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Pétery Károly (1819-1877) 

politikai pályaképe*

Ezen életrajz keretei között a dualizmus korai szakaszának (1867-1875) egy 
eddig feldolgozatlan politikusát, Pétery Károlyt szeretnénk bemutatni. Vizsgáló
dásunk eredendően helytörténeti indíttatású volt, de a téma mélyebb vizsgálata 
során érdemesnek tűnt Pétery politikai pályáját országos összefüggésekben 
bemutatni. Kutatásunkat még nem fejeztük be, a téma számos forrását még nem 
állt módunkban áttekintenünk. Ezért fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ebből 
adódóan hol a források hiánya, hol pedig fel nem derítettségük miatt nem 
tudtuk a témát teljes mélységében feltárni. A jelen dolgozat tehát csak egy 
köztes kutatási állapot mérlege.

Pétery Károly ifjúkora és pályakezdete (1819-1849)

Pétery Károly 1819. január 30-án született az akkor Heves és Külső-Szolnok 
vármegyéhez tartozó Mezőtúron.1 Érdekes, hogy keresztelési oklevelén két 
évvel korábbi dátum szerepel, de ez csupán az okmányt kiállító prédikátor 
másolás során elkövetett figyelmetlensége következtében került az iratra. Egyéb
ként Pétery sírkövén is az 1819-es évszám szerepel, amely azért is hiteles, mivel 
a síremléket Pétery Teréz, a politikus húga állította.2

Születésekor Péter Károly néven anyakönyvezték és csak írói működése idején 
illesztette neve után az y-t. Nagyapja, Péter Mihály 1776-ban költözött Borsod
ból a Bars megyei Kiskálnára, majd Bajkára.3 Három fia közül a középső, az 
1788-ban született András, Debrecenben folytatott tanulmányait követően ke
rült Mezőtúrra. Itt 1813-ban a református gimnázium rektora lett.

Két év múlva városi jegyző, egészen 1835-ig. Alapítója tagja volt a városban a 
Központi Kaszinónak, majd az 1830-as években Heves és Külső-Szolnok megye 
táblabírájaként tevékenykedett. 1816-ban kötött házasságot Mészáros Zsuzsanná
val, akinek családja az egyik legtekintélyesebb és legmódosabb nemesi família volt 
a korabeli Mezőtúron. E házassággal a frissen letelepült Péter András befogadott
nak tekinthette magát a város vagyoni és szellemi elitjébe. A frigyből négy gyer
mek: három lány, Zsuzsanna, Teréz, Julianna és egy fiú, Károly született.4

* A Tihanyi Alapítvány Egy dualizmuskori politikus portréja című pályázatára készített pályamunka.
1 Haliny. In: MV, 1896. június 28.
2 A születés időpontja körüli bizonytalanságot Varga Lajos tisztázta. Lásd Varga, t . p.
* Túri 11. In: MV, 1912. május 12.
1 Életrajzi Lexikon. 60. p.
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Pétery tehát egy tehetősnek mondható vidéki középnemesi család sarjaként 
látta meg a napvilágot. Mezőtúr ebben az időben a Kállay család tulajdonában 
volt. 16 000 ember élt ekkoriban a városban. Egy 1828-as felmérés szerint a 
lakosság 75 %-a 10 kát. holdnál nagyobb birtokkal rendelkező gazdák és az 
ennél kisebb területtel bíró, illetve házatlan zsellérek közül került ki. A honorá- 
ciorok és a városi, egyházi és uradalmi tisztviselők aránya mindössze 0,9 % volt 
az összlakosságon belül! Vagyis a város szinte teljes mértékben a mezőgazdaság
ból élt, kiegészítve némi kézműiparral (5,9 %), amely elsősorban a mezőgazda- 
sági termékek feldolgozását jelentette. Az értelmiség rendkívül vékonyka réte
get jelentett a népességen belül. Természetesen a napóleoni háborúkat követő 
devalváció és dekonjunktúra főleg az önálló parasztgazdákat és kisbirtokosokat 
erőteljesen sújtotta, emellett több árvíz és a Kállayakkal folytatott úrbéri vita is 
nehezítette ezen rétegek helyzetét.5 *

