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Néző István

Százhatvan éve született Liptay Béla, 
Kisvárda első díszpolgára

Az ősök

Liptay Béla annak a nagynevű családnak a leszármazottja volt, „amelynek tagjai 
hűséggel a királyt, fényes tehetségükkel az egyházat, fejedelmi vagyonukkal honfitársaik 
művelődésének előmozdítását szolgálták” – írta Werner Gyula, a Nyíregyházáról 
Kisvárdára került polgári iskolai igazgató.1 Ettől a némileg túlzó, s genealógiailag 
kevésbé értékelhető megállapítástól haladjunk a tények irányába!

A Zemplénből származó Liptay család Jékén bírt földesúri joggal. Borovszky szerint 
Liptay Márton 1732-ben nyert címeres nemeslevelet.2 Nagy Iván is Liptay Mártontól 
eredezteti a nemességet, de azt közli, hogy Márton „M. Terézia király-asszony által 
nemesíttetett meg 1760-ban.” Leírja a család címerét is, mely „függőlegesen kétfelé 
arany és ezüst udvarra oszlik, a paizs közepén vörös mezü könyöklő kar egy kék karót 
tart, mely körűl szőlő venyige tekerődzik, és arról két fürt piros szőlő és két zöld levél 
csüng le. A paizs fölötti sisak koronájából szintén két szőlő venyige nyúlik fel, kört 
alakítva, és arról zöld levelek között két piros szőlőfürt a körbe csüng alá. Foszladék 
jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.”3	

Nagy Ivánnak van igaza, mert az ún. Királyi könyvekben megtaláljuk azt a Mártont, 
aki 1759. december 28-án kapott nemességet és címert, s akinek a neje Kerepessi 
Erzsébet. Az adományba rajzolt címerkép és a leírás is megegyezik a Jékén birtokos 
család címerével.4	

Liptay Béla apja, Károly 1825. január 1-jén született Karászon, jogot végzett. 1847-
ben ügyvédi oklevelet szerzett és atyai örökségén, Jékén telepedett le. 1853-ban vette 
feleségül a papi báró Horváth János és O’ Brian Eufémia lányát, az 1834. október 
26-án Kisvárdán keresztelt báró Horváth Karolinát.5 Az 1860-as évek elején építette 
meg Jékén a családi kúriát.6

	 1 werNer gyula: Visszaemlékezés régi nagyjainkra: Liptay Béla. Felsőszabolcs, 1937. 43. sz. 1.[werNer, 1937.]
	 2 BoroVszKy samu (szerk.): Szabolcs vármegye. Budapest, 1900. Apolló Irodalmi Társaság, 524. [BoroVszKy, 1900.]
 3 Nagy iVáN: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. 7. kötet. Pest, 1860. Ráth Mór, 141.
 4 https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/view/hu_mnl_ol_a057_45_0167/?image=0&pg=144&bbox=756

%2C-1391%2C2383%2C-407
	 5 https://www.familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Akarolina~%20%2Bsurnam

e%3Ahorv%C3%A1th~%20%2Bbirth_place%3Apap~%20%2Bbirth_year%3A1833-1835~&collection_id=1743180
 6 BoroVszKy, 1900: 31.
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1887-ben a Nyírbátori kerület országgyűlési képviselőnek választotta a 
Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt színeiben induló jelöltet.7 A közigazgatási 
bizottság tagja lett. Teljes képviselői ciklusát nem tudta kitölteni, mert meghalt 
szívszélhűdés következtében 1889. május 4-én Budapesten, 7-én temették római 
katolikus szertartás szerint a jékei családi sírboltba.8 Az özvegye Tiszabüdön halt 
meg 1910. július 19-én, 21-én helyezték a jékei kriptába.9

Az elhunytaknak két gyerekéről tudunk. 1854. január 14-én keresztelték Albertet, 
10 Béla 1858. június 25-én látta meg a napvilágot. 11 A továbbiakban az ő életével 
ismerkedünk meg.

Liptay Béla tanulmányai, családja

Az ifjú a kassai premontreieknél és a kalksburgi jezsuitáknál szerezte kulturáltságának 
alapjait és „mély lelkiségének örök erőforrásait”. A Budapesti Királyi Magyar 
Tudományegyetemen (Pázmány Péter) tett államtudományi vizsgát a hetvenes évek 
végén. Oxfordban is eltöltött két évet, majd visszatért gazdálkodni jékei birtokára.12

1880. szeptember 12-én feleségül vette Draskóczy 
Mária Magdolnát (1860. június 1.–1950. november 
19.)13 Az okiratokon és híradásokban a Lenke névvel is 
találkozunk, Kempelen Béla is Lenkének nevezi.14 Ez a 
Magdolnának, Magdalénának becézett, önállósult alakja. 

A frigyből három utód származott, mindannyian 
római katolikusok. 1881. július 25-én született Erzsébet, 
akit csak Elzaként emlegetnek (Erzsébet=Elizabeth 
névből?), mint hogyan az anyja is hivatalosan 
Magdolna, de Lenkeként ismerték. Elzát ifj. Korniss 
Ferenc (1876–1933), tiszalöki földbirtokos vette el, 
az esküvőt 1903. szeptember 12-én tartották Jékén.15	
1883. január 26-án jött világra Viktor,16 aki korán 
elhalhatott, mert életének nem találjuk nyomát. A 
család nevét László örökítette tovább. Ő 1888. január 
23-tól növelte a család létszámát, felesége Szirmay Júlia (1895. április 24.–1983. január 
31. Piliscsaba).17	
 7 sturm alBert (szerk.): Új országgyűlési almanach 1887–1892. Budapest, 1888. 258.
 8 https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/150943#
	 9 https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/150947#
10	 https://www.familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Al%C3%A1szl%C3

%B3~%20%2Bsurname%3Aliptay~%20%2Bresidence_year%3A1857-1858~&collection_id=1743180
11  KUn andor – LengyeL LászLó – vidor gyULa (szerk., kiad.): Magyar országgyűlési almanach 1927–1932. Bu-

dapest, 1932. 435.
12 Liptay Béla. Nyírvidék, 1932. 280. sz. 1.
13 szluha mártoN: feLvidéKi neMes csaLádoK i–ii. cd-roM, bUdaPest, 2007. arcanUM Kiadó, [szluha, 2007.]
14 KemPeleN Béla: Magyar nemes családok. CD-ROM, Budapest, 2001. Arcanum Kiadó,
15 Esküvő. Nyírvidék, 1903. 35. sz. 5.
16 Kisvárda, római katolikus plébánia anyakönyve.
17 szluha, 2007. 
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Százhatvan éve született Liptay Béla, Kisvárda első díszpolgára

A gazdálkodó és társadalmi, közéleti szereplő

Liptay Béla először gazdálkodóként, lótenyésztőként szerzett magának hírnevet. 
1893-ban, amikor az apja már négy éve halott, Béla nevén még csak a kisvárdai birtok 
volt, a többi az apjáén.18

(hold)

	 szántó kert rét legelő szőlő nádas haszná-
latlan összes

Bács-Aranyos 457 5 10 16 	 	 7 495
Gyulaháza 521 5 8 3 1 30 42 610
Jéke 271 4 15 24 2 	 13 329
Kisvárda 108 	 91 	 	 	 1 200
Pócspetri 545 	 19 47 	 3 65 679
Összesen 1902 14 143 90 3 33 128 2313

1896-ban a megye legtöbb adót fizetői között az élmezőnyben volt a lerótt 1289 
forint 15 koronával.19	

Az 1897-es gazdacímtár szerint Jékén birtokosként tulajdonolt 422 hold szántót, 4 
hold kertet, 215 hold rétet, 2 hold szőlőt, 139 hold legelőt és 23 hold földadó alá nem 
eső területet, vagyis összesen 805 holdat. A gazdaságban 52 cselédet foglalkoztatott. 
A nagyobb gépek közül volt 1–1 darab lokomobilja, járgánya, cséplőgépe, vetőgépe, 
rostáló gépe, hengere, 6 boronája. Birtokában volt 15 ekének, 18 igás szekérnek, 
tartott 190 szarvasmarhát, 50 lovat, 70 sertést és 850 juhot. 

