;: 
volna, · dc az egész dolog csak tegnap délután s ma a sossióig szü
letett ·s forrutt .meg, _te hál az idő nem enged te, hogy többek j5 rul
hass~mak t10zzá. Jstcn szállja meg a szabolcsiakat é.3 'l'éged is 
- írja végül - , élj szerencsésen, s hozzon a magynrok Istene." 
Hiiviclesen értesültek a Hagályi bukásáról. „Tgl'D kedvetlen hír 
zavará nyugalmunkat' - írja Kölcsey. ahogy az egész orsz:íg 
tizenegy évvel később Dcákért lelkcscclett, úgy óhajtotta most 
Hagályit. Hagályi megbukott, mert a kormány pártja nagyon 
l-rös volt. Ez a bukás most már igazán indulatba hozta a buzgóbb 
és v~rmesebb hazafiakat, sőt lehet mondani, az egész nemzeti 
pártot. Az ellenzék legelső és legünnepeltebb Yezére ez idöszcrint 
mégis csak Tiagályi volt, öt elejteni sehogy se lehetett. HcvL'S
és Külső Szolnokmcgyc és a kis Torna vúrmegyL' haladéktalanul 
sietett, mihelyt tclicttc Rngúlyit köwtéYé válnsztam, s öt, mini 
hazánk büszkeségét Pozsonyba küldeni. Hews követei voltai;: 
Doboczky Ignácz és Brezo·,ray JíJzsef, Torna köYetei: gróf And
rássy György é!':i Bárczay J(>zscf. :\Iind a négy d~n~k lwzafi. Mind 
a négy hajlandó \'Olt Hagályinak helyet engedni. . 

A „.Jelenl.-or" 1834 január 15-i sz;í.ma közli a tornai választás 
eredményét. Ebben írja, hogy miután Anclr5ssy György lemon
dott tisztéről a Hendek összcgyííltck, hogy a y(tJa!';zt;íst mcgl}jtsék: 
„Aggodalmat nyujthatna valúuan a megye l1cndeinek kit válasz
tani a volt dC'rék követ mélt(> követöjéül, lw. szl'n'rir.:sés én·Jrajla
tunkrúl közr.l hozzünk bámulatos n;1gps:.ígban szl'líuL'll nc~n ino
solyog valn reánk Hnzá11k egyik tiszt;1fényíí csillng·a, R;1g;ílyi 
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rramás úr, azo,n közönségesen ismerete:; férfiú és tántoríthatatlan 
hazafi, kit a gondviselés éppen ezen esetre különösen 'l'ornának 
tartott meg, hogy a megye tiszteletétől s hálás érzelmeitől köriil
ömölvc, s dicsőséggel koszorúzva belépett . érdemes követnek 
nyomdokiba hágván ne hagyja süllyedni azon országos hitelt, 
melyet 'I'ornu az ors:dig~yíílésen eddigi derék követjei álwl mag(t
Hak füzögetni szerencsés volt: Torna pedig a bizonyságát adja 
annak, míly jól tud mindig választani és, hogy az érclemet, s u 
tiszta hazafiságot csöndes magányá.ban is fölkeresni, méltánylani, 
s azt midőn csak móclj1:1ban van a közbizodalomnak mindenn~l 
drágább gyöngyeivel ékesítve illő hatáskörébe helyezni, s azáltal 
a Haza javára dolgozni nem felejté. E szerint tehát Hagályi Ta
más úr 1'orna vármegye követje, s így tagja ismét azon törvény
hozó országos testnek, melynek már két országos gyíí lésen szol
gált díszére." 

Ragályi bemutatta az országgyíílésen mindkét vármegye 
mandátumát. 

Csakhogy most meg olyan eset történt, amire eddig nem volt 
precedens. Két vármegye egy embert bízott meg képviseletével. 
Vajjon lehet-e ez? Megengedi-e ezt a közjog, a nemesség érdeke, 
s az ország közjava, hogy több vúrmegye ugyanazon időben, s 
ugyanazon országgyíílésen egyetlen emberre bízza az ország 
dolgait. 

A királyi meghívíival mindenesetre ellenkezik a dolog, mert 
a király két követ küldésére szólította fel a vármegyéket, a király 
tehát jóvá nem hagyhatja az íly választást. Mert két vármegyé
nek négy követének kell lenni, ebben az esetben pedig csak három 
követe van. Tehát mindegyiknek külön-külön csak másfél. Mint
hogy pedig az eleven embert kcttéoszt.1ni nem lehet, másfél sincs. 
A kormánypárt örült, hogy a nemzeti ellenz.Sk vezérf érfia kelep
cébe jutott. 

Rngályinnk \Vesselényi gratulált megválasztatása alkalmá
hól, sajnálja, hogy vele nem lehet, mert Erdélyben kell maradnia. 
Értesíti, hogy ellene fej- és júszá,g-vesztési pert indítottak közgylí
lési beszéde miatt. A szólásszabachiág forog veszedelemben. 

Rllgályinak . feleségéhez írt leveleiből elégedetlenség és rezig
náltsúg csendül ki: „Már egy holnapja, hogy itt vagyok, s lm 
most azt kérdi tőlem valnki, hogy micsoda a jelen országµ:ylílés, 
bízvást nt merem ál lítani , hogy széts?.:aggatott interességii nem
zetiinknek valódi képviselője. Nem elég, hogy ma.:;ok a követei~ 
szinte mint máskor ki a kormánytól, ki a paptól, ki nagy úrtól, 
ki köznéptől várja jutalmát tetteinek; - emellett a hizodalma~
lanság ad szót a követek szájába, az utasításokkal, s a követ azon 
iparkodik, hogy veszítse cl, - aminek megnye>rése bizatott reá. 
Dc nz orszá1:,rnak úgy lehet lútni, hogy akaratja sincs, egy vár
megye egyet, a másik mást kíván, végre ami nagy hajjal meg
készül, senki se ismeri magúénak. 8 ezen szétszakadás közt a kor
mány mit teszen. Még eJJig úgy látom, hogy azt teszi, hogy sem-· 
mit se tesz. Ha tetszeni fog, amit cselekszünk, azt majcl elfogadja 
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talán, lm nem, vü;szaveti. De arrul, hogy amit cselek$:1,iink ja
vunkra vúljon, úgy lií.tom n em igen ;1ggóclnn k. S minthogy a 
kormÍLny emberei még maguk se turlják mi fog ll'lszen i. lJe van 
egy a kormánytól nem függetl en fel ekezet, mely úgy látszik, min
dig azon igyekszik, hogy izgágát cs ináljon, min tha ugyan Bécsben 
az izgága tetszen ék leginkább. Lehel-e még úgy cl-, vagy k!
iguzodni, amint kellene, sőt ta lán lehelne is, abba kéte lkedem. 
Egyébiránt a békességes tlírésnek jobb oskolája már nem lehet." 

Ez a leYél éles mcg lútás rúl és filozúfiai magas latról hnusk0-
clik. Bizonyos változás t észkliiuk H :1g:ílyin . Kiábr:í ndul ls;ígot 
fa-ez az emberek iránt, akik profonizal.iák a kg:::zcntebb dolgokat. 

Olvassuk további feleségéhez í rott levele it: ,)fa kezclődtc~\ 
az országos ülések. Sok ember i.<:~;en okosna k tartja magát és a 
hozandó törvényről a kerületi ül és előtt nem is gonrlolkozik. Ha 
rossz lesz, javítsa meg a utókor, hisz a zok ~e tök~ktesck, m elyek 
reánk maradtak. Azt gondolják, hogy csak írni hl! a tön·ény:>
ket, azok azután akárminők Iel.J e tuek , c.:;akhogy tön«?nyck, még 
pedig új törvények legyenek. Most :t f éltudússággal rnn a legtöbb 
baj." 

Kedvetlensége folyton növekszik, amint rz ;1z al úbbi l e,·élből 
kitíínik: „Mi úgy, amint egybcgyiiil,kezn! itt ,·:igyunk, aligha ké
pesek vagyunk valami jót m'mcsak eszközölni, clü aYagy cs;1i.;: 
végrehajtani . Oly érthetetl en \'él ekl' c~l'.·~cket és t•l{íarl:írnkat kl'll 
nnponta ::Y.égigha.ll_g:~tn_iJ _ hogy _~.!l .. soha_ cl :oe . hilll'm volna ' l í:: ~, 
hogy ·vfflalm olyanokat hallhassak az orsz;Íggyíílésen. S okan :i 

jelen állapottal nincsenek tiszt:iba n. A me~yék úllandú törYény
széket kívúnnak, dc mindenik n11ís és más ul:1kban, s olyasYabP1i 
áll elő, ami sem nekik, sem a korm<Ínynak nem lesz kech·é rC'. 