A városi szellemi központja a református gimnázium volt, amely a debreceni 
református gimnázium partikulájaként működött. Vagyis elmondhatjuk, hogy a 
Péter-Mészáros család a korabeli város legszűkebb vagyoni-szellemi elitjébe 
tartozott. Ez a környezet és a családi neveltetés Pétery gondolkodásának több 
alapelvét egész életre szólóan meghatározta. Pétery erős református hite, az 
arisztokráciával való szembenállása, a megyei önkormányzatiság védelme, 
a nemzeti függetlenség elszánt akarása mind-mind valahol ebben a kurucos 
hagyományokat őrző, kissé befelé forduló, mélyen vallásos, a magárahagyatott- 
ság-reménytelenség szellemével sokszor hadakozó kisvárosi nemesi értelmiségi 
értékvilágban keresendő.

Pétery Károly elemi iskoláit Mezőtúron végezte, majd az apai példa nyomán a 
Debreceni Református Kollégiumban folytatta tanulmányait. Az apja ellátásra 
Budai Ézsaiáshoz, a kor neves történetírójához és klasszika-filológusához adta.0 
Ezek az évek rendkívül fontosak Pétery szellemi fejlődésében. Egyrészt itt 
teljesedett ki az otthonról hozott vallásossága, itt mélyülhetett el a református 
hit alapjainak a megismerésében. Mivel a protestáns egyház története folyamán 
átitatódott egyfajta nemzeti egyház tartalommal, ezért a vele való közösségválla
lás is politikai véleményt fejezett ki. Az az időszak, amikor Pétery Debrecenben 
diákoskodott, egyben a magyar nyelv hivatalossá tételéért folytatott küzdelem 
ideje is volt. A Református Kollégiumban éppen 1831-ben lett a magyar az 
oktatás hivatalos nyelve.7 Az ifjú diákot mindenestre családtagként kezelték 
Budaiéknál. A professzorral való eszmecserék minden bizonnyal nagy hatással 
voltak Péteryre. Emellett gyakran forgatta Budai Ezsiás legfontosabb munkáját, 
a Magyarország históriája /-///. című könyvet. Itt szerette meg a történelmet és 
későbbi novelláinak gyakran volt ihletője és forrása Budai ezen alkotása.8

5 Várostörténet. 74-75. p.
B Halmy. In: MV, 189fi. június 28.
7 Győri, 1993.22. p.
* Varga. 2. p.
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A  debreceni diákéveket követően 18 3 7-től Pesten folytatta tanulmányait és a 
jogi fakultásra iratkozott be.4 Egy év múlva, 42 éves korában elhunyt édesanyja, 
így édesapjára hárult a három kiskorú lány nevelésének terhe. Valószínűleg ez is 
szerepet játszott abban, hogy Pétery egyetemi évei után nem maradt Pesten, 
hanem hazajött idősödő és betegeskedő apját támogatni. De ne szaladjunk előre 
az időben, hanem tekintsük át Pétery Károly pesti éveit.
■ Először is érdemes megnéznünk azt a táguló életrajzi horizontot, amely 
Pétery előtt nyílt. Gyermekkorát az ország egy elmaradott kisvárosában töltötte. 
Ennek ellenére szülei ki tudták elégíteni azt a szellemi éhséget, ami a tehetséges 
gyerekben jelen volt. Egy egészen más világ volt az a nyolc év, amelyet Debre
cenben töltött. Ekkor bontakozott ki a reformkor, amely különösen az ország 
keleti felén csak lassan éreztette hatását. Pétery azonban tanúja volt a nemzeti 
nyelvű és szellemű oktatásért vívott küzdelemnek, látta az egyesületi mozgalom 
kibontakozását, a megélénkülő közéletet. Ez a hatás kiegészítette azt a hatalmas 
műveltségbeli potenciált, amelyet a Református Kollégium nyújtott. Szinte 
logikus volt, hogy Debrecenből a reformkor szellemi elitjét tömörítő Pestre 
vezetett Pétery útja.