Gyulaházán is volt birtoka, de ezen Weinberger Sámuel gazdálkodott. Ez a 
haszonbérbe adott tulajdon 648 hold szántót, 5 hold kertet, 8 hold rétet, 1 hold szőlőt, 
3 hold legelőt, 31 hold nádast és 41 hold földadó alá nem eső területet, összesen 737 
holdat jelentett. A gazdaságban, melyben 16 cselédet foglalkoztattak, használtak 1–1 
járgányt, vetőgépet, rostálót, szecskavágót, trieurt, (gabonatisztító gépet), 13 ekét, 
4 boronát, 1 hengert, 13 igás szekeret. Tartottak 132 szarvasmarhát, 17 lovat, 272 
sertést.20	

Az 1900-as megyei monográfia adatai szerint Jékén kívül Kisvárdán, Gyulaházán, 
Pócspetriben, is volt birtoka, (3552 hold szántó, 610 hold kaszáló és legelő), ezen kívül 
Bereg megyében legelőbirtoka. Liptay csak 1400 holdat kezelt, a többit bérbe adta. 
Az átlagos földhaszonbér a vidéken 18–20 korona volt holdanként. A gazdaságban 
hármas vetésforgót alkalmazott, 300 holdon lóherét, lucernát és bükkönyt, 120 
holdon dohányt termesztett. Ménese 86 lóból állt, nevelt magyar szarvasmarhát, fésűs 

18 Baross Károly (szerk. és kiad.): Magyarország földbirtokosai összes 100 holdnál többel bíró magyar birtokosok 
névsora, a tulajdonukban levő földterületek mívelési ágak szerinti feltüntetésével. Budapest, 1893. 598, 599, 606, 
607.

19 geduly heNriK: Nyíregyháza az ezredik évben. Nyíregyháza, 1896. 126.
20 A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. Második kötet. Gazdaczimtár, szerk. és kiadja a Magyar 

Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1897. 378–379.
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juhokat (1000 db). A jékei szeszgyára napi 4, a Pócspetriben lévő napi 7 hektoliter 
szeszt állított elő.21

Az 1911-es birtokviszonyok mellett a jövedelemről is számot ad az alábbi 
táblázat.22

(hold)

szántó kert rét legelő szőlő erdő nádas
haszná-
latlan összes

kat. tiszta 
jövedelem 

korona

Gyulaháza 556 6 42 	 1 	 	 6 611 3 765
Jéke 419 7 6 18 2 	 	 7 459 2 633
Kisvárda 179 	 14 	 	 	 	 4 197 1 208
Nyírkarász 126 	 	 	 	 	 	 	 126 1 167
Pócspetri 554 2 45 9 	 7 3 8 628 2 707
Tornyospálca 114 	 	 	 	 	 	 1 115 890
összesen 1948 15 107 27 3 7 3 26 2136 12 370

A táblázathoz tartozik, hogy 1911-ben a gyulaházi és a nyírkarászi birtokot 
Weinberger Sámuel, a jékeit Heimlich Vilmos és társa bérelte. Liptay Béla képviselőként 
talán már nem tudott megfelelő időt áldozni a gazdálkodásra, ezért adta a földeket 
haszonbérbe, másfelől így kockázat nélküli biztos jövedelemre tett szert. 1911-ben a 
bortermelők között Liptay Bélát, a nagyobb lótenyésztő gazdaságok közt Liptay jékei 
angol telivér ménesét említették.23	

1911-hez képest 1925-re lényegesen változott a fővárosban élő Liptay által birtokolt 
földek mennyisége. Gyulaházán birtokosa volt 526 holdnak, ebből 500 szántó, 6 kert, 
1 szőlő, 12 legelő, 7 földadó alá nem eső terület. A birtokot kisbérletben használták 
mások. Jékén és Tornyosálcán ekkor már László nevű fia volt birtokosként bejegyezve. 
Nyírkarászon Liptay Béla  126 hold szántóval bírt. Pócspetriben a lánya, Korniss 
Ferencné tulajdonolt.24

Gazdasági szerepvállalását, ugyanakkor megbecsültségét is mutatja, hogy 1898. 
június 17-től 25 elnöke volt az 1883-ban alakult Kisvárdai Gazdakörnek – Kisvárda-
vidéki Gazdakörnek is nevezik –, melynek tevékenysége a világháború körüli évektől 
némiképpen alábbhagyott. Amikor 1930-ban újjáalakult a Gazdakör, ezen még	Liptay 
elnökölt, de aztán a vezető szerepet a fia, László vette át.26	

Liptay Béla a nyolcvanas évektől a megyei lótenyésztés egyik vezetőjeként volt 
ismert. Kezdetben, mint a megyei lótenyésztési bizottmány tagja működött a köz 

21 BoroVszKy, 1900. 275.
22 ruBiNeK gyula (szerk.): Magyarországi gazdacímtár. Budapest, 1911. Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Könyvkiadóvállalata, 630, 632, 637, 640, 644.
23 U.o.: 622–623. 
24 Magyarország földbirtokosai és földbérlői (Gazdacímtár). összeáll. és kiadja Magyar Királyi Központi Statisztikai 

Hivatal, 1925. 300, 301, 313, 318.
25 A kisvárdai gazdakör. Nyírvidék 1898. 25. sz. 4.
26 Újjáalakult a Kisvárda-Vidéki Gazdakör. Nyírvidék, 1930. 141. sz. 2.
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érdekében,27 majd miután a bizottság elnöke lemondott, 1894. október 10-én a 
megyei közgyűlésen őt választották meg elnökül.28 Járási elnöke volt a tenyészapa-
állatok felülvizsgálatára kijelölt bizottságnak.29	

1898-ban Liptay Bélát „egyikét a vidék legpassionatusabb futtatóinak, a debreczeni 
lovaregylet” a közgyűlésén igazgatósági tagjává választotta.30

Tartott angol telivéreket és félvér ménest, a századfordulón 86 lova volt, jó hírű 
versenyistállója. Az 1900-as megyei monográfia a versenyló-tenyésztés kapcsán 
közölte, hogy „E téren megemlítendő még Liptay Béla jékei tenyészete, melynek egy 
jeles példánya, a számos versenyen kitűnt Nyíri Bicskás”31	

Amikor 1931-ben Verste K. Andor a vármegye parlamentjének tagjait mutatta be, 
akkor ezt írta „Megjelenése az angol lordokére emlékeztet. Hervadhatatlan érdemei 
vannak a szabolcsi lótenyésztés felvirágoztatása és nemesítése terén.”32

Mint a megye egyik „törvényhozójának” és lovasnak, több megtisztelő feladatnak 
kellett eleget tennie. Közülük a négy legfontosabbat emeljük ki. 

1896. február 20-án a megyei rendkívüli közgyűlésen a belügyminiszter leiratát 
tárgyalták, mely a millenniumi eseményekhez kapcsolódó koronázási ünnepségen 
való megyei banderiális felvonulást írta elő. A megye úgy határozott, hogy „az 
ezredéves múltnak a király és a nemzet együttes 
közreműködésével tervezett megünneplésénél 
szereplő bandériumokban, régi hírnevéhez 
méltóan magát képviseltetni fogja.”33 A bandérium 
tagjait megválasztották, első helyen Liptay Bélát 
említették. 