A 8. ülésen a vármegyei törvényszékekről folyik a vita. Sz:1~
értclemmel szól hozzá a bíróságok jogkörének mC'g;ílbpít:í.s:ího~, 
mikor az clőlülő a rendeket arra kéri , hogy nyilatkozzanak, „vaj
jon a f elállítandó vármegyei székeket illesse minclennemlí perek
ben az első bíróság". Így hangzik beszéde: több ízben ,·olt m:í.r 
:;zcrencséjc ezen a helyen szólani, de mélyebb aggodalom soha mé~ 
lelkét nem érdeklé, m ert haz<í.ia so rsa soha m ég kétesebb a lakban 
11em tünt fel előtte. Szép, majdnem példa n é lkiili szrrcncse ért ben · 
nünkct, midőn maracléka inknak is boldogságot ólwjtó jó kirá lyunk 
kegyelme egyenesen azért gyííjtött egybe, hogy polg<l ri alkot m<Í
nyunk hibáit javítsuk s pótoljuk fogyat koz<Ís;1it. Midt-í n ezt ki 
mondá, hiszi egyszersmind. hogy a zt is kimoncl;1, hogy bar:ít.in a 
vá.ltoztntásnak, d e megkívúnja, ho~y ez javít<íssal IC'g:·en cg~·be
kötvc és ha a hibásakat még hib<ísabbakkal akarn:ík frkserélni. 
úgy nagyon eltávoznának a I~K. és RTI. r enclcltC'tésétöl. Nagy raj
tok a felelősség- terhe, mi\'e l o ly atyá k marnLlL;bi a KK. és HP. .. 
kik messze földről, melvnck valódi helnl'lét mé~· mos t sem lehet 
tudni, csekély mintegy ·300 eze r fegyYén· i selőkb.ií l ítélw. kb. egy 
milliónyi számban iclcköltözköclve, m;1p:11kat a haza földén nem 
csak megfészkelték, dc egyszersmind olyan alkotm:ínyt hocs;í jto t
tak alattvalóiknak, mely mellett több század ok mulva is fenntar-
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totta nemzetiségét. Ami pedig a bíráskouúst illl'ti, a viccispánok 
és szolgabírák bíráskodásá.t továbbra is fonntartani kívánja, mivel 
ezek a nép közölt forogván és így ezek ítélete, amint igazságosak 
vagr helytelenek, magukra az ítélűbírók személyére becs iiletet 
ngy gyalázatot hoznak. A 18:3. ülé-scn Jbgcílyi a nádori szék régi 
fényéhez ragaszkodik és CS<ttlakozik a jászok kívánscígához, hogy 
l'Zek toYábbra is n. 1\ádor fcnnhatós<.Í.ga :~ l;í. tartozzanak. Yitatko;r,
nak a sérclm c:k szerkesztésének lm;s(1ságár6l. Hagályi azt vélte, 
li<Jgy ha csak a;r, volna a kérr]<~s lwn, sü rgethcti-c a !-:crmány a ta 
nácskozások rrn:ne:U:t, nem szr'.ilna, cJe m{ts a baj; midőn a feltcr
jcsztcLt dolgokra nemcsa k esztemlűk alatt, cle egyik gyííléstűl a 
másikig nem jön válasz a kormánym!k, lehetetlen a K. K. és R. 
H.-nek nem hivatkozni a törvényre. Például felhozza az úrbéri 
tárgyat, mennyi iueje már, hogy feltei·j esztették és még semmi 
dlasz, bogy főrendek aku.clályozzák a fc lterjes;r,tést és ha már fel
megy a felírás, akkor meg nem jön válasz, ép azért jó emlékeztetni 
<l kormányt a törvények megtartására. A lG~. ülésen a Békéltetők
ről szóló törvényekhez szólott hozzá és elöaclt:l, hogy n eki igen 
vissz<Ís dolognak tetszik, hogy e l őbb van szó az ltélő Székek el ren
deléséről, mint arról, kiknek és miért lehet perlekedni ·? <k miul;Ín 
ezt a több~ég így akarja, nem lehet más pri11cipiumbíil kiindulni, 
mint :1rni eddig frnn ;íllolt, t. i. hog y minclt•nn...J;: és minckn0rt i<-hct 
perlekedni, 1!lJIJí.íl Jú tni va ló, ltogy 1.•zcn n (don ;iz ;t!peres \';in ki
té\·e mindenn (•1nií rnC·ltatlan rnegtámntl<ísoknak s ily hclyczé::;hen 
az a Yéclekezése, hog·y mielőtt a prr dkezclőclik. a békéltetést meg 
kell prób;ílni. Az elűliilő nem ebből a princípiumból vette fel a 
dolgot, hanem abbiJI, hogy a Békcbíníság a pereket hútrúltatja, 
növeli a költséget, a fekvéí vngyonokról sztJ IÓ okleveleket YC!"zcckl
rnesíti , cle a felolvasott szó szak;1sz nem érdekli még ezen clvekct, 
egycclii l csak a békéltetés sziik.'.3égét jel<·nti ki, ö tehát tartv<Ín 
magát csak ahhoz, ami feloh·astu.tott, kív5nja azt mcgállapítani, 
ho~y senki addig pert ne kezdhessen, míg a békéltetés meg m•m 
próbáltatott. 

A 16±. iilés. Kifogásolja, hogy tisztujítfü>kor a vábsztási jog 
C'!'Ős cn nieg van ~zoríh·a a Fői spánok álta l, mert ezek gyr.kr~m oly 
4 személyt carnlictí.lnak valamely lti vabdra, kik közül egy se bír 
közbi zoclalommal és még is kénytelen n nemesség ezek köziil vá
laszhni és ha a szol!!·abíró ezentúl bíró nem lesz. am int rn;Í.r ez a 
~;:eriilct i tanáeskozá~~kban meg-:í.llapítbtott, ml>~ inkább alkalmat
lanokat fogn<1k cancliclálni, ehl~ő l a zt köYdkeztdni, hogy c:élsze
rííbh, lw rnincll'n c<1rnl icláció nélkül választanfik a bébebíráka.t a 
iendes bírák kirekesztésével és ezeknek hat(tsköre ne csak egy já
ní sra terjed jen ki, mert lehetnek olyan férfiak, akikhez nem csak 
egy ré;;zének, dc az egész vármL'gyének közhizodalma lesz. 

116. ülés . A váro. i ítélő~zékekröl ~zóló törvénycikkhez szól 
hozzá. Yélckeclésc !"zcrint abhan. hogy Ynlaki :1zon helynek, amely
ben lakik, tön-ényhatós;íga alól ki il'g-yen véYc, mindenkor igen 
n:1~y anom;í]ia nn és épen czért. az ilyen kiYétclck nem c:::<1 k ná
lunk, dc miírntt is a legélénkebb vitatkoz5sok tárgyai voltak, mivel 
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egyik anomália a másilrnt, egyik kivétel a músika~ elvúlhatatlan 
követkczéssel húzza mng:-i ut<ín. Most, mic1ön ezen kivételeknek 
mind végére juto.ttak a rl'll<lck, kötelcmck érzi mag;ít, hogy azon 
megjegyzést tegye, hogy hazánkb;rn ezen kiYétclek közül magok
nak a Királyi városok törvényhntós3gának az eredete \'ala a !cg- . 
első, midőn ugyanis polgári létünk kezcfotén első apostoli kid.
lyunk Hazánkat vármegyékre felosztotta, azoknak törvényható
sága alá tn.rtoztak mindenek és n Megyék rzen törvényhatósága 
alól kivétel volt a kir. v:1rosok törvényhatós:íg5mk eredete s a 
dolog- még most is oly viszonyban, hogy midőn a kir. v<Írosok tör
vényhatósága több szrmélyre terjesztetik„a dolgot bízvá;;t úgy is 
lehetne kimondani, hogy azok, akik a v;í.rosok törvényhatósága alá 
vétetnek, ugyanakkor a v:1rmegyék tör\'énylwtóság:lik alól kivé
telnek és az ilyen kivételek is mindenkor újabb ki ,·ételekre nyit-
nak utat. · 

Ragályi átlátva a különböző p~rtok széthúz:ís:ít, nem szívesen 
szólal fel. Azt suttogták, hogy neheztel a nemzeti p:í.rtra és a kor
mányhoz vonzódik. Talán megijesztette az ifjú nemzedék tulzó 
hangulata, azé az ifjúságé, amely öt megdlasztatása örömére dia
dalünneppel sz<lndékozott fog:-idni. Félti az ifjúságot és ezt a fél
tést félreértették. llíert amikor nz ifjúság a köznenlés tárgyában 
intézett feliratra lejött mellőző válaszon annyin1. kikelt a korm;Íny 
ellen, . hogy Ragályi többször mondá. mikéµp<·n ilyen hcszéckk :-i 
vesztöhel:\:Y~ ve7;et~k.<"Li\Cc~~':ádoltúk <1zz:d. hogy a korndo~· kl'
gyeit .hi:fu!íssza._~ Erre cMolatot egy felr:>égéhl'z i:1tézett ll'Yélbe,1 
találünk: „1fikent változtam-<:', mindazokat, akik e:;;t tudni kídn
ják, utasítom az országgylílés jegyzőkön~'YCÍt:l'. Nekem örökké 
csupán az volt, s lesz igyt'kezetem, amibe lehet, hasznára khcssck 
!Jazámnak. Magamra hclyhcztetéscmben Yissz;1gondolni soha se 
tudtam, de soha nem is fogok, s annlÍl kárltozatosabb \'étket nem 
ismerek, mint aki rmdeltetéséröl clfrkitkezw, a törn~nyhoz<Í kst· 
ben is önnön személyeröl gondosko<1ik." Ennél hííbb bizonyítékot 
Ragályi ártatlanságának el se képzelhetünk, nwrt ha valami alap.in 
lett volna a rágalmaknnk, úgy azt felesége előtt nem volt érdeke 
leplezni. . 

Karaktere és korrektsége mellett bizonyít egy rn;í:::ik feleségl>
hez írt levele: „Mondhatom, ol:-.· csodálatos orsz<Íggyíílést, mint rz, 
soha se képzeltem. Nálam lüíl f stc>nnck minden tisztúban van u!a
sítás:-iimban. Ha van is ném<'iykor olyan. amit egy kc\'éssé m;ískép 
akarnék, azért mondhatom, hogy vármegyémct még eddig b;írmc
lyikkel sem cserélném fel. A követek ittlétük óta többször meg
győződésük ellenrére kénytrlenrk szólni, rrám né:n:c 1'l.11r:11 esd 1111!f'l 

soha clij nem adta magát." Ezt kevés ember mondhatia cl magárc)l. 
Nagyon letöri az országgylílés sisiphusi munk;íj:1, fclcségélti_'z 

írt levelében rejtett szavak közt tör ki bcJ()Jc a kescríís6g: „Lc~:yc
tek nálamnál, ki hazám bizo(lnlmának áldozom. me.gclég-edettcb-
bek és boldogabbak." - ~ 

.,,) Ifon~á.t:h hl.: 25 éiv l\fo;gyi.a:rorsz{i.g türiúneléböl. II. kötet, 3~. o·. 
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N cm találja helyét az országgyíílésen, ezt őszintén megírja 
feleségének. „Nehéz az országgyűlés állását kitanulni. A régiek 
ab.rják ·az új köYctekct vezetni, de nem tudnak megegyezni. 
A kotlós köYeti a csirkét, kacsát, nem megfordítva. Allásom felette 
nehéz, mert én mús zászlót, vagy felekezetet követni soha nem fo
gok, mint amelynek az értelem és hazám boldogsága lesznek jel
szavai." 

Panaszkodik arról, hogy milyen haszontalanul töltik az időt 
a követek. „Ezen országgyíílés vGgre is úgy elveszti magát, hogy 
csaknem lehetetlen, hogy még sokúig együtt maradhasson." Major
sági birtok alatt mit értenek. erről ak:::irtak tanácskozni, de az ő 
felszólalása után elejtették, mert azt vetette szemükre, hogy ezzel 
nkarják talán harmadfél év után külclőikct kielégíteni, hisz azt ki
ki tudja, csak nem akarják tudni. 