Pest a reformkor előrehaladtával az ország legfontosabb szellemi központjává 
vált. Számos irodalmi és politikai újság, röpirat, könyv' látott napvilágot. Meg
élénkült az egyleti élet, létrejött a Pesti Magyar Színház, számos szép épülettel 
gazdagodott a város. Ebbe a környezetbe került az ifjú Pétery egyetemi tanulmá
nyai megkezdésével. Vagyis kapcsolatba került az ország szellemi és politikai 
főáramával, s alig huszonévesen elért arra a csúcsra, ahová a kor minden egyes 
tehetséges ifjúja vágyakozott.

Hamarosan megismerte Bajzát, Vörösmartyt és Toldy Ferencet. 1842-43-ban 
megjelentek első elbeszélései a Honderű, az Athenaeum és az Életképek hasábja
in. Ezek zömmel történeti tárgyú elbeszélések, amelyek fő témáját a szerelem és a 
hazafiság adják. A „romantikus triász” három tagja közül Bajzával volt a legjobb 
viszonyban, aki Pétery Mazeppa című írását Byron azonos című munkájával 
egyszínvonalúnak tartotta.10 A későbbiekben megváltozott a véleménye egyik 
fiatalkori patrónusáról, Toldy Ferencről, mivel szolgalelkű németnek nevezte, akt 
ugyan jó irodalomtörténész, de meg kellett volna maradnia ennek.11

Pétery pesti évei jó alapot nyújthattak egy ígéretes irodalmi vagy politikai 
pálya kibontakozásához. Ebben az értelemben nem jelentett visszalépést az sem, 
hogy visszatért Mezőtúrra. Itt 1843-ban a Központi Olvasóegylet jegyzőjévé 
választották.12 Vagyis folytatta közéleti szereplését, mivel ezen egyesület a kora
beli Mezőtúron a reformpárti nemességet és értelmiséget tömörítette. Pétery 24 
éves volt ekkor, és kiváló lehetőségei voltak a továbblépésre. Egyrészt jó művelt-

»-Uo.
19 Halmy. In: MV, 1896. június 28.
11 l’étcry Károly levele unokaöccséhez, Túri Mészáros Istvánhoz, 1877. március 28-án. Halmy. In: MV, 

18%. június 28.
12 Uo, '
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ségbeli és kapcsolati tőkével rendelkezett, másrészt a megélénkülő városi köz
élet remek lehetőséget kínált arra, hogy elméleti tudását gyakorlati tapasztala
tokkal egészítse ki. E korszakban a városi, megyei szintű politizálás az országos 
politika előszobája volt, ahogy ezt a kor jónéhány politikusánál {Kossuth, Wesse
lényi stb.) láthatjuk. Pétery megőrizte és ápolta a fővárosban kötött barátságait. 
Ezt bizonyítja az is, hogy a Honderű megemlékezik édesapjának, Péter András
nak a haláláról.13 Rá pár hónapra pedig Pétery írói tehetségét méltatják meleg 
szavakkal.14

Pétery élete ezen korszakában főleg az írásnak élt. Ekkor több regény vázlatát 
elkészítette, de ezeket a forradalom kitörése miatt nem alkotta meg. A Bach- 
korszakban pedig megsemmisítette az elkészített vázlatokat.15 A forradalom 
kitörése Mezőtúron érte Péteryt. Itt örömmel fogadták a Pestről érkező híreket, 
különösen a jobbágyságot sújtó feudális terhek megszüntetéséről szólókat. A 
város életében nagy esemény volt Kossuth Lajos 1848. szeptemberi látogatása, 
amikor a piacon tartott nagygyűlésen a haza védelmére szólította fel a mezőtúri
akat. A beszéd hatására a Központi Olvasóegylet tagjai egyhangúlag úgy döntöt
tek, hogy „zászlókkal és zeneszóval elindulnak a megtámadott haza védelmé
re.”16 Természetesen Pétery, mint az egylet jegyzője, az elsők között ragadott 
fegyvert.

Pétery a szabadságharc során a hevesi-mezőtúri önkéntes lovascsapat kötelé
kében szolgált. Mint nemzetőr főhadnagy részt vett a csoport parancsnoka, 
Mesterházy István csataterveinek a kidolgozásában. Az egység harcolt Arad 
ostromakor és a tiszai védvonalon.17 Bár sokan elestek közülük, Pétery sebesülés 
nélkül átvészelte a közel egy éves katonáskodást.