A fővárosi szereplést megelőzően, június 5-én 
délelőtt a megyeháza előtti téren is megmutatta 
magát a bandérium, mely tulajdonképen két 
csapatból állt össze. Az egyik, az „úri bandérium”, 
melynek vezetője Liptay Béla volt, tagjai: Bogáthy 
József, Gencsy Béla, Gencsy Soma, Kállay Emil, 
Petrovay János és gróf  Pongrácz Jenő. Hozzájuk 
jött a vármegye által alakított 12 tagú bandérium 
Henter Antal várnagy vezetése alatt. Mindkét 
bandérium díszmagyarba öltözött. Liptay Bélának 
átadták a vármegye zászlóját, majd a földbirtokos 
elvezette lovasokat, akik az esti vonattal indultak 
Budapestre.34

27 Szabolcsmegye rendkívüli közgyűléséből. Nyírvidék, 1884. 2. sz. 2. 
28 Hirdetmény. Vadász- és Verseny-Lap, 1894. 69. sz. 583.
29 A tenyészapa-állatok felülvizsgáltatására. Kisvárdai Lapok, 1889. 10. sz. 3.
30 Vegyes. Vadász- és Verseny-Lap, 1898. 21. sz. 160.
31 BoroVszKy, 1900: 268. 
32 huNeK emil (szerk.): Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községei. Budapest, 1931. Magyar Városok Monográfiája 

Kiadóhivatala, 214.
33 Rendkívüli közgyűlés a vármegyénél. Nyírvidék, 1896. 8. sz. melléklet
34 A szabolcsi bandérium bemutatója. Nyírvidék, 1896. 23. sz. 4. 

Liptay Béla a pesti millenniumi ünnepségen 
a szabolcsi bandérium zászlóvivője

Százhatvan éve született Liptay Béla, Kisvárda első díszpolgára
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Amikor a Vasárnapi Újság beszámolt a június 8-án zajlott díszfelvonuláskor, 
melynek során a Vérmezőről a vár érintésével a Margit-hídon át az Országházig vonult 
a díszmenet, a lapban fotót is közöltek a szabolcsi lovas bandérium zászlóvivőjéről.35	
Mi tudjuk, hogy ez Liptay Béla volt.

Tíz esztendővel később, gróf  Vay Gábor főispáni székébe történt beiktatásának 
ünnepségén is szerepet vállalt, kapott. Május 8-án Kisvárda felől érkezett a vonattal 
a főispán Nyíregyházára, fellobogózott utcák, a vasútnál diadalkapu és nagyszámú 
közönség várta. Fölvonult több lovas bandérium, és a sorban ott volt Liptay Béla a 
vármegye koronázási zászlójával, két csatlóssal, s nyomában az úri bandérium.36

Még ebben az esztendőben II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosó társai hamvának 
hazahozatalakor a vármegye is képviseltette magát a kassai gyászünnepségen. Az 
1906 októberében elfogadott tervezet szerint a menetben helyet kapott a szabolcsi 
lovas bandérium is, melyet gróf  Vay Gábor főispán vezetett, akitől jobbra Liptay Béla 
a vármegye zászlajával, balra gróf  Vay Miklós kuruc zászlóval haladt, s gyalog követte 
őket a vármegye hölgyeiből és bizottsági tagjaiból alakított küldöttség.37

1906. november 15-én, Vaján, Vay Ádám temetésekor is Liptay Béla vitte lovon a 
megye zászlóját. 

Liptay Bélához, mint a Kisvárda-vidéki Gazdakör elnökéhez, kiállítások, vásárok, 
lóversenyek szervezése is fűződik, melyeken a saját paripái is sokszor nyertek. De 
benevezett más versenyekre is, ahol szintén eredményesen szerepeltek az általa 
tenyésztett állatok. A Vadász- és Verseny-Lap és a Nyírvidék is gyakran beszámolt 
a lovasversenyekről és az agárversenyekről, részletesen ismertetve az indulókat, 
a nyerteseket, a különböző díjakat. A lovakat természetesen nem a tulajdonosuk 
lovagolta, hanem egy arra hivatott személy, sokszor katona, de a dicsőség (és a 
pénzdíj) a gazdát illette. 

Néhány példa Liptay lovainak eredményességére. 1898-ban a Debrecenben 
rendezett 11 futam közül a hátasai három versenyt nyertek, s gazdájuknak 3800 
koronát.38 1899. május 27–28-án Nyíregyházán rendeztek versenyt. Az első napon 
Nyíregyháza nagydíjáért folyt a küzdelem, ezt Liptay Béla Karcsi nevű lova nyerte, 
Szemere főhadnaggyal a nyergében. A negyedik versenyszámon, a nagy akadályversenyen 
a földbirtokos Délcegh nevű lova második lett, a hatodik futamon, mely a megyei díjért 
folyt, 1. lett a Szemere lovagolta Karcsi, a hetedik megmérettetésen, a gátversenyen a 
Gladiátor nevű lova nyert.39 Másnap a harmadik futam a 2000 méteres síkverseny volt 
az Asszonyságok-díjáért, mivel a dobogósoknak járó díjat Szabolcs vármegye úrhölgyei 
ajánlották fel. Az első két helyezett Liptay Béla lova volt, a Karcsit Szemere főhadnagy, 
a Nagy-Kárját Gömöry főhadnagy lovagolta.40

1901 májusában a kisvárdai hetilap számolt be arról, hogy Liptay Vendel nevű lova 
az alagi diadalai után a pozsonyi 8000 koronás nagy akadályversenyt is megnyerte, a 

35 Szabolcsmegyei bandérium zászlóvivője. Vasárnapi Újság, 1896. 25. sz. 3.
36 Installáció. Nyírvidék, 1906. 19. sz. 1.
37 Rákóczy Ferenc fejedelmünk. Nyírvidék, 1906. 40. sz. 4.
38 Vegyes. Vadász- és Verseny-Lap, 1898. 21. sz. 160.
39 Lóverseny. Nyírvidék, 1899. 22. sz. 5.
40 Lóverseny. Nyírvidék, 1899. 23. sz. 5.
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szintén többszörösen első Ex-ix pedig „a legutóbbi budapesti versenyen az akkori 
nap legelőkelőbb díját, a 600 cs. és kir. arannyal és gyönyörű tiszteletdíjjal jutalmazott 
Asszonyságok–díjat nyerte számottevő versenytársakkal szemben.”41 Egy 1908-as hír 
így tudatott egy sikert: „Örömmel értesültünk, hogy Liptay Béla jékei földbirtokos…
lovai, régi jó hírük emelésével a legutóbbi alagi, bécsi, pozsonyi és prágai tavaszi 
versenyekről ezeddig 11 első díjat hoztak haza.”42

Liptay Béla az országos szerveződésű, fővárosi székhelyű Úrlovasok 
Szövetkezetének igazgatósági tagja, választmányi tagja, ügyvezető igazgatója és a 
verseny intézőségének is tagja volt.43 1926 áprilisában lemondott az igazgatósági 
tagságáról. A lemondás „tulajdonképpen annak a harcnak utójátékához tartozik, 
mely télen folyt le az idei versenyhatárnapok kérdésében a Magyar Lovaregylet és 
az Úrlovasok Szövetkezete közt. Liptay Bélát…kétségkívül az az elismerésreméltó 
szándék vezette, hogy exponált személyének visszavonulásával elősegítse az ellentétek 
letompítását.”44 Mint a Szabolcsvármegyei Versenyegylet igazgatója, 1923. május 6-
án fogadta a nyíregyházi lóversenypályán Horthy Miklós kormányzót és nejét, amikor 
megyei lóversenyt rendeztek a tiszteletükre.45

Fentebb szóba kerültek az agárversenyek. Liptay Bélát nemcsak	a lovak, hanem 
agarak is érdekelték. Az, hogy mióta foglalkozott az agárversenyekkel, kiderül egy 
1905-ös idézetből: „A Szabolcsvármegyei agarász egyesület november 6-án és a 
következő két napon tartotta meg idei agarász-versenyét a nagy-kállói tarlókon … ez 
alkalommal Liptay Béla úr huszonötödször bíráskodott a szabolcsi versenyeken. Az 
első napi társas ebédnél Gencsy Albert társulati elnök szép meleg szavakban üdvözölte 
Liptay Bélát, tolmácsolva neki a társaság háláját és köszönetét, melyet senki jobban 
meg nem érdemel, mint a páratlan, lelkiismeretes, fáradságot nem ismerő bíró, Liptay 
Béla, ki már kora ifjúsága óta tölti be rendszerint a bíró szép, de nehéz tisztjét.”46	

1911-ben, harminc évi bírói működés után Liptay Béla lemondott a vármegyei 
agárverseny bírói tisztéről, de „ez alkalomból egy körülbelül 5000 korona értékű 
arany agarat ajánlott fel az országos agarász szövetségnek, azzal a feltétellel, hogy az 
országos agarász szövetség egy Nyíregyházán rendezendő országos versenyen tűzze 
ki ezt első díjul, még pedig oly agarak részére, melyek már díjat nyertek.”47 A felajánlás 
és Liptay Béla tiszteletére a Korona szálló emeleti termében bankettet rendeztek.