· „Itt való dolgaink oly belyheztetésben vagynak, mely minden 
igaz n1agyar szívét méltó keserűséggel töltheti el. Valamint mczci
tcket a forró hévség és szárazság, úgy szabadságunkat az idétlen 
iűz és ostoba hiúság emészti. Wesselényit azok döntötték - úgy 
hiszem - a veszedelembe, kik hírt, nevet akartak szerezni maguk
nak, azálbl, hogy rajta segítettek, s ahelyett véle együtt bukni 
fog nnk. Lelkem nyugodt, én megtettem, amit lelkem ismerete kí
Yúnt, dc itt nem nz okossúg, hanem n hiúság vezérli a tanácskozó
kat, 8 aki az eszél elveszti, annak veszni kell. 

"Elkeseredése folyton nő a haza sorsa · felett. Ennek az érzés
nek feleségéhez írt levelében ad kifejezést. „Megvallom, hogy ha
zám sorsa kétesebb helyzetben az időmbe még alig volt. őrizzen 
az Is ten ne csak bennünket, de minden népeket az ilyen ország
gyűléstől, mely mindent örömmel fogad, ami zavarhatja csendes
ségünket s eddig i állapotunkat. Azt ellenben, amivel bírunk, magá
tól ellökni igyekszik, anélkül, hogy képes volna valamit megsze
rezni . Mi lesz mindezekből, a jó Isten tudja - jajdul fel benne a 
honfibú - , azt azonban erősen hiszem, meg fognak háborító igye
kezetükben s elbizakodottságukban szégyenülni. Aclná Isten, hogy 
magokkal együtt másokat is szerencsétlenné ne tennének. A dietá
ról én is azt mondom, amit T e, bár soha se láttam volna egyszer 
is." 

Hogy mi lehetett oka lelkiváltozásának, nehéz kipuhatolni. 
Közeledését a kormán ypárthoz talán daccal magyarázhatjuk, de 
sok benne a nemes nagyravúgyás. Az 1825. országgyűlésen a nem
zeti ügy első vezérbajnoka lett, s az 1830-i országgyűlésen vezér
alak, ő érte rajongott az ifjúság. Az 1832-i országgyűlésen meg
dltoztak a személyi viszonyok, új erők támadtak, akik mellett 
elhomályosult. T<]s Hagályi nem akar kontár lenni ott, ahol valaha 
mester volt. Éles esze rögtön belátta, hogy ezek között a vezérségre 
vnló törekvés nemes n;1gyraYt'igyásáról le kell mondania. Félre
vonult, elnémult, a Yiadal élére másokat eresztett. Tehetségét a 
kormfiny szépen jutalmazta, gyorsan emelkedik a hatalom létrá
j;ín. 183G-ban Somsieh l evel ébő l megtudjuk, hogy a királyi ítélő
tábla iilnöke lett és a bírói pályán igyekezett közjóra fordítani tc-
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l.ictségét, amit felettesei jutalmaznak. „Keches 'l'am5.som - írja 
-! Sietek ezen S7.empillanatb:rn nyert tuclósít:íst n'IL'cl ktizlL'ni, 
mely szerint felséges fejedelmünk a kir:ílyi t:íbla candidatiója 
után, hol primo loco volt:íl, valóságosan assessornak kinc\·ezctt." 

1837-ben április 18-án terjesztette fel a nádor a királyhoz 
Ragályi alnádorságra való candidálását, a király kinevezte al
ná<lornak.•') 

1840-ben Arad megye táblabírája lesz Hagályi alnáclor. 
1842-ben udvari t.anúcsos és a hétszemélyL'S t:íbla közbírá.ja. 
1842. év végén a hétszemélyes tább elnlike. 
1847-ik országgyűlésen résztvcsz, mint septemvir. Már csak 

szemlélője a dolgoknak. Egy barátja, Bary György kéri, hogy 
informálja a dolgokról, mert mint írja: „édes Tam:ísom, a szemed, 
bár gyakran hunyorog, dc nagyon mélyen be tud lá tni az ilyen 
oldalfalak közé." 

Már ekkor egészségileg nincs jól. liégi májbaja kiújult. Haza
tér családjához és 1849-ben hal meg. Nem érte meg népének 
szörnyű szenvedését. 

Ragályi pályafutását is csak a kor magyarázhatja meg, 
amelyben élt. úgy járt, mint a szc.>lleminas, aki \ieresztctte a mi
thologia szeleit, dc azután nem tudta többé vi~szaparancsolni őket. 
A haladúst akarta, de a kmpó túl gyors !dt neki, nem tudott Kos
suthbi l és a 48-ns eszmékkel lépést tartani. Hag:ílyi sorsa tubjdon
képen eg7 n Szécllt'ü)'iéval. Tr.igédiája riem más, mint a generá
ciók összeütközése, az ifjak és apák örök küzdelme, az evolució és 
a revolució évezredes eldöntetlen csatája. Talán neki volt ignzn, 
1nlán jobb lett volna hazánk szempontjából, hn Széchenyi Tstvá.a 
és követőik, a Rngályink álláspontjn győz. Ez n kérdés örökre el
döntetlen marad. Az idő és a sors kerekei túlgyorsan ::'zaladtak és 
Ragályi 'l'amás csak úgy haladhatott volna Yeliik, h:1 szakított 
volna azzal, amit legfőbb férfierénynek tartott: nz állhatatosság
gnl. 
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FÜGGELÉK 



Ragályi Tamás és a Ragályi család 

jelesebb tagjai életéne~ mun.kásságának 

kutatásában nyzfjtott segltségért 

köszönetet mondun.k a 

család Budapesten élő idős leszánnazottainalc 

HorváriJ Márkné sz. Ragályi Rózának és 

Koós Bélának, (édesan»á Ragályiilona) 

és mindazokna~ 

akik támogatta~ közreműködtek mun.kán.kban. 

Hálás szlvvel itt eml/!/ük meg 

dr. Srei.npncz Elemér nevét., 

aki az edelényijárásbkóság elnöke volt a 

második VJ!ágégés előtt., aki feleségével 

sz. HortÍly Eleonórával együtt az 50-es 

években páratlan család- és helytörténeti 

dokumentumot gy;[;iött össz~ mentett meg és a 

Sárospataki Refonnátus Kollégium Levéltárában 

helyezett el. 

GyzÍ_jteményük igazi kincsesbánya a kutatók számára. 



Borsod megye képviselete a reformországgyűléseken 

Ragályi Tamásra emlékezünk halálának 140. évforduló
ján. Eletpályájának megrajzolásához elengedhetetlen, hogy 
ne ejtsünk szót a reformkori Borsod megyéről, ennek a 
megyének országgyűlési követeiről. 

A magyar reformkornak nevezett időszak 1825-től 1848 
márciusáig igen sok elmondható, tanulságos eseménnyel 
szolgál. Ezúttal mindezekből kiragadva néhány borsodi 
jellegzetességéről szeretnék beszélni, hogy érzékeltessem 
annak a kornak hangulatát, amelyben Ragályi Tamás élt. 

A reformkor országgyűlése kétkamarás volt; az ún. felső
táblán a személyes szavazattal rendelkező főrendek ültek, 
az alsótáblár:i a képviselőházban a megyék és a királyi vá
rosok képviselői. A törvények kezdeményezője az alsótábla, 
javaslatokat fogalmazott és fogadott el, ezeket üzenet 
formájában küldte meg a felsőtáblának. A főrendi tábla 
beható vita után észrevételeit csatolva visszaküldte az ira
tot az alsótáblának. Abban az esetben, ha az üzenetváltá
sok során a szövegben a két tábla megegyezett, közös ülé
sen szavazták meg a szöveget és feliratként megküldték az 
uralkodónak. Az uralkodó vagy szentesítette, mint törvényt 
a javaslatot, vagy visszaküldte észrevételei kíséretében, 
vagy nem válaszolt semmit. Ez a hosszadalmas vita tette 
lehetővé, hogy a megyék nemesi gyűlése és az országgyűlé
si követek a konkrét tárgyak felett értekezni tudjanak 
levélben. 

Az országgyűlés a megyék számára a követek választá
sával kezdődött, megyénként két követet választottak. A 
megválasztott követeknek iránymutatásul követi utasítást 
készítettek. Az anyautasításban nem szereplő tárgyakat az 
országgyűlés alatt folyamatosan tárgyalták és pótutasítás 
formájában küldték meg a követeknek. Pozsonyból általá
ban 15 naponként, de minden nevezetesebb esetben érkez
tek a tudósítások a vármegyéhez a követektől. 
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A megye részletes utasításai ellenére a követek személye 
meghatározó volt, az okosan és hatásosan érvelő szónokok 
kihatással voltak a szavazás eredményére is. Borsod megye 
híres szónoka, Palóczy László a szabad vallásgyakorlás 
ügyében nem egy esetben ragadta magával hallgatóságát. 
Ugyanakkor a követek választása a kialakuló pártok küz
delmének is színtere volt, az egész megye politikai arculatát 
tükrözi. A követek életpályájának megrajzolása, politikai 
életrajza még hiányos, ezúttal is csak neveik felsorolására 
szorítkozom. 

1825/ 26: '{ay Ábrahám, Ragályi Tamás. 1826-tól Vay 
Abrahám helyét Palóczy László foglalja el. 