A politikai passzivitás kora (1849-1861)

A szabadságharc bukása éles cezúrát von nemcsak Pétery, hanem egész gene
rációja életében. Nem csupán azért, mert sokakat érintett a megtorlás és a 
kényszerű száműzetés. Egy egész nemzedék számára megállt az idő. Pétery -  
szerencsétlenségére -  ezen generáció tagja volt. Pontosan akkor kellett elhall
gatnia, amikor megkezdhette volna pályája kiteljesítését. Pétery kortársai ha
sonlóan építgették karrierjüket, de amikor igazán színre léphettek volna, akkor 
elvágtak előlük minden lehetőséget. Egyfajta szellemi börtönbe zárták őket, és 
ez a szellemi inaktivitás később éreztette káros hatását. A politikai élet 12 évi

!J Hd, 1897. II. Félévi folyatna, 38. lap
14 „Egyike legkiválóbb novellistáinknak, ki kivált históriai téren sok frissességgel és elevenséggel 

mozog. Péter Károly sok mulattatót ír és nem vesztene vele irodalmunk, ha beszélyei és regényei a?, 
olvasó közönség elébe jutnának.” In: Hd, 1847. október 5. (Betűhív idézés.)

14 Túri I. In; MV, 1912. szeptember 1.
16 Várostörténet. 87. p.
17 Halnty. In: MV, 1896. június 28.
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merev lefojtottsága két magatartástípust eredményezett. Az egyik annyira meg
szokta a passzivitást, hogy ezáltal minden politikai innováció kiveszett belőle és 
talán akaratán kívül, de hozzásimult a fennálló hatalmi viszonyokhoz. A másik 
típus annyira megszokta a szembenállást, hogy lassan görcsössé vált, és ezzel 
saját magát kötötte gúzsba. Amikor újra szabadabban mozoghatott, egyrészt 
nem találta helyét, másrészt energiája elapadtával nem volt képes hosszú távon 
színvonalas alternatívát képviselni. Ezért vagy integrálódott a politikai rend
szerbe, mint megszelídült ellenzék, vagy ha konokul tartotta magát elveihez, a 
politikai élet perifériájára került.

Pétery Károly a szabadságharc bukását követően birtokaira vonult vissza és 
csendben gazdálkodott. Mintegy 200 kát. hold földdel rendelkezett, amely két 
darabban terült el Mezőtúr körül. Egyrészt a Körös folyó mentén, másrészt a 
Mezőtúr-Szolnqk vasútvonal mellett Pusztapó állomás körül. Itt építette fel 
kúriáját, ahol-hátralevő élete huzamosabb részét leélte.18 Itt egyrészt gazdálko
dott,19 másrészt rengeteget olvasott, megtanult franciául (természetesen latinul 
és németül már korábban megtanult), és gyűjtötte a világirodalom műveit.211 
Idejét nem pusztán olvasással töltötte. 1852-ben bekapcsolódott egy titkos 
mozgalomba, amelynek tagjai azt tervezték, hogy merényletet követnek el 
Ferenc József ellen, amikor Szolnokról Mezőhegyesre utazik. A meggondolat
lan akcióról végül sógora, Mészáros Endre beszélte le Péteryt. Ezután a csoport 
feloszlott, anélkül hogy a hatóságok tudomást szereztek volna működésükről.21 
Már az elgondolás is bizonyítja, hogy milyen lelkiállapotban volt Pétery a 
neoabszolutizmus korai éveiben. 1854-ben három évre bérbe adta pusztapói 
birtokát és vándorolt az országban; hol Pesten, hol Pón, hol Endrődön (nővéré
nél Nagy Ambrusné Pétery Zsuzsannánál) lakott.22 Ekkor ismerkedett meg 
Deákkal. A vele való találkozás történetét az Egyetértés hasábjain mesélte et.2S