Liptay Béla a közélet más terén is szolgált. A Nyírvíz-szabályozó Társulat 1895. 
március 28-án megtartott ülésén választmányi taggá választották.48 1917-től haláláig 
elnöke volt Felsőszabolcsi Tiszai Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulatnak. 49	

A társulat 1907. július 1-jén Kisvárdán közgyűlést tartott, melyen a társulati 
székhelynek Kisvárdáról Nyíregyházára történő áthelyezését tárgyalták. Az áthelyezés 

41 Vármegyénk lótenyésztése. Kisvárdai Lapok 1901. 19. sz. 2. 
42 Liptay Béla versenyistállója. Kisvárdai Lapok, 1908. 20. sz. 3.
43 Budapesti czim- és lakásjegyzék, 1910. 4. rész, Budapest: Franklin Társulat, 1910. 492. 
44 Liptay Béla kilépett az úrlovasok igazgatóságából. Az Est, 1926. 88. sz. 15.
45 A Szabolcsvármegyei Versenyegylet vasárnapi lóversenye. Nyírvidék, 1923. 101. sz. 1. 
46 K. o. Agarászat. Vadász- és Verseny-Lap, 1905. 120. sz. 804.
47 Országos agár-verseny nálunk. Nyírvidék, 1911. 48. sz. 6. 
48 BoroVszKy, 1900: 289. 
49 Közgyűlés. Felsőszabolcsi Hírlap, 1917. 39. sz. 2. 
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mellett beadott, s 24 aláírással ellátott, 
terjedelmesen megindokolt indítványt dr. 
Vadász Lipót társulati ügyész olvasta fel. 
Az áthelyezés ellen egyetlen szónok, Liptay 
Béla emelkedett szólásra. Az őt ezért hírlapi 
vezércikkben bíráló Mezőssy Gusztáv 
(maga is kiváló birtokos, szakíró, a megyei 
törvényhozás tagja) azt írta, hogy Liptay 
„összetéveszti Kisvárda érdekét a társulat 
nagyfontosságú érdekével. Teljesen figyelmen 
kívül hagyván ugyanis az indítványban 
foglalt indokokat, dicséretes és bármely 
ügyhöz méltó buzgósággal szállott síkra 
Kisvárda lokális érdeke mellett. Meg vagyok 
róla győződve, hogy e beszéd a kisvárdaiak 
lelkében mély hatást tett s nem egyhamar 
fogják feledni … nálam ez a beszéd az 
ellenkező hatást eredményezte.”50 Liptayt 
egyébként a cikkíró talentumos, tartalmas 
embernek nevezte.

Liptay Béla nem csupán ebben a vízügyi 
szervezetben tevékenykedett. A Tisza–Duna-
völgyi Társulat Központi Bizottságának 1932. 
évi december 20-án kelt jegyzőkönyvéből 
az alábbiakat olvashatjuk: „Liptay Béla 
elhalálozásával a hazai vízügyek szolgálatát igen súlyos csapás érte. Ő ugyanis már 
a század első éveitől kezdve élénken vett részt a Felsőszabolcsi Tiszai ármentesítő 
társulat ügyeinek intézésében. Előbb, mint az akkor miniszteri biztosság alatt álló 
társulatnál szervezett véleményező bizottság tagja, majd elnöke. A vidéki társulat 
ügyeinek intézése körül tanúsított nagy hozzáértése és fáradhatatlan buzgalma 
indította a Tisza és Duna völgyében működő társulatok érdekeltségét arra, hogy Őt 
1922-ben még a Tiszavölgyi Társulat, majd 1924-ben a Tisza-Dunavölgyi Társulat 
központi bizottságának tagjává, majd 1930-ban alelnökévé választotta.”51

Az 1891-ben Kisvárdán megalakult Kisvárdai Termény és Szeszraktár Rt. 
elnökeként is bekapcsolódott a gazdasági életbe. Elméleti téren is munkálkodott, 
cikkeket írt a Vadász- és Verseny-Lap, a Köztelek, a Magyar Hírlap, az Alkotmány 
című lapokba, miként a kisvárdai hetilapokba is. 

Liptay Béla más módon is szolgálta Kisvárda kulturális- és társadalmi életét. 1904-
ben ő állt annak a mozgalomnak az élére, amelynek eredményeként megalakult a 
Közművelődési Egylet, melynek célját is ő fogalmazta meg: „széles alapon, mélyebb 

50  Mezőssy gUsztáv: Utóhangok a legutóbbi tiszatársulati közgyűlésről. Nyírvidék, 1907. 27. sz. 1.
51  eLeK andrásné – KoMiszár dénes: A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti gyűjtemény régi arcképcsarnoka. 

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2010. 1. sz. 63. [eLeK–KoMiszár, 2010.]
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rétegekbe hatolva terjeszteni a termékenyítő ismereteket, fejleszteni a szépérzéket, 
vonzalmat kelteni minden iránt, ami mindnyájunkra és társas életünkre nemesítőleg 
hat... Gondot fordítana arra, hogy a hatóságok működésével párhuzamos oktató 
felolvasásokkal a közegészségügyet is ápolná.”52

Azt is tudjuk, hogy a földbirtokos tagja volt a Nemzeti Kaszinónak, elnöke volt a 
kisvárdai közbirtokosságnak. 

Liptay Béla aktivitásának több olyan jékei alkotása van, amely máig is őrzi 
létrehozójának áldozatkészségét. Ezek közül elsőként a római katolikus templom 
említhető. 1885-ben a jékei hívek és a két katolikus földesúr, Szögyényi Emil és Liptay 
Béla, belátták, hogy a szűk kápolna nem tudja befogadni mindkét katolikus vallás híveit, 
illetve a papi, tornyospálcai és a tanyákról bejárókat, ezért új templom építését határozták 
el. A meglévő plébániatelket Liptay kiegészítette, Szögyényi az építkezés költségéhez 
járult hozzá.53 Az új templomot 1888. augusztus 15-én szenteltek fel. „A templom- 
egy régi alapítvány felhasználásával – többek és különösen a Liptay család bőkezű 
adományából épült” – jegyezte meg a korabeli újság tudósítója. A szentelést követő 
istentisztelet után „Liptay Béla vendégszerető házánál fényes díszlakoma volt.”54	

A millennium alkalmából Liptay Béla községházát építtetett, 1906. november 
25-én pedig a római katolikus egyházközség avatott új iskolát. Ennek átadásakor a 
kisvárdai Csonth Endre plébános mondott beszédet, ebben Liptay Bélának „háláját, 
elismerő köszönetét fejezte ki a hívek nevében az iskola létesítése körül kifejtett 
nemes buzgalmáért és áldozatkészségéért.” Az eseményről beszámoló újságíró is 
megjegyezte, hogy „Valóban boldog község, amelynek olyan jóltevője van, mint 
Liptay Béla, ki minden elfoglaltsága mellett is időt talál és alkalmat vesz magának, 
hogy községe egyházi és polgári ügyeivel foglalkozzék...”55

1928-ban az ő kezdeményezésére az egri érsekség tervezetet készített arról, 
hogy Jékén önálló plébánia álljon fel, hozzá csatolva a kisvárdai plébániától Pap, a 
mándokitól Tornyospálca és a kopócsapátitól Nyírlövő fiókegyházak. 1931-ben 
megkapták az első plébánost, de a tervezet csak 1934-re tudott kiteljesedni, amikor 
Béla fia, László és a hívek pénzadománya révén lelkészlakot építettek, így megkapták 
a plébániai rangot.56

Liptay Béla már szülőhelyén bekapcsolódott a közéletbe, mivel két évtizedig 
volt a falu bírája, tagja a helyi képviselő-testületnek. A legtöbb adót fizetők között 
automatikusan bekerült a megyegyűlésbe, de a képzettsége és tehetsége is megalapozta, 
hogy oda beválasztották. Ezzel apja örökébe lépett, aki szintén betöltött ilyen pozíciót, 
sőt főszolgabíró is volt. 