1830/ 31: Ragályi Tamás, Lónyay László 
1832/36: Bük Zsigmond, Palóczy László 
1839/40: Palóczy László, Vay Lajos 
1843/ 44: Palóczy László, Szemere Bertalan 
1847 / 48: Bük Zsigmond, Szemere Bertalan 
, 
A követválasztás nevezetes eseménye volt a korabeli 

vármegyéknek. Nevezetessé sok esetben nem a békés politi
kai küzdelem, hanem a sokszor véressé váló összecsapások 
tették. Borsod megye közgyűlése, átlátva a veszélyt, 1839-
ben új választási utasítást dolgozott ki. Ennek az új „módi
nak" néhány érdekességével ismerkedjünk meg. Választó 
volt a megye nemessége, a jogosultságot komolyan kellett 
venni, testi fenyítés járt azért, ha valaki nem nemes létére 
szavazott. A szavazás kétféleképpen történt: közfelkiáltás
sal és egyenkénti szavazással, azaz voksolással. A közfelki
áltással történő választásnak megvolt az a hátránya, hogy 
az elnöklő főispán a hozzá legközelebb állókat hallotta 
csak, vagy esetleg akarta hallani. Egyenkénti szavazás 
estén a nevezetes aktus az udvaron zajlott. A szavazás 
kezdetekor kiürítették a megyeház gyűléstermét és elsütöt
ték az Avason felállított mozsárágyút, ebből tudta a város, 
hogy szavazás lesz. 10 perc múlva ismét eldördült az ágyú, 
jelezve, hogy aki akar, induljon útnak,a megyeház udvará
ra, ahová öt kapun lehetett bemenni. Ujabb 10 perc múlva, 
a harmadik lövés jelére a kaapukat bezárták. Két kapunál 
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szavazó ládákat állítottak fel - itt történt a jogosultság 
ellenőrzése is - a szavazó cédula bedobása után az udvart 
el kellett hagyni. Két ágyúlövés volt a jel, hogy a szavazás 
befejeződött. A voksolás megkezdése után a kapun bemen
ni, esetleg erőszakkal behatolni fenyítő eljárást vont maga 
után. 

A választási utasítás tilalmait érdemes szemügyre ven
nünk, ezek jelzik, hogy milyen visszaélések fordulnak elő, 
mi ellen kellett védekezni. Tilos volt például az alkohol
fogyasztás, a botok és más fegyverek viselése úgy a te
remben, mint az udvaron. Jókai regényeiből valamennyien 
szereztünk élményeket a kortes torokról és a választók bo
tokkal vívott csatáiról, Borsod utasítása is bizonyíték rá, 
hogy ez nem mese. A legérdekesebb tilalmat idézzük fel 
szószerint: 

„ senki is á teremben lévó asztalra fel ne hág/ék, kivévén azon 
esetben, m1dón egyik vagy másik elválasztása után a hitet 
/e/eszt," ekkor 1s azért, hogy a hitnek általa lett tétele mindenki 
által szem/éltessék. " 

(BAZMU. IV.501/e.1791/839.) 

Ugyancsak tilalmaztatott a megválasztottak „emelgetése 
és hurcolása", az indoklás ezuttal az, hogy káros az 
egészségre. Meg kell jegyeznem, hogy ezt a tilalmat nem 
mindig tartották be; 1843-ban Palóczy László és Szemere 
Bertalan - a jegyzőkönyv tanúsága szerint - vállakon 
hozatott be a terembe, innen az asztalokra kerültek, itt 
állva mondták el a köszöntő beszédet és az esküt. A 
rendszabály értelmében csak ez utóbbi nem volt tilos. 

A követválasztások forró hangulatát az is befolyásolta, 
hogy nemcsak a személyek, az eszmék is versengtek, sok
szor a megyeház udvarán dőlt el, hogy melyik párt sorait 
erősítik a borsodi követek. A választási küzdelmeket az 
udvar is igyekezett befolyásolni, egyik eszköze a választá
son elnöklő főispán, akinek törvényadta lehetősége volt a 
jelölésre. 1825-ből olvastam egy bizalmas főispáni utasítás
ban azt a kancelláriai „tanácsot", hogy lehetőleg „csilla
podott indulatú" férfiakat választasson meg a főispán. 
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Az elnöki jelölés nem minden esetben volt eredményes. A 
l~gjobb példát 1826-ból idézem, amikor a lemondott Vay 
Abrahám helyére választott követet a megye: 

„ 1826. Kis Asszony havának 16-ikán Méltóságos Császár/Királyi 
kamarás és ordinárius vice ispán Va;ai Vay Abrahám úr e!ólülése 
alatt tekintetes nemes Borsod vármegyének Miskolc városában 
solytatva tartott közgyú!ése alkalmatosságával. 

Tisztelt méltóságos császár1királyikamarás s e!ó!ü!ó ordinárius 
vice ispán úr a megyebeli tekintetes rendeknek különösen jeles 
számmal lett egyben sereg!ésébó! származott hazaftüi szives 
örömét étZékenyen kiny1!atkoztatván, s előadván egyszersmind 
azt is, hogy a mint a tekintetes rendeknek e folyó holnap t 0. -1k 
napján tartatott közgyú!ésünk közhírré tétetett határozásábó! is 
bővebben megértették, a mai közgyú!ésnek tó és egyenes 
tárgya egy diétá!is követnek választása lévén, azt most mindjárt 
munkában vennikelletik, különösen ajánlotta azt, hogy a diétá!is 
követnek választása a nemesi rendnek semmi határok közé 
nem szorított tefes szabadságában áll ugyan, szükség azonban 
a közönséges ftgyelmet és akaratot arra 1i7tézm; hogy a diétá!is 
követségi hivatal betöltése a felséges királyi szék, és a haza 
egyesült boldogságok gyarapítása eszköz/ése szempontjából 
menjen ki E felett különösen a;anlotta tisztelt császárikirályika
marás és e!ó!üló ordtnárius vice ispán úr még azt 1S, hogy 
tiszte/vén a tekintetes karoknak és rendeknek választásbeli 
tellyes szabadságokat, a megye tag;aiközül propozitioban tenni 
senkit sem kíván, se nem szándékozik, tellyes bizodalommal re
mény// azonban, meg fog;ak a tekintetes karok és rendek 
engedn1,· ha a béli vélekedését kijelent~ hogy ha nemzetes subst1: 
tut11s vice ispán úrnak hosszas szolgá!ata;a ideje alatt véghezvitt 
terhes és hasznos fáradozásait eltekint~ meg gyózettet1k a !e/ól, 
hogy a megyének mind d!Sze, mind igazságos kegyessége azt 
hozza magával, hogy a megye bizoda!mának ezen szép jeleivel, 
a diétá!ts követséggel m1i7denek elótt nemzetes Fodor Pál úr 
tiszte/tessen meg,· s ebé!thazaftüia;anlását méltóságos császári 
király/kamarás s ordtnárius vice ispán úr; minthogy tisztelt subst1: 
tutus vice ispán úr egészsége változtatása miatt jelen éppen 
nem 1s lehetett, ismét megú;i!otta. Melly propos1/iot nyomon a kö
zönséges jóvá hagyást mutató közönséges fe!kt8/!tás követte 
ugyan, de csak hamar a m1i7t ez meg1i7dult, a közönséges 
fe!kt8/!tások nyomban következett folytatásával a diétá!ts követ
ség/hivatal betöltésére tó notarius Palóczy László és tó szo/gabí-
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ró Lónyay László úraknak neveik is em!ítésbe hozattak, s elvá
/asztódásokat a hozzájuk vlse//etó bizodalom darab ideig szor
galmaztatta. A m1dón méltóságos császárikirályikamarás s eló!
ü!ó ord!i7árius vice ispán úr magát a képen nYflatkoztatván k~ 
hogy be/só tökéletes megnyugodásával a világos többségnek 
kérdésen kívül hová hajo!ását a közönséges fe!kiá!tásokból 
vo!taképen meghatározni nem tudhatván a dolgot ama törvé
nyes móddal, úgym1i7/ voksra való botsátássa/ elhatároz/a/ni 
mulhatlanu/szükségesnek ítéli,·" 

(BAZMLt. IV. 501 /a. 1826) 

A szavazás eredménye, melyet a jegyzőkönyvben nem 
rögzítettek: Palóczy László 3 79, Lónyay László 218, és a 
főispáni jelölt Fodor Pál 16 szavazat. 

Az udvar „praktikái" nem merültek ki a választási 
harcokban, számtalan példa bizonyítja, hogyan igyekeztek 
megzavarni a követek és a megye kapcsolatát. Nevezetes 
esete volt e tárgyban Borsod megyének 1825-ben, amikor 
eltűnt a megyei pótutasítás. A vizsgálat kiderítette, hogy 
Egerből postaszolga vitte a levelet lovon és hogy, hogy 
nem, Eger és Kápolna között a postatáska elveszett. A 
vétkes szolga azt vallotta, hogy a nyeregkápára akasztva 
vitte a táskát, az onnan leesett. Az egri postamester ezzel 
szemben állította, hogy a postai szabályzatnak megfelelően 
a szolga nyakában volt a nevezetes táska. A második 
kihallgatásnál a szolga, visszavonva előző vallomását, 
elismerte, hogy tényleg a nyakában volt a corpus delicti. 
Hogy ebben az esetben az miképpen veszhetett el, azt csak 
találgathatjuk. Az elveszett táska akkor válik gyanússá, ha 
elmondom, hogy az eset 1837-ben megismétlődött. Ez az 
utóbbi eset meghiúsította az országgyűlési ifjak kiszabadí
tása ügyében szervezett küldöttség útját, mivel az időpon
tot nem sikerült egyeztetni a több megyében „elveszett" 
levelek miatt. 

A választások befolyásolása és a postai manipulációk 
mellett az udvar a követek megvesztegetésével is próbálko
zott. Borsod megye más megyékkel egyetértésben ellenin
tézkedésül elhatározta, hogy követeit eltiltja a közhivatal 
viselésétől és az érdemrendek elfogadásától. A Helytartóta-
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nács ugyan megtiltotta a határozat végrehajtását, a megye 
közgyűlése ennek ellenére 1839-ben bevezette az új szöve
gezésű eskü formulát. Idézzük fel ezt az eskü szöveget: 

„ÉnN.N. esküszömazegyéló!stenre, k1Atyasat., /Jogyén, T.Ns. 
Borsod Vármegyének Közönsége részéról - a kihirdetve lévó 
Ország gyűlésére követnek e/választatván - ezen tisztemben, 
úgy amint az nékem kiadatott, vagy ez után is kiadandó megyei 
utasítás elómben szab;a,· m1i7denféle tek1i7tet, kedvezés, gyűlöl
ség,, és félelem félre tételéve!,· /Jíven efárok,· a köz ;ö előmozdítá
sára - eróm s tehetségem szerén/, m1i7dent elkövetek,· - a 
részemre kiadott, vagy ez után kiadandó egyenes utasítástól -
az engemet küldó Megye Közönségének tudta és megegyezése 
nélkül - semmi szín és tekintet ala!! - el nem térek. Küldóim
nek még tellyesebb b1ztosltására le kötelezem magamat arra is,· 
hogy követségi tisztem viselése közben,· sót/ még annak meg
szünésévelis, Ila! esztendőkig király1k1i7evezéstólfüggó bármely 
hivatalokat kémi vagy szorgalmazn~· annyival kevésbé pedig 
felvállalni - e felet!/ az 1dónek ugyanazon szakasza a/a// -
semmi címeket - méltóságokat - rend címereket - kegye
lemból egyszerre ado!!- vagy 1dó szakonként járó fizetségeket 
- vagy ajándékokat magam vagy vére1i77, barátaim, és a 
hozzám tartozók részükre is e/fogadninem fogok: Isten engem 
úgysegéfen. " 