1854-56 telét Pesten töltötte, két szobája volt a városháztéri Keglevich-ház- 
ban. Itt baráti körben teltek az estéi. A leggyakoribb vendégek Bérczy Károly, a 
Pesti Napló munkatársa és Dr. Balogh Pál, akik gyakran hoztak külföldi lapokat, 
illetve T. József, 1848-as aradi főispán voltak. T. József mutatta be Péteryt 
Deáknak. Deák teljesen lebilincselte, elvarázsolta Péteryt. 1856. március 3-án 
került sor Pétery búcsúlátogatására. Ekkor a krími háborút lezáró párizsi béke- 
konferenciáról beszélgettek, illetve Deák 48-as szerepvállalásáról. Deák szerint 
szükség volt rá, hogy ellensúlyozza Kossuthot, de utólag is méltatja szerepét a 
hűbéri kérdés keresztülvitelében. Ha ezt nem teszi meg akkor, megtette volna az 
osztrák kormány a forradalom leverése után. „Ez halálos döfés lett volna a nemzetre, 
s a nemzeti becsületre -  ez kétségkívül az ő kizárólagos érdeme. ”24

Dörgő. In: MV, 1908. december 13.
Valószínűleg nem is rosszul, mert búzájával bronzérmet nyert az 1860-as törökszentmiklósi 
mezőgazdasági kiállításon. (Tehát második lett, mivel az első helyezettek ezüstérmet kaptak.) 

-■"Varga. 3. p.
51 Túri I. In: MV, 1912. szeptember 8.
--Uo.
10 l’ár vonás Deák [''eremről. I'étery Károly naplókivonata. In: HGY, 1877. január 6.
* Un. 75



Amint ez Pétery beszámolójából kitűnik, pozitívan élte meg a Deákkal való 
találkozást, s ezt vállalta akkor is, amikor, már politikai ellenfelek voltak.25 
Valami különös tisztelet mindig érezhető Pétery írásaiban, még akkor is, amikor 
a kiegyezés kapcsán keményen támadta Deákot. Lehet, hogy a véletlen műve, de 
a Kossuthot végtelenül tisztelő Pétery pont egy olyan részletet közöl, amelyben 
Deák maga is elismeri Kossuth érdemeit. Pétery valószínűleg ekkoriban ismer
hette meg Wargha Istvánt, aki az osztrák hatóságokat Orsovánál a korona 
nyomára vezette. Pétery az, aki Wargháról mint Kossuth megbízottjáról beszél, 
és azt mondja, hogy a kormányzó bízta meg a korona kicsempészésével az 
országból.26

Utazgatásai végeztével visszatért Pusztapóra, és úgy tűnik javult kedélyállapo
ta, s újból dolgozni akart. Erről tanúskodik 1856. december 17-én unokaöccsé
nek, Nagy Kálmánnak írott levele: „Én most egy régi kedvenc regénytárgy kidolgozásán 
töröm a fejem. Társadalmi regény lesz ha elkészülhet,... Újévkor fogom elkezdeni."11 Végül 
nem készült el a regény,26 de azért nem tért vissza korábbi búskomor hangulata. 
Újból elkezdett gazdálkodni, ennek az eredménye a korábban említett kitünte
tés. Bekapcsolódott a Külsőszolnokmegyei Lovas és Gazdasági Egyesület [sic!] 
munkájába. Az egyesület elsősorban mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozott, 
versenyszántásokat, lóversenyeket, a ménesügyről való tanácskozást, mezőgaz
dasági terménykiállításokat szervezett. Székhelye Törökszentmiklós volt.29 Az 
egyesület elnöke ifj. gr. Szapáry Gyula, jegyzője Pétery Károly lett.50 Ez a 
szervezet feltételezhetően nem szorítkozott kizárólag agrárkérdések megvitatá
sára, a kor politikai kérdései is szóba kerültek. Vagyis véget ért a közéleti 
tétlenség korszaka Pétery életében, de még nem jött el a nyílt politizálásé.