Liptay Béla örökös megyebizottsági tagságot is kapott. Tagja volt a megye egyik 
bizottmányának, a kisvárdai közkórház bizottságnak,57 beválasztották a népnevelési 

52 Közművelődési egylet Kisvárdán. Kisvárdai Lapok, 1904. 36. sz. 2.
53  soós iMre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Budapest, 1985. Szent István Társulat, 391–

392. [soós, 1985.]
54 Templomszentelés Jékén. Kisvárdai Lapok 1888. 29. sz. 4. 
55 Iskolaszentelési ünnep Jékén. Kisvárdai Lapok, 1906. 48. sz. 1.
56  soós, 1985: 392. 
57 Megyegyűlés. Nyírvidék, 1913. 103. sz. 3. 
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bizottságba is.58 A lótenyésztő bizottságban betöltött szerepéről már fentebb 
szóltunk.

Ezek a közszereplések olyan hírnevet szereztek számára, hogy a magasabb politika 
színpadára is felléphetett. 

Először a parlamentben

1910-ben a Nemzeti Munkapárt jelöltjeként a kisvárdai kerület országgyűlési 
képviselőségének megszerzéséért szállt harcba a Justh-párti Hrabovszky 
Guidó kisvárdai ügyvéddel szemben. A jelölőgyűlést március 24-én 
tartották, ezen mintegy 400 választó jelent meg. Jármy Miklós ajánlotta öt 
a jelöltsége „amit kimondatlan nagy lelkesedéssel fogadott a nagy számban 
megjelent közönség. Szalánczy Bertalan kijelentette úgy a maga, valamint az 
ez idő szerint a munkapárthoz nem tartozók nevében, hogy ismerve Liptay 
Béla múltját és jelenét és kifogástalan férfias jellemét, teljes bizalommal 
csatlakoznak a munkapárti jelölthöz és annak zászlaját teljes erővel diadalra 
fogják juttatni.”59	A gyűlés után 34 fogaton 120 fős küldöttség indult Jékére 
a jelöltséget felajánlani. 

Liptay Béla kisvárdai programbeszéde április 10-én délelőtt 11-re volt hirdetve a 
Nagyszálloda színháztermébe. Liptay elé 30 fős bandérium ment Jékére, ám a fényes 
sereglet kisvárdai bevonulásakor a Csillag utcán és a Flórián téren „összeverődött 
nem annyira az ellenzékből, mint a csőcselékből álló tömegtől egy kisebbszerű 
tüntetésben volt részük… a kisvárdai rendőrség erélyesen, de tapintatosan tartotta 
fönn a rendet.”60 Olyan népes hallgatóság jött össze – mintegy 1600 ember –, hogy 
Liptay az épület udvarán volt kénytelen beszélni a hallgatósághoz. 

A választásra június 3-án került sor. A szavazás egész estig tartott, tíz órakor 
hirdették ki az eredményt. Liptay 1731 szavazatot szerzett Hrabovszky 1136 
voksa ellenében. Kisvárdán 296–172 volt az arány. „Az eredmény kihirdetés után 
egy küldöttség kereste Liptay Bélát, hogy a választási színhelyre hozzák. Liptayt 
megérkezésekor óriási lelkesedéssel és éljenzéssel fogadták választói. Somogyi József  
választási elnök igen szép beszédet intézett hozzá és átadta neki a mandátumot. 
Liptay Béla meghatóan fejezte ki köszönetét mindazoknak, kik érte lelkesedtek és 
szavazatukkal megválasztását biztosították, ígérte, hogy híven és becsületesen fogja a 
kerületet és a polgárok érdekeit képviselni.”61	

A választás sikerült, ám az országgyűlésben 1910. július 8-án a Kúria átiratát 
ismertették, amelyben mások mellett Liptay Béla képviselő megbízólevele ellen is 
kérvényt nyújtott be.62 A Képviselőházi Naplóban nem konkretizálták a petíció 
okát, de a Budapesti Hírlap július 5-én azt közölte, hogy Antalffy Gyula és társai 

58 Szabolcsmegye rendkívüli közgyűléséből. Nyírvidék, 1884. 2. sz. 2. 
59 Liptay Béla jelölése. Kisvárda és Vidéke. 1910. 13. sz. 3.
60 Választási mozgalmak. Kisvárda és Vidéke, 1910. 16. sz. 2. 
61 Képviselőválasztás. Kisvárda és Vidéke, 1910. 23. sz. 3.
62 Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója I. kötet. Budapest, 1910. 42.
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a kisvárdai választópolgárok nevében támadták meg Liptay mandátumát, „melyet 
azért kérnek érvénytelennek kimondani, mert a megválasztott képviselő, mint a 
vármegyei lótenyésztő-bizottság elnöke, azt az ígéretet tette a választóknak, hogy 
méntelep-osztályt fog kirendelni. Ígért ezenkívül hidakat, vasúti megállóhelyeket. 
Dáridókat rendezett s minden rászavazónak harminc-száz koronát adott. A kérvény 
azt mondja, hogy Liptay háromszázhúszezer koronát folyósított a kisvárdai ipar- és 
kereskedelmi banknál egyik fő kortese számára.” Végül arra kérték a Kúriát, hogy 
mondja ki, hogy „az érvényes szavazatok általános többségét nem Liptay, hanem 
Hrabovszky Guidó Justh-párti jelölt nyerte el, ennélfogva ő a kerület megválasztott 
képviselője.”63

A Népszava valamivel rövidebben adta tudtul mindezt, azzal a különbséggel, hogy 
nem 320 ezer, hanem 32 ezer koronát említett.64 Ez utóbbi inkább lehetett a valós 
összeg, ha egyáltalán valóságról, igazságról beszélhetünk, hiszen 1911. november 28-án	
az ülést vezető elnök bemutatta a háznak a Királyi Kúria ítéletét, amely elutasította a 
Liptay megválasztása ellen emelt beadványt. „Tudomásul szolgál, és minthogy Liptay 
Béla országgyűlési képviselő úr választása ellen panasz vagy kifogás nem tétetett, 
nevezett képviselő úr a házszabályok 114. §-a alapján a végleg igazolt képviselők 
jegyzékébe iktattatik.”65 Képviselősége alatt Liptay Béla a IV. kerületben, az Angol 
királynő szállóban, majd a Borz u. 8. szám alatt lakott.66	

Liptay a földművelésügyi bizottság munkájában tevékenykedett. Azt nem 
mondhatjuk, hogy aktív tagja lett volna a parlamentnek, hiszen felszólalásainak nincs 
nyoma a képviselőházi naplókban, csak a mások mondandójához fűzött bekiabálásait, 
megjegyzéseit rögzítették. Ám más esetben is felbukkan a neve.