(BAZMLt. IV. 501 /e.1790/1839) 

A hivatal viselésektől, címektől és rangoktól eltiltott köve
teket a megye igyekezett kárpótolni, ünnepélyes fogadta
tással, ajándékokkal. A legnevezetesebb fogadtatás 1836-
ban esett meg, erről Kossuth Lajos is megemlékezett: 

„Borsod vármegye közönsége országgyűlési követeinek Bük 
Zsigmondnak és Palóczy Lászlónak érdemeit méltókép betsü/
vén,· a köz megelégedésnek jegyzőkönyvbe ik!atásán felül, há
lás tiszteletét különös k1tüntetéssel i:S kivánta tanúsítani Evégre 
a t1:Sz1vt:Se/ói kar által elómozdíto!! a/á/rás útján, Bük Zsigmond 
számára ezüst kard, Pa/óczynak pedtjJ, killazaftüifáradllatatlan 
munkásságával az egész nemzet köz tiszteletét ki érdemelve a 
lelkes Borsod díszét s tek1i7tetét az egész Hon eló!! nevelte, ;öl 
1!/esztett választással ezüst téntataltó s arany toll készült. Mely 
tisztelet jelek Sz. Iván /Java 20-án a köve/jelentés végeztével 
B. Vay Miklós ló ispáni lle/y!altó által ado!! fényes ebéd után 
kézhez ada!!ak. " 

(Törvényhatósági Tudósítások Vl.levél. Pest Sept. 9-én 836.) 
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Arról már nem tudósított Kossuth, hogy este műkedvelő 
előadás is tartatott, a követek tiszteletére a Két Bátori című 
színművet mutatták be. Az est bevétele a színház megsegí-
tésére fordíttatott. · 

Végezetül, de nem utolsó sorban arról is szeretnék szót 
ejteni, hogy mit képviseltek a követek. A helytörténeti 
kiadványokban sokszor olvashatjuk azt a sommás ítéletet, 
hogy Borsod nem tartozott sem a nyqtan konzervatív, sem 
a nevezetes ellenzéki megyék közé. En szeretném néhány 
nem közismert ténnyel bizonyítani Borsod ellenzékiségét, 
nem tagadva, hogy a nemesi kiváltságok eltörlése a kis
nemesek lakta Borsodban nem mindig talált visszhangra. 
Lassú, de folyamatos radikalizálódás figyelhető meg az 
események elemzésekor. 1832/36: megrendelik a Törvény
hatósági Tudósításokat, a tiltás ellenére közszemlére teszik 
ki a vármegyeházán. Az Az elítélt Kossuth Laj_ost táblabíró
vá választják, hogy ezzel is védelmezzék. üt ízben ír a 
közgyűlés tiltakozó levelet az elfogott országgyűlési ifjak 
ügyében. 1837-ben négy tagú küldöttség indul, hogy 
kieszközölje szabadon bocsátásukat, az eredménytelenség 
nem a megyén múlott. 1839/ 40: a királyi tiltás ellenére 
megszövegezik az új követi esküt. 1843/ 44: megszületik a 
nevezetes borsodi indítvány és 1847-ben már kiteljesedik a 
reform eszme: az utasítás 18. pontja alapján Szemere Berta
lan indítványt tesz a közteherviselésre. Ott van ebben az 
utasításban ·a közteherviselés mellett a képviseleti or
szággyűlés, az ősiség eltörlése, a kötelező örökváltság, va
lamint a szólás- és a sajtószabadság is. 

Az 1843/ 44 és 1847 / 48-ban tett indítványok közül 
eggyel, amely Borsodi Indítvány néven került a történe
lembe, részletesen is szeretnék foglalkozni. Sommásan fo 
galmazva erről az indítványról sokan úgy emlékeznek meg, 
hogy az egyházi javak szekularizációjára vonatkozott. 
Sommás vélemény helyett had idézzem magát a nevezetes 
indítványt: 

„ ... a pap1jöszágok jovedelme1ból klszakítván elóre azon megha
tározandó oszvességet mi az isteni tisztelet s ennek díszes 
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le/tartására úgy kívántatik, hogy az legkisebb fogyatkozást sem 
szenvedjék, a papi személyek állásuk és hivataluk fontosságá
hoz mérséklett 1!/endó és meghatározott fizetést nyerjenek. -Az 
ezek/ól le/maradó jövedelem pedig részint a szükséges iskolák 
felállítására, s a meg/évók célszerű e/rendezésére, rész1i7t a taní
tók kiképzésére, s azok 1!/endó fizetésére, nemkülönben orszá
gosan meghatározandó más közhasznú célokra fordíttassanak. " 

(BAZMLt. IV. 501/e. 2845/1841} 

Az indítvány indoklásában is találunk figyelemre méltó 
gondolatokat: 

„A tanítók k1képeztetésére szükséges iskolák, ahol fe!á!!lttattak is, 
többnyire csak nevezet szer1i7t létezvén, a tanítók magok is a 
szükséges ismereteket meg nem szerezhetik. Iskola házak 
m1i7den helységekbe vagy fel nem állíttattak, vagy célszerűen el 
nem rendezvék, a gyermekek a közéletben szükséges -
ugym1i7t éle/mié s kereset módjuk hoz-a megkívántató ösmere
tekre nem taníttatván szegényebb sorsú po!gártársa1i7k igen 
nagy része elótt a tudatlanság, babona, butaság és az ezekbó! 
számazniszokott e!óítéleteksetét fátyo/a a józan megfogás, érte
lem és felvt!ágosodás boldogító eszméjét e!taka!Va tartja. " 

(BAZMLt. IV. 501/e. 2845/1841) 

Az indítvány országgyűlési tárgyalása nagy vihart ka
vart. Az eseményekről a követi végjelentésből szerzett tu
domást a megye közönsége: 

„Azon Borsod!lnd!'tvány igen é!Zékeny oldalról találván megérti7-
teni az Egyházi Rendek a KK és RR. Táblájánál ült követeit -
ezek, az ellen/ m1i7t mondaniszokták./ eget földet összemozgat
tak - életre halálra víwak ügyök mellett, s rajta ki 1s csudálko
zott volna? ... Miután az említett országos választmány még 
kiküldetése körén 1s túl lépve - a Borsod!· Indítványra nézve 
abéli véleményét terjesztette az Ország Rende/iele1be - hogy a 
borsod!· kívánat, mint a tö1Vényes jogokkal ellenkezó - az 
országos választmány által nem pártoltathatik. Ezzel ... több ba
rátot sze!Zett a Borsod!· Indítványnak, m1i7t a borsod!· ismeretes 
kör!evélbe felhozva volt mázsás nehézségű igazságok, és ada
tok nagy halmaza - s a borsod!· követeknek minden ékesen 
szó/lása szerezhetett volna valaha/ mert: meg lett azzal fordulva 
az egész kérdés érdeme - s még azok 1s igen sokan, kik kü
lönben utasításaik szer1i7t a Borsod!· Indítvány ellen, vagy /eg-
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alább annak ezen országgyúlésról/ e/halasztására szavaztak 
volna, vagy valósággal szavaztak 1s - ny1/tan ki mondották,· s 
egész lelkesedéssel vívtak 1s késóbb amellett- hogy a Borsodi 
Indítványt - törvényes jogokkal ellenkezónek az Ország Ren
dei annál kevesebbé mondhatják, mivel az f 835. évi december 
30-áról telt országos te/írásban határozottan kimondta mind a 
két Tábla, hogy az egyházi javak jövedelmeinek az Ország vé
delmére, s más közhasznú célokra fordításáról/ rendelkezés -
az öszves törvényhozás kétségtelen jogaiközé tartozik. ... 

A fellyebb érdek/e/! országgyúlés/ végzet tehát abba közpon
tosu/ván - hogy a Borsodilndítvány elv!leg kétségtelenül áll -
s egyedül annak tárgyalása lett ezuttal máskorra halasztva -
elvileg a Borsod/ Indítvány gyóztes lett - s elérte a Borsod/ 
Indítvány célját annyiban is; hogy annak egyik tó oka és célja az 
lévén: hogy az Egyház/ Rend, melly az egyházi áldásnak a 
vegyes házasságok/ól/hirtelen és egyszerre lett megtagadásá
val oly kellemetlen bajokat okozott az Országban - tétessék 
l!gyelmetessé arra - hogy a VtlágiRend 1s vehetend eló olyan 
ellenszert- mely az Egyház/Rendnek a vegyes házasságok/ól/ 
áldás megtagadásból eredó örömét igen kesenJvé teheti - s 
azt, hogy a Borsod/ Indítvány az Egyházi Rendel valójában 
l!gyelmessé 1s tette-tagadmbajos lennel/!" 

(BAZMLt. IV. 501 /e. 50/1845) 

Néhány olyan kérdésről is szeretnék szót ejteni, amelyek 
valamennyi országgyűlésen visszatérően kerültek napi
rendre. Elsőként felemlíteném a magyar nyelv ügyét, ez a 
téma kezdettől fogva szerepelt a borsodi követutasítások
ban. E tárgykörből két nevezetes eseményt emelnék ki, 
amelyekről ritkán esik szó. 1834-ben határozott a megye
gyűlés arról, hogy a fókormányszékeknek ezentúl csak 
magyarul írnak. A merész tettet 15 vármegye ismételte meg. 
1839-ben a borsodi követek indítványára, a király határo
zott kérése ellenére, az országgyűlés magyarul köszöntötte 
az uralkodót. Itt kell megjegyeznem, hogy Palóczy László 
már korábban is megtette azt a vakmerőséget, hogy a ná
dor fogadásán magyarul köszöntötte az uralkodót. A 
körbenállók körében a döbbenettől szinte halálos csend lett, 
amit csak az uralkodó oldott fel azzal, hogy megköszönte a 
kedvességet. 
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A magyar nyelv ügye mellett másodikként a szólás- és 
sajtószabadságról is ejtsünk néhány szót. Wesselényi Mik
lós, az országyűlési ifjak és Kossuth Lajos támogatásáról 
már beszéltem, most a cenzurávql megesett nevezetes ese
ményről szeretnék beszámolni. Altalános gyakorlat volt a 
megyében, hogy a követek végső jelentését, amely összefog
lalta az országgyűlés valamennyi nevezetes eseményét, 
nyomtatásban is kiadták. A korábbi évekhez hasonlóan 
1840-ben is megküldték a szöveget a sárospataki kollégium 
nyomdájának. Ezúttal azonban visszaérkezett a kézirat 
azzal, hogy a cenzor kihúzásokat eszközölt. A megyegyűlés 
tiltakozásul lemondott a kiadásáról, de a szöveget csonkí
tani nem engedte. Egyetlen jellemző példát emelek ki a 
cenzor „működéséből". A jelentés eredeti szövege így szól: 

„ felnyíltak Budának tömlöcei és kiadták keblökból a magyaror
szágifótörvényszékek által meg1íélt rabokat. " 

A mondatrészt a cenzor törölte, helyette beszúrta, hogy 
királyi kegyelem szüntette meg a pereket. A szándék vilá
gos, a perek igazságtalanságát kérdőjelezi meg a cenzori 
változat. 