Ez a fordulat nyilvánvalóan összefüggésben van az országos politikában bekö
vetkezett olvadással. A solferinói vereség, Bach menesztése és a neoabszolutista 
rendszer tarthatatlanságának bebizonyosodása egy szabadabb légkört eredmé
nyezett, ahol el lehetett kezdeni a helyzet rendezésére vonatkozó elképzelések 
kidolgozását. E sokat ígérő mozgolódás közepette érkezett a hír, hogy 1860. 
április 8-án gróf Széchenyi István öngyilkosságot követett el. Azt nem tudjuk, 
hogy az országot megrázó hír milyen hatással volt Pétery Károlyra, de a későbbi
ekben nem túl pozitívan ítélte meg a gróf politikai szerepét. Merev centralistá-

51 Igaz, a cikk. megjelenésekor Deák már egy éve halott volt. Pétery egy külön politikai vitairatban 
foglalkozott a haza bölcse megítélésével, de ezt a munkát elkérte Csávolszky l-ajos, és nem adta 
vissza. Túri I. In: MV, 1912. szeptember 22.

36 Halmy. In: MV, 1890. június 28. Péteryre hivatkozik: Tóth Béla. 218-214. p. Az itt szereplő Péterty 
név nyilvánvalóan elírás.

v  Túri J. In: MV, 1912. szeptember 22.
311 Ugyanakkor írt l’étery A csendes napokról címmel egy regényt, amely egy szerelmi történet, de a kor 

sok jellemző mozzanatát megragadja. A mű posztumusz jelent meg ) 888-ban, Tartalmi ismertetését 
Id. Halmy. In: MV, 1896, július 19.

** Az egyesület 1859. évi működéséről a legjobb forrás a Gazdasági lapok  a/évi száma.
w Pétery megválasztásának időpontját még nem sikerült tisztázni, mindeneseire a Gazdasági lapok 

1859. július 22-i számába már mint az egyesület jegyzője írt.
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nak tartotta Eötvössel egyetemben, és ebből adódóan kétségbe vonta, hogy 
Széchenyi szabadelvű lett volna. Sőt, arisztokrata érdekeket képviselt. Bár hasz
nos államgazdász volt, de tehetségtelen, felkészületlen politikus. A gróf Pétery 
szerint idegrendszere miatt sem volt alkalmas politikai pályára, mivel korábbi 
családi betegsége folytán őrült volt.31 Ez a vélemény egy municipalista, arisztok
rataellenes politikusé, akiben a szubjektív megítélés gyakorta fölébe kerekedett 
az objektív mérlegelésnek.

A kibontakozóban lévő közélet bizonyára reménységgel töltötte el Péteryt, 
ezért vállalhatta a képviselőjelöltséget. Az 1861. márc. 1. -  április 7. között 
tartott országgyűlési választásokon sikerült elnyernie a mezőtúri választók bizal
mát.32 Az újonnan megválasztott képviselő ház 1861. április 6-án tartotta alakuló 
ülését a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében.33 Az országgyűlés hamarosan 
két nagy csoportra, a Határozati és a Felirati Pártra oszlott. Bár elnevezésüket az 
ismert értelmezési vitáról kapták, a választóvonal ott húzódott köztük, hogy a 
határozatiak a 48-as célok elérését minimumnak, a felíratlak maximumnak 
tartották. Két markáns politikus, Teleki László és Deák Ferenc állt a két csopor
tosulás élén. A határozatiak és a feliratiak pontos számaránya nem állapítható 
meg, mindegyikük magát érezte számbelileg erősebbnek. Az országgyűlés első 
heteiben úgy tűnt, hogy Telekiék az erősebbek,34 de a döntő szavazás Deák 
sikerét hozta. Pétery csakúgy, mint Heves megye más képviselői, a Határozati 
Párthoz csatlakozott.33

Ez nyilvánvalóan következett ’48 szentként való tiszteletéből, mindenfajta 
egyezkedés elutasításából, a császári házzal való szembeszegülésből, vagyis abból 
a politikai gondolkodásból, amelyet Pétery későbbi cikkeiben kifejtett. Azt, hogy 
mennyire helytelenítette Deák 1861-es álláspontját, még nem sikerült tisztáz
nunk, mindenesetre a későbbiekben a ’67-es deáki nézeteket támadta, és a 'ö l
es elveket csak szembeállította a kiegyezésiekkel.36 A ’61-es deáki álláspont 
közvetlen bírálatára eddig nem találtunk forrást.