A képviselőház mentelmi bizottságának 1911. július 12-i ülésén Liptay Béla 
mentelmi ügyét tárgyalták. Szabolcs vármegye t. főügyésze az 1879. évi XL. tc. 46. §-
ba ütköző kihágás miatt kérte az államvasút debreceni üzletvezetőségének följelentése 
alapján az országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. Liptay 1910. 
évi október hó 15-én Nyíregyháza határában fekvő Görögszállás vasúti állomáson 
„Hrabéczi Sándor állomásfelvigyázót és Vattamán forgalmi szolgálattevőt tanuk 
jelenlétében »disznók«-nak nevezte azért, mert neki hajtányt rendelni és a szolgálati 
telefont rendelkezésére bocsájtani nem akarták.” A vasúti alkalmazottak is hatósági 
közegek voltak, így aki őket sértegette, az kihágást követett el. A mentelmi bizottság 
szerint „Minthogy azonban az egyoldalú följelentés egymagában, a mentelmi bizottság, 
illetve a képviselőház állandóan követett gyakorlata szerint nem tekinthető elégséges 
adatnak az inkriminált büntetendő cselekmény tényelemeinek, és ezek, valamint az 
illető képviselő személye közt az okozati összefüggés megállapítására: a mentelmi 
bizottság zaklatás esetét látja fennforogni, miért is tisztelettel javasolja, hogy Liptai 
Béla országgyűlési képviselő mentelmi joga ez ügyben ne függesztessék fel.”67

63 Megtámadott mandátumok. Budapesti Hírlap, 1910. 158. sz. 17.
64 Petíciók. Népszava, 1910. 158. sz. 2.
65 Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója 12. kötet. Budapest, 1911. 465.
66 Az 1910. évi június hó 21-ik napjára összehívott országgyűlés képviselőháza tagjainak betűsoros év- lakás és tör-

vényhatóságok szerinti névjegyzéke. Összeállította a képviselőház kiadóhivatala. Budapest, 1911. 19.
67 Az 1910. évi június hó 25-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának irományai XII. kötete, Budapest, 1911. 277.
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1911. július 18-án Márkus László, a mentelmi bizottság előadója tett jelentést arról, 
hogy a napokban tárgyalta Liptay Béla mentelmi ügyét, a javaslatot kinyomtatják és 
kiosztják a Ház tagjai között.”68	

Az ügy 1912. június 7-ig húzódott, amikor az előadó közölte, hogy mivel 
semmiféle előnyomozati cselekmény nem történt, így sem a mentelmi bizottság, sem 
a T. Ház előtt nincs se tárgyi, se személyi összefüggésre adat, ezért javasolja, hogy a 
mentelmi jogot ne függesszék fel. A képviselők elfogadták a javaslatot, ezzel a kérdés 
lezárult.69	

1914. április 25-én a képviselőházi ülésen bemutatták a nagykárolyi református 
egyházmegyei tanítóegyesületnek és a felsőszabolcsi református egyházmegyei 
tanítóegyesültnek Szalka Sándor és Liptay Béla képviselők által ellenjegyzett kérvényét, 
amelyben a tanítói nyugdíjtörvény revízióját kérték. Az ügyet a kérvényi bizottságnak 
adták át tárgyalni.70

1916. szeptember 13-án az elnöklő Beöthy Pál bemutatta Liptay Béla táviratát, 
amelyben egészsége helyreállítása céljából négyheti szabadságot kért. A házszabályok 
257. § értelmében ezt magadták.71

Liptay, bár a parlamenti szócsatákba csak néha-néha avatkozott be, azért a háttérben 
erősen dolgozott a választókerület és Kisvárda érdekében. Képviselői működésének 
több kisvárdai intézmény köszönhette létét és fejlődését. Elsőként a gimnáziumot kell 
említeni, melyre a helybéliek már 1895-óta vágyakoztak. Az országgyűlési választás 
után, 1910. június 20-án a községi képviselők az 1908-as beadványra hivatkozva újra 
kérték, hogy a megyében létrehozandó második főgimnázium Kisvárdán legyen. Ezt 
a minisztérium – bizonyos feltételek teljesítése esetén – jóváhagyta. A 8 évfolyamos 
gimnázium a VKM rendelete szerint csak az I. osztállyal, tehát az alsó fokozattal indult 
volna meg, de a helyiek a felső fokozatot is óhajtották. Az V. osztály „megnyitásának 
a kieszközlése, az ideiglenes elhelyezésre alkalmas helyiség biztosítása, mind 
személyek önzetlen és odaadó munkásságának eredménye. S ezek közül Liptay Béla 
orsz. képviselő neve lép előtérbe” – írta az eseményeket felidéző Császy László.72	
A jékei földbirtokos tehát nem hiába került be a képviselőházba, hiszen „kijárta” 
a gimnáziumot választókerülete számára. Az impozáns épület megvalósításában 
és felszereltetésében szintén nagy szerepet játszott, és nem ő tehetett róla, hogy a 
világháború miatt az építkezés félbeszakadt, mindig arra törekedett, hogy az befejezést 
nyerjen. Egy beszédében kijelentette, hogy nem nyugszik addig, „míg a bakti vonat 
a gimnázium kapujához nem hozza a tanulókat.”73 Ezt a vállalását is teljesítette, 
hiszen 1912. szeptember 28-án megnyitották a Kisvárda-Nyírbakta vasútvonalat, s 
a gimnázium közelében az ún. Kisállomás létrejötte is az ő nevéhez fűződik. Ezzel 
Kisvárdának ez az elmaradott településrésze is fejlődésnek indult. 
68 Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. X. kötet, Budapest, 1911. 36.
69 Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója XVI. kötet, Budapest. 1912. 493.
70 Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. XXI. kötet, Budapest, 1914. 84.
71 Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. XXXII. kötet, Budapest,	

1916. 74.
72  császy LászLó: A kisvárdai állami főgimnázium alakulásának története. In: A Kisvárdai Állami Főgimnázium 

értesítője az 1911–12. iskolai évről. közzéteszi Mayer György, Kisvárda, 1912. 9.
73 werNer, 1937.: 1.
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A kisvárdai Szent Orsolya-rendi tanítónőképző intézet és elemi iskola 
engedélyezése tárgyában ugyancsak közbenjárt. Báró Horváth Jánosné (O’ Brian 
Eufemie) 1883-ban erdőbirtokokat hagyományozott a kisvárdai római katolikus 
egyháznak egy leányiskola létrehozására.74 Liptay, mint a Horváth családdal rokon, s 
mint a Kisvárdai Közbirtokosság elnöke, már országgyűlési képviselőként segítette a 
rend kisvárdai megtelepedését, az iskola megnyitását, miként az orsolyitákhoz tartozó 
római katolikus polgári leányiskola is az ő „lobbizásának” eredményeként szolgálhatta 
a nőnevelés ügyét az 1927/28-as tanévtől. Az apácáknál földműves iskola létesítésén 
is fáradozott.

Az állami polgári leányiskola létrejöttében is szerepelt vállalt akkor, amikor a fiúk 
részére létrehozott gimnázium megalakulása után nem engedte elsorvasztani a fiú 
polgárit, hanem másokkal együtt erőteljesen és sikeresen szorgalmazta, hogy azt 
leányiskolává szervezzék át. Nem véletlen tehát, hogy az iskola értesítője a halálakor 
méltató nekrológot és díszmagyaros fotót közölt róla. A református leányiskola 
létesítése is az ő nevéhez fűződik.

Kieszközölte az államsegélyt a munkásházak létesítéséhez, a 600 hold legelőt 
az ő közbenjárására nyert államsegélyen vette meg Kisvárda. A Wahrmann-birtok 
megvételét kijárta, nem az ő hibája volt, hogy nem lett belőle semmi, a várdai gazdák 
nem vállaltak egymásért kezességet. Mindezeken túl a magánembereknek is sokat 
segített ügyes-bajos dolgaikban. 

Liptay Béla 1918-ban, a forradalom kitörésekor visszavonult a politikai élettől, 
novemberben lemondott mandátumáról. Jékei, nyírkarászi és gyulaházi birtokain 
gazdálkodott. A kisvárdaiak többek között ezekkel a szavakkal köszönték meg addigi 
munkálkodását: „Az új világ elsöpört mindenkit. Eltemetett pártokat, s velük együtt 
egy egész régi világot, de Liptay Béla jó szívét, a közjóért való nemes törekvését nem 
temethette el.”75

A díszpolgár

A „közjó” érdekében végzett tettei miatt 1913. október végén egy bizalmas 
értekezletre jött össze a kisvárdai községházán a település színe-java, és elhatározták, 
hogy Liptay Bélának Kisvárda díszpolgárává való választását indítványozzák a 
képviselő-testületnek, mivel a nevezett „Elévülhetetlen érdemeket szerzett...a kerület 
kultúrájának megteremtésében. Régi vágya minden józanul gondolkodó kisvárdai 
embernek, hogy ezt a kiváló érdemet méltó módon honorálja… Meg vagyunk róla 
győződve, hogy a képviselőtestület minden egyes tagja szívvel-lélekkel hozzájárul az 
indítványhoz, s így bizton reméljük, hogy községünk polgárságának száma nemsokára 
egy kiválóan értékes egyénnel fog gyarapodni.”76

74  LengyeLné tóth éva: Kisvárda iskolái. In: Kisvárda ’90. szerk. Fehérvári Béla, Kisvárda, 1991. Kisvárda Város 
Önkormányzata, 132. 