Harmadik visszatérő témaként a lengyel ügyet említeném. 
Az 1831-es lengyel felkelés leverése után a magyar or
szággyűlés, szolidaritást vállalva a lengyel függetlenségi 
harccal, az uralkodót nemzetközi lépésekre akarta kénysze
ríteni, eredménytelenül. Maga Kossuth Lajos írta az akkori 
követről, Palóczy Lászlóról, hogy a lengyel ügyben „dereka
san" viseli magát. Idézzük fel a nevezetes felszólalást : 

„Ha egy királynak halála miatt minden király gyászt ölt fel, hát egy 
szabad nemzet normális halálát minden szabad nemzet ne 
gyászolja-e? Illó, hogy a gyászfátyol! ne kalapunkra, hanem sz1: 
veinkre kössük s, hogy a mim:Sztérium ezt puszta szavaknak ne 
vegye, k1/elenti nyilván, hogy Borsodnak 30 ezer lelkes magyar 
nemessége csak a törvényes úton szólíiasson fel, ezen ügyért 
m1i7den áldozatra kész. " 

Zárszóként szeretném felidézni az utolsó rendi or
szággyűlésről készült követi beszámoló néhány sorát, ér
telmezzük ezt úgy, mint a reformkori Borsod nekünk szóló 
végrendeletét: 
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„ ... a szabadsa;tó - a népképviselet- a község/rendszer- a 
független felelós minisztérium iránt alkotott törvények által oly 
alapok rakattak le, mellyeken a nemzet köz-szabadságának és 
boldogságának legdíszlóbb épülete biztosan emelkedhetik, kü
lönösen a törvény által esküvel kötelezve felfegyverkezett 
honpolgároknak, a nemzetiórseregnek oltalma alatt. ... 

Ámde tagadni nem !ellet, hogy az elóítéleteknek 1s van ha
talma: és, hogy ezen hatalmat legyózni nehéz,· - hogy a 
vágyaknak van telhetetlensége, melyeket kielégíteni a lehetet
lenségek sorába tartozik, pedig mind a vágyaknak igazságos 
mérsékre szorítása, mind a megszokott s talán megkedvel! eló
ítéleteknek számúzése kivántatik, hogy közéletünknek törvé
nJ!einkben kimondott átalakulása az írott betúból éle!!é váljék. 
Oszinte ;öakarat sokat, mindent tehet,· de ószinte ;öakaratra 
minden oldalról számolni és e/tói függeszteni fel az egész jö
vendót: veszélyes kockajáték. Egység és öszvetartozás kíván
tatik,· és .ezen egyesség, ezen öszvetartás, mely magában 
fog la fa jövendónk biztosítását, érdeke egyszersmind a honpol
gárok legnagyobb többségének,· egyesség és öszvetartás arra, 
hogy legyen az mii a törvény rendel,· legyen meg m1i7d, de sem 
több, sem kevesebb, sem más,· és Ila kell több vagy más mii a 
törvény rendel: azt nem erószak útján, mert az erószak fel
emésztia nemzet egyes tagjait, s egyes tagjaiban a nemzete/, s 
Ila e boldogtalan vad útra tévedne, süllyedne a magyar nemzet 
függetlenségének szabadságának derüló 17a;i7alán, kifog töröl
tetni a nemzet sorából, egy hatalmas szomszéd martaléka 
leend,· - nem erószak útján tehát de törvényes úton eszkö
zöljük Ila mi több kell vagy Ila mi más kell annál mii eddig a 
törvény magadott. " 

(BAZMLt. IV. 601 /b. 2379/1848) 

Edelény, 1989. okt. 8. 

Seresné dr. Szegófi Anna 

Elhangzott Ragályi Tamás halálának 140. évfordulóján rendezett 
emlékünnepségen: Edelény, Városi Múvelódési Központ és Ifjúsági Ház 
elóadóterme, 1989. okt. 8„ vasárnap de. 10.00 óra. 
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Felhasznált források 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Közgyűlési iratok 
1825-1848 (BAZMLt. IV.501/e., IV.601/b.) 

Kossuth Lajos: Törvényhatósági Tudósítások 

Seresné Szegőfi Anna: Borsod vármegye képviselete a re
formországgyűléseken, Követutasítások és követi végje
lentések Miskolc, 198 7. B-A-Z Megyei Levéltári Füzetek 
21. 

Záhony Béla: Borsod megye országgyűlési utasításai a re
formkorban Miskolc, 1929. 
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RAGÁLYI CSALÁD 

Gömör vármegye egyik legrégibb birtokos nemes család
ja, mely nevét a megyében fekvő Ragály településről kapta. 

A család első okleveles említése a XIV. század végéről 
származik. A család a közéletben is állandóan szerepet 
játszik. 

A népes család az idők folyamán több ágra szakadt. 
Az ősi ág központja Ragály maradt. A családnak birtoka 
volt: Kiscsoltó, Kisragály, Nagyragály, Trizs, Imola, Kánó, 
Csákány, Szuhafó, Nagyrágy, Hubó, Sajókeszi, Gömörpa
nyit, Aggtelek, Jósvafő, Alsószuha, Sajószentpéter, Latran
fa, Miléte, Beretke településen. 

A ~ésőbbiekben: Zubogy, Csemej, Balajt, Dövény, Bor
sod, Ozd, Jákfalva, Alacska, a Nyilas és Toma pusztákon 
(ma Lak határa), Abaújszántó, Marcinfalva, Komjáti, Szín 
és házasságuk révén még más településeken is. , 
Előnevük a „ragályi és kiscsoltói", majd Ragályi Abrahám 

a „pelsőczi" előnévre is királyi adományt nyer. Ragályi Ba
lassa Ferenc bárónak a király 1902. május 14-én bárói 
méltóságot adományozott és egyúttal megengedte, hogy 
előnevét, családnevét és címerét a férfi ágon kihalt balassa
gyarmati és kékkői báró Balassa család előnevével, család
nevével és címerével egyesítve viselhesse. 

A CSALÁD JELESEBB TAGJAI 

RAGÁLYI Ábrahám 
1772 - Nagyfalu, 1833. nov.11. 
királyi tanácsos, első alispán 

1815-1832-ig Toma vármegye első alispánja, azután 
Ugocsa vármegye adminisztrátora 1833-ig, haláláig. 1819-
től egyszersmind királyi tanácsos. Az 1825. évi országgyű
lésen Toma vármegye követe. 

Főispáni beiktató beszéde nyomtatásban is megjelent. 
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RAGÁLYI Aladár 
Országgyűlési képviselő. 

Országgyűlési beszédei, Borsod vármegye dédesi kerüle
tének választópolgáraihoz intézett beszéde nyomtatásban is 
megjelent. (1878). 

RAGÁLYI Béla 
Balajt, 1853. aug.15. - Balajt, 1921. szept.8. 
Országgyűlési képviselő, földbirtokos. 

Középiskoláit Késmárkon, Sárospatakon és Miskolcon vé
gezte. Katona Debrecenben a 8. sz. dzsidá,s ezrednél, mfijd a 
6. sz. huszárezred tartalékos hadnagya. Edesapja, R. Abra
hám halála után átvette gazdasága kezelését és idejét fő
ként annak szentelte. 1875-ben vette feleségül Miklós Gyula 
országos borászati kormánybiztos, finkei birtokos leányát, 
Ilonát. 

A Borsod megyei gazdasági egyesület igazgatósági tagja. 
A felsőborsodi ref. egyházmegye előbb világi jegyzőjévé, 
majd 1886-ban tanácsbírájává, 1889-ben egyházmegyei 
gondnokká választotta. 1891-ben a tiszáninneni egyházke
rület képviselője az országos egyetemes ev. ref. zsinaton. 

A képviselőházba mint szabadelvű párti az edelényi vá
lasztókerület mandátumával 1894-benjutott be, majd 1896-
ban, 1901-ben, 1905-ben újra elnyerte. 

Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

RAGÁLY-BALASSA Ferenc, báró 
Ragály, 1864- Ragály, 1942. júl. 17. 
országgyűlési képviselő, földbirtokos. 

Gimnáziumi tanulmányait Bécsben és Vercyben (francia 
Svájc) végezte és Budapesten tett érettségit. Budapesten 
hallgatott jogot, külföldi egyetemeken nemzetgazdasági ta
nulmányokat folytatott. Tanulmányútjai során bejárta 
Ausztriát, Olasz-, Német-, Angol-, és Franciaországot, to
vábbá Belgiumot, Tuniszt és Algirt. A gömörtomai reformá
tus egyházmegye gondnoka. Borsod-Gömör-Kishont vár-

- 54 -



megye törvényhatóságának választottjaként 1935-1940-ig 
országgyűlési képviselő. 

Felesége báró Balassa Irma. 

RAGÁLYI Ferdinánd 
Ragály, 1814 - Ragály, 1881. március 27. 
Országgyűlési képviselő. 

Ragályi Gedeon birtokos és Csemyus Apollónia fia. Isko
láit Sárospatakon végzi 1834-ben, az 1832-1836. pozsonyi 
országgyűlésen joggyakornok volt. Beutazta Svájcot, 
Olasz- és Németországot. Mint a haladó-párt független 
tagja részt vett a 40-es években a megyei mozgalmakban, 
hivatalt azonban nem vállalt. 1848-ban Gömör vármegye 
rozsnyói kerületének országgyűlési képviselője (mint kor
mánybiztos ~s működött az alvidéken). 1861-ben és 1866-
ban ugyanezen kerület országgyűlési képviselője. 