75 Liptay Béla búcsúztatása. Felsőszabolcsi Hírlap, 1918. 47. sz. 1.
76 Liptay Béla Kisvárda díszpolgára lesz. Felsőszabolcsi Hírlap, 1913. 44. sz. 3.
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1914. január 25-én rendkívüli testületi ülést tartottak, ezen egyetlen napirendi pont 
szerepelt: Ébner Jenő főjegyző előterjesztést tett a kitüntető cím adományozásra. 
Ékes szavakkal méltatta Liptay érdemeit, melyet Kisvárda felvirágoztatása érdekében 
fáradhatatlanul és önzetlenül végzett. A 40 tagú testületből 3–4 fő kivételével 
mindenki jelen volt, sőt a járási főszolgabíró is megtisztelte az ülést. A képviselők 
nem mondhattak mást, mint amit a Dávidházy Kálmán debreceni kalligráfus által 
elkészített, a főjegyző által felolvasott díszes oklevél tartalmazott: „Kisvárda közönsége 
a kerület országgyűlési képviselőjének, a község mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi 
érdekei felkarolásáért, s különösen a tanügy terén az állami főgimnázium létesítése 
körül önzetlenül kifejtett fáradhatatlan munkásságáért, őszinte köszönettel és soha el 
nem múló hálával tartozik.

Eme sokoldalú és közhasznú munkásságának elismeréséül s a mindenkor érzett 
tiszteletnek és ragaszkodásnak kifejezése gyanánt nagyságos Liptay Béla urat, a 
község képviselőtestülete ... 33/1914. Kgy. szám alatt hozott egyhangú határozatával, 
a közönség osztatlan óhajának megfelelve, Kisvárda község díszpolgárává 
választotta.”77

Döntöttek arról is, hogy az oklevelet az összes testületi tagból álló küldöttség 
adja majd át. A határozatot követően Liptay Bélához eljuttatták a kitüntetés tényét. 
Ő a következő táviratot küldte: „Nagy meghatottsággal vettem tudomásul, hogy 
Kisvárda város képviselő-testülete engem díszpolgárának egyhangúlag megválasztott. 
Megköszönni nem tudom ezen nagy, a jelen pillanatban alig mérlegelhető kitüntetést, 
de kérem vegye és tolmácsolja azon fogadalmamat, hogy összes törekvésemmel azon 
leszek, hogy polgártársaim bizalmára és szeretetére érdemes lehessek.”78	

Az okiratot február 28-án egy 36 főből álló küldöttség adta át Budapesten. Ők a 
Hungária szálló előcsarnokában gyülekeztek, majd elindultak a képviselő Borz utcai 
lakásához, amely előtt már a kisvárdai dr. Vadász Lipót államtitkár várta őket, aki a 
küldöttséghez csatlakozott. Délre járt az idő, mikor felmentek a lakásba, ahol Liptay 
családja körében fogadta a deputációt. Kastaly Ferenc főbíró, a delegáció vezetője 
hangsúlyozta, hogy az oklevél eszméjét nem a politika zavaros vizéből, hanem „az 
őszinte szeretet és hála tiszta forrásából” merítették, a díszpolgári cím „tisztelet egy 
ideális gondolkodású férfiú iránt, s éppen ezért bizonyos erkölcsi értékkel bír.”79	

Liptay könnyes szemmel, meghatódva köszönte meg az elismerést, mondván, hogy ő csak 
a kötelességét végezte. A sereglet átvonult a Deli étterembe, ahol csatlakozott hozzájuk dr. 
Korniss Ferenc, a képviselő veje, és dr. Tóth Endre budapesti ügyvéd. Itt újabb köszöntések, 
tósztok és válaszok hangzottak el a 17 óráig tartó ünnepi fogadás közben.

Újra a politika színpadán

1919. november 17-én megjelent az 1919. évi 5985. M.E. sz. új választójogi rendelet, 
mely általános, titkos választójogra épült, a nők is szavazhattak, de a férfi választók 

77 A községházáról. Felsőszabolcsi Hírlap, 1914. 5. sz. 3.
78 P.: Kisvárda parlamentjéből. Szabolcsi Újság, 1914. 5. sz. 2.
79  császy LászLó: Kisvárda első díszpolgára. Felsőszabolcsi Hírlap, 1914. 10. sz. 2.
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korhatárát 24 évre emelte. A magyar lakosság szavazásra jogosultjainak aránya így 40% 
lett. Az Országgyűlést átmenetileg Nemzetgyűlésnek nevezték át, a felsőház 1926. 
évi helyreállításáig. Ennek alapján tartották meg 1920. január végén a nemzetgyűlési 
választásokat.

Kisvárdán később történt a voksolás, mert a románok még itt tartózkodtak akkor, 
amikor az országos megmérettetés zajlott. A kisvárdai választókerületben három jelölt 
lépett fel: Liptay Béla pártonkívüliként, Kürthy Ferenc, a dombrádi Kisgazdapárt 
főjegyzője, és dr. Moser Ernő, a Kisgazdapárt országos főtitkára. Június 1-jén a 
következő plakát hívta fel Kisvárda közönségének figyelmét Liptay Béla indulására, 
jelölésére: „Idegen ember nem kell nekünk! Kerületünk régi képviselője, Liptay Béla 
bizalmunkat bírja. Benne sohasem csalódtunk. Akár közügyben, akar pedig jogos 
magánügyben fordult hozzá a kerület bármely pártállású tagja, ügyét a legnagyobb 
szeretettel támogatta. Ízig-vérig magyar és keresztény, talpig becsületes ember. Az 
ő nagy műveltsége, bátorsága és kitartása biztosítékot nyújt arra, hogy a keresztény 
magyar haza és királyság újra való felépítésének tevékeny harcosa lesz. Minden gazda 
tudja azt, hogy a magyar állam léte a gazdatársadalom vállain nyugszik s így istápolni 
tudja annak érdekeit, de emellett nem hanyagolja el a más társadalmi osztálybeliek 
érdekeit sem. A régi pártkeretek lehullottak, tömörüljünk mindnyájan Liptay Béla régi 
képviselőnk zászlaja alá. Éljen Liptay Béla képviselőjelöltünk.”80

Június 4-én aláírták a trianoni diktátumot, június 6-án délelőtt Mándokon Liptay 
programbeszédet tartott, és aznap délután Kisvárdán is az Iparbank erkélyéről, 
több mint ezer főnyi hallgatóság előtt. Nemcsak hívei jelentek meg nagy számmal, 
hogy régi bizalmuk megmaradásáról biztosítsák, de az ellenpártiak is oda gyűltek, 
hogy a szónokokat zavarják. Liptay Béla mondandóját a tudósító így foglalta össze: 
„Nem csatlakozik egyik párthoz sem, mert a régi pártkeretek lehullottak, a mostani 
pártok pedig társadalmi osztályok szerint tagozódnak. Ez az oka, hogy a Kisgazda- 
és Földmívespártba nem lép be, bár ő maga is gazda, ha nem is kisgazda. De meg a 
pártokban a személyi érvényesülés hajszáját látja, mindenki miniszter vagy államtitkár 
szeretne lenni. S mert ő csak közkatonaként óhajt helyet foglalni a nemzetgyűlésben, 
nem tartja szükségesnek belépni egyik párt keretébe sem. Kimerítően szól a társadalmi 
osztályok bajairól, azok okairól és az orvoslás módozatairól. Rámutat a földműves és 
iparos nyomasztó helyzetére, de különösen kiemeli a tisztviselőkét. A földművesek 
sorsán való javítás kapcsán elmondja, hogy ő már e téren sok kérdést megoldott 
falujában, Jékén, pedig akkor még Kisgazdapárt nem is létezett. Birtokán felesben 
gazdálkodnak a jékei földművesek és közlegelőt is kaptak tőle. Szükségesnek tartja 
gazdasági iskolák létesítését, hogy a földművelő nép a szakszerű gazdálkodásban 
járatosabb legyen, ámde a tanerők megválasztásában ezentúl óvatosabbnak kell lenni. 
A kommunizmussal kapcsolatban előadja, hogy a kommunistákat kíméletlenül kell 
üldözni. Rendíthetetlen híve a keresztény nemzeti királyságnak (éljen). Beszédének 
egyik fontos vezérmotívuma volt, hogy a közélet tisztaságát minden téren és minden 
eszközzel helyre kell állítani. Különösen meg kell rendszabályozni az áruuzsora 
letörésére a tisztességtelen kereskedelmet.” A kortesbeszéd végén gróf  Vay Gábor 
80 Liptay Béla. Felső-Szabolcs, 1920. 9. sz. 3.
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is felszólalt Liptay érdekében.81 A jelölt 
Dombrádon 9-én agitálta a szavazókat, 
ismertette elképzeléseit.

1920. június 20-án megtörtént a választás. 
Moser 10.176, Liptay 2.735, Kürthy 2.113 
szavazatot kapott, ezzel elsöprő többséggel a 
Kisgazdapárt győzött.82	

Tevékeny életének felsőbb helyen történő 
elismerését 1923-ban magyar királyi gazdasági 
főtanácsosi címmel fejezték ki. A Nyírvidék 
február 25-én adta tudtul, hogy Horthy Miklós 
Szalánczy Bertalan földbirtokost, a vármegyei 
Gazdasági Egyesület elnökét, továbbá Liptay 
Bélát gazdasági főtanácsosokká nevezte ki. 
„A legmagasabb helyről érkezett kitüntetés 
fénye vármegyénk közgazdasági életének 
két kimagasló tagjára vetődik… Lipthay Béla 
földbirtokos ugyancsak példás társadalmi, 
közéleti közgazdasági tevékenységet fejt ki 
s a hazai lótenyésztés terén elért sikerei az e 
téren páratlanul álló szaktudása nemcsak vármegyénk, hanem országunk közgazdasági 
életének jelentékeny tényezőjévé emelik.”83

Kállay Miklós főispán a március 29-én, a megyeháza kistermében tartott ünnepségen 
szintén a lótenyésztés körüli érdemeit emelte ki: „Lipthay Béla, aki a vármegyei és az 
országos lótenyésztés érdekében kifejtett munkásságával kiemelkedett a vármegye 
keretéből és az egész ország elismerését vívta ki.”84

Miután újjászervezték a felsőházat (1927), Szabolcs és Ung ideiglenesen egyesített 
vármegyék is küldhettek oda embereket. 1927. január 11-én volt a megyeházán a 
választás, dr. Ujfalussy Dezső 239, Megyery Géza 187, Liptay Béla 165 szavazatot 
kapott, ők hárman lettek a felsőház tagjai.85

A felsőházat képviselő küldöttséget vezette Nyírtasson, amikor gróf  Vay Tibor 
örökös főrendiházi tagot temették 1928-ban.86

1930. január 11-én Nyíregyházán Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyék törvényhatósági bizottsága dr. Erdőhegyi Lajos főispán 
elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott, melynek legfontosabb tárgya az 
újjáalakított vármegye három felsőházi tagjának megválasztása volt. Az elnöklő 
főispán névszerinti szavazást rendelt el. A közgyűlés abszolút többséggel dr. Liptay 
81 Liptay Béla programmbeszéde. Felső-Szabolcs, 1920. 11. sz. 2.
82 Mózer Ernő a kisvárdai kerület képviselője. Nyírvidék, 1920. 141. sz. 1.
83 Új gazdasági főtanácsosok. Nyírvidék, 1923. 45. sz. 5.
84 A vármegye Gazdasági Egyesülete ünnepli gazdasági főtanácsossá kinevezett elnökét, Szalánczy Bertalant és tag-

ját, Lipthay Bélát. Nyírvidék, 1923. 72. sz. 3.
85 Szabolcsvármegye törvényhatóságának megválasztott felsőházi tagjai: Ujfalussy Dezső dr., Megyery Géza és Lip-

tay Béla. Nyírvidék, 1927. 7. sz. 1.
86 Az 1927. évi január hó 25-ére hirdetett országgyűlés felsőházának naplója, II. kötet. Budapest, 1928. 259.
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Béla gazdasági főtanácsost, Megyery Géza nyugalmazott kúriai bírót és Újfalussy 
Dezső nyugalmazott főispánt választotta meg felsőházi képviselőivé, akik a régi 
vármegyét is képviselték a felsőházban. A megválasztottak nevében Liptay Béla 
mondott köszönetet az irántuk újból megnyilvánult bizalomért.87

1932. december 6-án a vármegye törvényhatóságának rendkívüli közgyűlésen is 
felviharzott neve hallatára a taps, amikor a közgyűlés elnöke Mikecz Ödön főispán 
kihirdette felsőházi taggá választását. 88 De ezzel a bizalommal Liptay Béla már nem 
tudott élni.

Liptay Béla halála és emlékezete

A bemutatott élet megszakadt, mivel 1932. december 8-án hajnalban Liptay Béla 
elhunyt. A rokonságon kívül Jéke, Kisvárda, a megye és a Felsőház is gyászolta az 
eltávozottat. 

Liptay Bélát az általa építtetett jékei római katolikus templom bejáratánál 
ravatalozták fel. Innen temette Énekes János prelátuskanonok, nyíregyházi plébános 
december 10-én. Búcsúztatta őt a megye, az Árvízmentesítő, a Felsőszabolcsi 
Gazdakör és Kisvárda képviselője is. „Temetése diadalmenet volt: egy jótettekben 
gazdag lélek földi pályafutásának diadalmas befejezése, melynek tanúságtételére 
megjelent ott a vármegye közönségének színe-java mellett a társadalom minden rétege, 
és a kegyeletes szeretet december derekán is virágerdővé varázsolta a ravatalt.”89	

Liptay Béla végső nyughelye a jékei családi kripta lett. A nevén, születési- és 
halálozási adatán kívül ez olvasható a márványlapon: „Jóságos szíve szeretete vezette 
egy életen át.”

1933. június 22-én a Felsőszabolcsi 
Gazdakör kisvárdai közgyűlésén 
leleplezték az elhunyt arcképét.90	
Jelenleg egy 71X91 cm-es méretű 
olajfestményt ismerünk Liptay 
Béláról, ezt Glatz Oszkár készítette 
1930-ban. Ezt Nyíregyházán őrzik, 
Liptay Béla lányának az adományából 
került a Felső-Tisza-vidéke Vízügyi 
Történeti Gyűjteménybe. 91

Kisvárdán 1937-ben a Jékére 
vezető, addigi Vörösmarty utcát elnevezték Liptay Béla utcának, majd a szocializmus 
éveiben lett belőle Vörös Hadsereg utca, egészen 1991-ig, amikortól ismét e jeles 
férfiúra emlékeztet.

87  ziMMer ferenc (szerk.) MTI Napi Hírek. Budapest, 1930. január 11. Magyar Távirati Iroda Rt., 1.
88 Liptay Béla. Nyírvidék, 1932. 280. sz. 1.
89 Liptay Béla. In. Tanítóképző Intézeti és Polgári leányiskola értesítője 1932/33. tanévről, Kisvárda, 1933. 3.
90 Lipthay Béla elhunyt elnök arcképét ünnepélyes közgyűlésen leplezte le a Felsőszabolcsi Gazdakör. Nyírvidék, 

1933. 96. sz. 2.
91  eLeK–KoMiszár, 2010. 70.

Százhatvan éve született Liptay Béla, Kisvárda első díszpolgára