1861-es országgyűlési beszédei több társával együtt ön
állóan is megjelentek. A felette mondott halotti beszéd 
1881-ben Rimaszombatban jelent meg. 

RAGÁLYI György 
Borsod, 1818. május 11. - Borsod, 1889. június 9. 
Földbirtokos, egyházmegyei gondnok. 

Ragályi Zsigmond és Fay Zsuzsanna gyermeke. Iskoláit 
Sárospatakon végzi 1827-től 1837-ig, közben Lőcsén német 
nyelvet tanul. 1838-ban Pesten volt jurátus keresztapjánál, 
Ragályi Tamásnál, kivel az országgyűlésre is felment 
Pozsonyba. 1840-ben hazajön és csakhamar alszolgabíró, 
majd táblabíró lesz a megyénél. 1845-ben a főszolgabírósá
got már nem vállalja, visszavonul borsodi birtokára, a 
csendes falusi magányba gazdálkodni. A szabadságharc 
ideje alatt egy ideig a nyárádvölgyi nemzetőrök híres és 
szeretett kapitánya, majd hazatér. 1860-tól a felső-borsodi 
ref. egyházmegye világi tanácsbírája, 1865-től haláláig 
egyházmegyei gondnok. 1881-ben a magyarországi ev. ref. 
zsinaton az egyházmegye egyik képviselője. 
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Hamvai szüleivel és Zsigmond testvérével együtt a méltat
lanul elhanyagolt borsodi nemesi sírkertben nyugszanak. 

RAGÁLYI Gyula 
Országgyűlési képviselő. 

Dókus Ragályi Ilona és Ragályi Balassa Ferenc apja. Gö
mör megye putnoki választókerületében 1872-1875-ig, illet
ve 1875-1878-ig országgyűlési képviselő. 

Felesége Török Hermin. 

DÓKUS RAGÁLYI Ilona 
Ragály, 1860 -, 1912. jún. 16. 
Író. 

Ragályi Gyula és Török Hermin leánya. 1877-ben lesz 
Dókus Emő (1852-1934) főrendiházi tag felesége. Férjével 
külföldön nagyobb utazásokat tett, így beutazta 1889-ben 
Afrika nagy részét is. Két regénye, Vera és A végrendelet 
címűek mellett több novellát, tárcát és afrikai útjáról kisebb 
közleményeket írt, melyek a Honban és a Zemplénben je
lentek meg. 

RAGÁLYI István, id. 
Alezredes 

Ragályi Zsigmond és Fáy Mária fia. 
Felesége, Szathmáry, Király Zsófia révén Hangács

nyomári birtokos, Sz-K. Adám sógora. 

RAGÁLYI István 
Első alispán. 

Ragályi István és Szathmáry Király Zsófia fia. Ragályi 
Tamás apósa. Kazinczy Ferenc írja R. Tamásnak róla: 
„hogy kevélyk~dném, ha a feleségem atyja szállana úgy, 
mint az Uram Ocsém Ipa szólott az én jelenlétemben 1808 a 
Diétán." 
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Borsod megye főjegyzője, 1806-1825 között Felső alispán
ja. Az 1803. okt. 12-i tisztújítás alkalmával mondott beszéde 
a Magyar Kurirban jelent meg 1803-ban. 

RAGÁLYI József 
1733 - Miskolc, 1804. nov. 8. 
Királyi tanácsos, alispán. 

Ragályi Zsigmond és Szentmiklóssy Mária fia. 
Szemere Katalin férje, Ragályi Tamás édesapja. Borsod 

vármegye négy tisztújítás alkalmával választotta meg alis
pánjának. 

A balajti családi sírboltban alussza örök álmát. 

RAGÁLYI Károly 
Borsod, 1809. május 15 - Jákfalva, 1862. aug. 10. 
Megyei főispán, országgyűlési képviselő. 

Ragályi Zsigmond és Fáy Zsuzsanna fia. Iskoláit Sárospa
takon végzi. Borsod megyének 1834-ben aljegyzője, 1837-
1840-ig alszolgabírája, 1843-1848 főszolgabírája volt. A sá
rospataki főiskola algondnoka és a felső-borsodi ref. egy
házmegye tanácsbírája, majd segédgondnoka. Felesége 
1856-ban lesz Kubinyi Honoráta. 

1861-ben Toma vármegye főispánja, országgyűlési képvi
selője lesz. 
Országgyűlési beszédei a naplókban. Főispáni beiktató 

beszéde a Magyarországban jelent meg. Halálakor több 
emlékező gyászbeszéd látott napvilágot nyomtatásban. 

RAGÁLYI Miksa 
Országgyűlési képviselő. 

Az 1843. évi országgyűlésen Gömör vármegye követe. Az 
1848-1849-es forradalomban való részvétele miatt fogságba 
kerül. Az 1861-es országgyűlésen Gömör megye putnoki ke
rületének képviselője. Felesége gr. de la Motte Luize. 
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RAGÁLYI Zsigmond 
Alsószuha, 1771. nov .11. - Borsod, 1849. december 13. 
Táblabíró, egyházmegyei főgondnok. 

Ragályi Gedeon és Szeremley Krisztina fia, R. Károly és 
György apja. Az alsószuhai elemi iskolában, majd Sárospa
takon és 1788-tól Pesten tanul, hol a tanulók között „aként 
tűnt ki, mint templom a város egyéb épületei közt". 1794-
ben kap ügyvédi diplomát és lesz Pesten ügyvéd 1803-ig. 
Ekkor köt házasságot Fáy Zsuzsannával és költöznek 
Borsodra. A vármegyénél főszolgabíró, táblabíró lesz 1815-
ig. Lemond, de továbbra is„ aktív részese a megyei politikai 
közéletnek. Jó szónok. „0 kevés beszéddel sokat tudott 
mondani." 1835-től a felső-borsodi ref. egyházmegye fő
gondnoka, anyagi felvirágoztatója. 

Kolerában 1831-ben meghalt, szeretett felesége mellett 
nJ:'Ugszik a borsodi nemesi sírkertben. 

„ Nem csupán magunknak születtünk; létezésünket részint a ha
za, rész!Ílt a barátok igénybe veszik. Emberek emberekért szü
lettek, hogy egymás közt, egyik a másiknak használhasson. " 

Ciceró mondja ezen sorokat egyik beszédében. 

Sorai mennyire igazak, s milyen jellemzőek egy ősi neme
si család, a kiscsoltói és pelsőczi Ragályi család férfi tagjai
nak sorára, majd 6 évszázadon át! Idősb Ragályi Zsigmond 
végtisztességtétele alkalmából, 1851 -ben kiadott beszédében 
Molnár Antal lelkipásztor is így szól erről: 

„Mint csillagok az égen egymással néha találkoznak, így találkoz
tak ez 1dóben, hazánk polit1kaiegén a Ragályi család cs1/lagfli. ... 
E családra, s a honra nézve mi dicsó találkozás! Míg Atpád 
apánkkal, vagy szent István királyunkkal egykorú magyar csalá
dainkból, századok alatt 1S, al{g kél egy-két ég1fény, - ím az az öt 
százados családból, mennyi csillag emelked!k a magyar horizont
ra, s v1!ágosságot, és áldást árasztva tut;a meg azt!" 

Kedves vendégeink, ma ezen család kitűnőségének, Ragá
lyi Tamásnak emlékünnepségére gyűltünk össze, halálának 
140. évében. Január 14-én volt a kerek évforduló. Edelény 
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város lapjában, a BORSOD, a 89./l. számában megírtam 
szerépy megemlékezésemet szűkebb hazánk elfeledett fiá
ról. Elete és munkássága számos ponton hiányos, pontat
lan, homályos volt még ekkor, így kutatásaimat tovább 
folytattam. Az anyakönyvekben, levéltárakban találtam rá 
az értékes dokumentumokra. 

Ragályi Tamás a balajti református anyakönyv tanú
sága szerint Ragályi József és Szemere Katalin gyermeke
ként 1785. december 28-án és nem december 12-én, 18-án, 
19-én született, mint irodalmi, életrajzi és általános lexiko
naink hozták folyamatosan, rosszul. Sót a hónapokon át 
izgatottan kutatott halotti anyakönyvi bejegyzés újabb 
érdekességekkel szolgált. A lexikonokkal ellentétben nem 
Pesten, hanem Parasznyán halt meg. A borsodi református 
egyház halotti anyakönyve, mely pontosan megadta: nUtol 
só tisztessége megadása Borsodon.1 temettetett Balajton.1 á 

Családi-Sfrboltba .1: 1849. január 17-én. Tehát nemcsak itt 
született, de immár biztonsággal tudjuk, hogy itt, a szüló
földben nyugszik. Van hova letenni a kegyelet virágait. 

A Művelődési Központ és Ifjúsági Ház, mely a Borsodi 
Tájház gondos gazdája is, készséggel fogadta javaslatomat, 
hogy október 6-án, az aradi vértanuk napján vagy annak 
közelében a reformkor azon jeles tagjának illetve tagjainak, 
akik kötődnek városunkhoz, emlékünnepséget rendezzünk. 

Lónyay László obeliszkjét ez év március 15-ére felállítot
tuk, sírját rendbetettük. Ragályi Tamás porai a világégést 
követően barbár kezek által feldúlt, immáron omladozó 
családi sírboltban nyugodnak. A család beleegyezésével, 
támogatásával, melyet nagyon köszönünk; a sírbolt végle
ges lezárásával, s eléje ősi szimbolikájú fejfa, emlékoszlop 
állításával, melyet Gál János arlói fafaragó népi iparművész 
készített - gondoltuk Ragályi Tamásnak állítunk jelet há
lánk és kegyeletünk jeléül. A gondolatot tett követte, és 
eljött e nap. 

Ragályi Tamás életéről újságunkl]an és meghívónkban, 
sót itt már sok mindent elmondtunk. Elete immár nem isme
retlen előttünk. 
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Itt és most szónoki képességeiről, nemes hazafias érzései
ről, érett, átgondolt, felelősségteljes feladatvállalásáról te
núskodó beszédét olvasom fel, melyet 1825-ben, követté va
ló megválasztása után mondott: 

„ Tekintetes Megye, édes Kis-hazám! Mi/ehet díszesebb mint egy 
jeles megye gyenge polgárjábó! azon megyének Képviselőjévé 
vá!asztatm; még pedig abban a törvényhozó testben, me!!ytő! 
nem csak a jelen kor; hanem még a késő maradék 1s vá!]á 
boldogságát. 

Érzem a megtiszteltetést, de egysze1Smind a reám rakódó 
terhek su/lyaiszent borzadállyal hat;ak által lelkemet. Darabos az 
ösvény, ame/ly megnyí!tk előttem és felettébb s17r'amló: a rajta elő
re lépni nem meró, bátortalan örökre gyáva nevezettel béllye
geztetik, a mellékes utakat kereső s a vakmerő egyaránt hanyat 
homlok bukik a hazai átok utálattal a hazaftüi érdem dicső 
templomába, kit az el múlt 1oók„ . története1öől merített tapaszta
lás tiszta világánál a természet s Hazank szent törvénye1öól ere
dójobbágyihívség és hazaszeretet öszve font testvér ka!J"atkka/ 
körül ölelve vezérelnek, ezen két véd angyaloknak ka!J"ai közé 
vetem én 1s magamat, s az az édes remény táp/át hogy ha ezek 
fognak megyénkben vissza vezérelni," még most méltatlan cse
kély személyem méltóbbá fog lenni azon most mutatott kegyes 
közbizodalomra, mellyért való háladatosságom csupán életem 
fogytáva/fogelenyészni. " 

Ragályi Tamás, bár 1836. után veszít forradalmi lendüle
téből, a maga módján haláláig hú marad ezen fogadalmá
hoz. 

Ragályi Tamás idős korára való tekintettel aktívan már 
nem vesz részt a szabadságharcban - neki az előkészítésé
ben van nagy szerepe - de családja számos fiatal tagja, így 
unokaaöccse, a nála Pesten joggyakomoskodó Ragályi 
György, ki Borsod község szülötte és a kolera temető 
melletti Ragályi sírkertben nyugszik - sírját benőtte a gaz 
- a nemzetőrség kapitányaként harcolt a magyar szabad
ságért. 

„ Én valahányszor egy ósi omladékot pflantok meg, mindenkor 
kegyelmes érzés szállja meg lelkemet. Abrándaim v1sszateremt17r' 
a csak névról ismert ősöket bajnoki tette17r' dtcsóségével. És ha 
végre e!túmk a búvös jelenet, fölmarad lelkemben egy nefe/ejts-
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szál: a történeti visszaemlékezés. 
Van-e kebel, mely nemzete elhunyt v1léz óseinek /Jamvainál 

éaéketlenü/, jeges közönnyel dobog/Ja/na?- mely az ósök 
sírjainál, ktK a hazáért dicsően éltek haltak - a kegyei/e/ adóját 
megtagadhatná? - Ha van, essék rá a kárhozat átka, mert 
keblét nem melegíti a /Jazaftüi éaelem ápoló eleme.· a történeti 
vi~szaem!ékezés /" 

Nagy Iván írja e sorokat 1854-ben. Vele együtt hiszem, 
vallom, érzem én is. 

Kérem a kedves jelenlévőket, mielőtt Ragályi Tamás 
sírjához mennénk, Vadászy Pál szavaival: 

„Emeljünk te/Ját neki szíveinkben 1s emlékoszlopot a /övó nem
zedéknek átadandó szent hagyományú/, /Jogy ajktól a;k, nem
zedék/ól nemzedék vegye át ;ötette által tiszteltté lett nevét, s 
/Ja valakit közülünk sí1ja felé vezet az élet, ne feledje el, /Jogy 
akkor egy dicsó e!ód szent pora felett áll, melyról kegyeletesen 
megnememlékezniszentségtörés. " 

Edelény, 1989. október 8. 

Lukács László 

Elhangzott Ragályi Tamás halálának 140. évfordulója tiszteletére 
rendezett emlékünnepségen: Edelény - Városi Művelődési Központ és 
Ifjúsági Ház előadóterme, 1989. október 8. 
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IRODALOM 

210 éve, 1785. december 28-án született Balajton, Borsod
nak hírneves követe, Ragályi Tamás lapszerkesztő, poli
tikus / Laki Lukács László = = Edelényi Műsor. - 2.évf. 
(1995 dec.) 4.p., mellékl. 

Balajt szülötte Ragályi Tamás / f. g. = = Észak-Magyar
ország. - 45.évf. 235.sz. (1989 okt. 5), p.4. 

Borsod megye a magyar nyelv ügyéért:reformkori követje
lentések és országgyűlési dokumentumok / vál. és a 
bevez. Seresné Szegófi Anna. - Miskolc, B-A-Z. m. Lvt., 
1987. - 25 p. 

Borsodnak hírneves követe:Ragályi Tamás / Lukács László 
= = Borsod : Edelény város lapja / szerk. Szegőfi Péter. -
3.évf. l.sz. (1989 jan.), p.3. 

Emlék beszéd, mellyet ... Ragályi Zsigmond ... végtisztességté
tele alkalmával... tartott Molnár Antal... - Miskolcz, 
1851. - 46 p. 

Emlékbeszéd Ragyályi Tamás sírjánál / Fazekas Gábor = = 
Borsod. - 4.évf. 1.sz. (1990 jan.), p.8. 

Az én életem/ Kazinczy Ferenc. - Bp. : Magvető, 1989 

Gyászünnepély, mellyet... Ragályi Károly... és... Szakal 
László... urak végtiszteletükre tartott a felső borsodi 
helv. h. egyházmegye/ Bodnár Endre. - Miskolcz, 1863. 
-33 p. 

Irodalmi arcképek/ Toldy Ferenc. - Bp. : Szépirod. K., 1985 

Az irodalom magánélete : Irodalmi szalonok és társaskörök 
Pesten: 1779-1848 /Fábri Anna. - Bp. : Magvető, 1987 

Kiscsoltói Ragályi György emlékezete Vadászy Pál. - Sáros
patak, 1889. - 18 p. 
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Magyar irodalmi lexikon : 2 / főszerk.Benedek Marcell. -
Bp. : Akad. K., 1965 

Magyar írók élete és munkái : 11 / Szinnyei József. - Bp., 
1906 

A magyar sajtó története : 1705-1848 / szerk. Kákay 
György. - Bp. : Akad. K., 1979 

Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táb
lákkal/ írta Nagy Iván. - Pest, 1862 

Méltó, kegyeletteljes megemlékezés Ragályi Tamás és az 
aradi vértanúk halálának 140. évfordulója alkalmából / 
Lukács László = = Borsod. - 4.évf. l.sz. (1990 jan.), p. 9. 

Országgyűlés~ Almanach 1897-1901, 1901-1906, 1905-
1910, 1935-1940 

A polgári-nagyság , rövid halotti-beszédben előadva, mely
lyel... Ragályi Abrahám úrnak ... gyászos halálát érezve 
tisztelte / Kérészy István ; A nagy kormányozónak tzí
IJlerei azon halotti beszédben előadva, mellyet ... Ragályi 
Abrahám úrnak. „ hideg tetemei felett tartott... Katona 
l\1ihály. - Sárospatak, 1834. - 40 p. 

Ragályi Tamás : 1785-1849 / Laki Lukács László = = Szülő
földünk : A megyei honismereti mozgalom közleményei. 
- 20.sz. (1993 jún.), p. 98-99. 
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" 01/y íéJ/liii, ki magát egészen 11 Haza érdekeinek szentek~· ki 
pályáját két orszé{_l!gyúlésen keresztül, lelke tisztaságában, nika 
állhatatossággal, s küldője dicsőségére íutá meg. .. " 

(Ragályi Tamás dié1aiköve1 társainak 
levele, Pozsony, 1833. márc: 18.) 

A Magyar Történelmi Társulat 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csoportja 

és az Edelényi Művelődési Központ 

és Ifjúsági Ház 

tisztelettel meghívja Önt a 
, , 

RAGALYI TAMAS 
halálának 140. évfordulója alkalmából 

rendezendő 

EMLÉKÜNNEPSÉGRE 

1989. október 8-án, vasárnap 10.00 órára 

az Edelényi Művelődési Központ 

és Ifjúsági Házba 

(Edelény, Borsodi út 9.) 
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PROGRAM: 

Megnyitót mond: 
TURÓCZI BERTALAN 
a Városi Tanács VB MEIS Osztály vezetóje 

Előadások: 

DR. VELIKY JÁNOS 
a KLTE Történelmilntézetének kutatója 
Az európai fejlődés és a magyarság 

SERESNÉ DR. SZEGÓFI ANNA 
levéltáros 
Borsod megye képviselete a reformország
gyűléseken 

LUKÁCS LÁSZLÓ 
könyvtáros, az EdelényiMúvelódésiKözpontés 

. lijüság1Ház munkatársa 
Ragályi család 

BARANYI FERENC 
tanás, Izsó Miklós Gimnázium, Edelény 
Lónyay László élete és munkássága 

Ebédszünet 

14. oo óra, Balajt 

A református temetőben Ragályi Tamás emlékoszlopá
nak felavatása, koszorúzás. 

Beszéde/mond: FAZEKAS GÁBOR refonnátuslelkész. 

Közremúköd!k: az edelényi Református Énekkar. 

15. 00 óra, Borsod 
A borsodi református templomban gyászistentisztelet és 
emlékhangverseny Ragályi Tamás tiszteletére 

Beszédet mond: ORBÁN ZOLTÁN refonnátus le&ész. 

Közremúködnelr. SOÓS ANDREA orgonaművész 
az edelényi Férfikórus 
az edelényi Református Énekkar. 

13.30-kor autóbusz indul a buszpályaudvarról Balajtra és vissza a 
borsodi református templomhoz. 
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210 éve, 

1785. december 28-án 

született Balajton 

Borsodnak hírneves követe, 

RAGÁLYI TAMÁS 
lapszerkesztő, politikus. 

1995 .december 28-án, 
csütörtökön 10.00 órakor 

KOSZORÚZÁS 
, , 

RAGALYI TAMAS 
emlékoszlopánál a balajti temetőben. 

IMA: Bákai Imre borsodi református lelkipásztor 

Koszorúz: Balajt község önkormányzata 
Városi Könyvtár, Edelény 

Közreműködik: Suszter Jenő tárogatón 
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