Az 1861-es országgyűlés amellett, hogy újból lehetőséget adott a nyilvános 
politizálásra még két szempontból is jelentős Pétery életében. Egyrészt megis
merhette a kor politikai elitjét, itt kezdődhetett barátsága Simonyi Ernővel, 
Kállay Ödönnel, Madarász Józseffel. Másrészt megismerte Madách Imrét, Az 
ember tragédiája íróját, aki Nógrád követe volt a képvíselőházban. Hamarosan 
barátság szövődött közöttük, amelyben rokon eszméik mellett magánéletük 
hasonlósága is szerepet játszhatott. Madách sikertelen házassága, boldogtalan
sága közismert. Pétery magánélete ugyancsak kudarc volt, mivel egy reményte
len ifjúkori szerelem után döntött, hogy soha nem nősül meg, s valóban aggle-

51 J’étery Károly levele Túri Mészáros Istvánhoz.. 1877. március 28. Halmy. In: MV, 1896. július 6. 
, ! MAM. 187. p.
5J Szabad, 1967. 438. p.
M Uc». 440. p.
1,5 Tóth Dezső. 37. p.

11. Az. új pragmatica sanelío. In: MŰ, 1867. május 23.
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gényként hunyt el.37 Tehát két, a magánéletben sikertelen ember barátsága is 
volt ez. A királyi leiratra való várakozás szünetében Madách meghívta Péteryt, és 
közösen kikocsiztak Madách testvéréhez, a Nógrád megyei Csalomjára, 1861. 
július 20-án. Ezután meglátogatták Szontagh Pált. A kocsiút alatt Madách 
elmesélte a Tragédia születési körülményeit. Sőt, a későbbiekben Pétery elkísérte 
Arany Jánoshoz Madáchot, de a költő éppen nem tartózkodott otthon.38

A képviselőház tagjai elfogadták Deák második, keményebb feliratát. De a 
király 1861. augusztus 22-én feloszlatta az országgyűlést anélkül, hogy a politi
kai patthelyzetet feloldották volna. Mint jeleztük, Pétery Károly politikai gon
dolkodása e korszakból eléggé hiányosan ismert előttünk. Ha a részleteket nem 
is tudjuk, az kétségkívül tény: Pétery nem vonult újból passzivitásba. 1861-ben 
az országgyűlés feloszlatását követően részt vett egy találkozón, melyet a Hatá
rozati Párt balszámyán lévő politikusok szerveztek. Jelen volt például Madarász 
József, Böszörményi László, Csanády Sándor, Kállay Ödön és László Imre. 
Madarász elbeszélése szerint egy lap indításáról döntöttek a következő program 
alapján: „Haladás a demokrácia ösvényén. A nemzeti történelmi jog megvédé
se, biztosítása. Az ország területi épségének csonkítatlan fenntartása.” A lap 
Jövő címmel 1862. január 2-án indult, és 1863. március 29-ig jelent meg. A 
gyűlésen elfogadott programot Pétery Károly is ellátta kézjegyével.39

Vagyis Pétery aktív politikai pályája kezdetétől a függetlenségi, kossuthi 
eszmék elkötelezett híve volt. Érdekes, hogy a kiegyezést követően mégsem a 
szélsőballal tartott, hanem Ghyczy Kálmán irányvonalát követve a balközéphez 
csatlakozott. Ugyanakkor megtartotta szoros kapcsolatát Böszörményiékkel, 
hiszen a Magyar Újság rendszeresen közölte írásait. Véleményünk szerint Pétery 
már kezdettől fogva egyfajta integráló szerepet akart betölteni a különféle 
ellenzéki irányzatok között, összekötő kapocs kívánt lenni. Ennek a hídszerep
nek az elemzésére a későbbiekben még visszatérünk, annak vizsgálatakor, hogy 
milyen szerepet játszott Pétery az ellenzéki egység megteremtésében,

A Schmerling-provizórium idejéből nincsenek pontos forrásaink arról, hogy 
mit tett Pétery. Valószínűsíthető, hogy visszavonult a birtokára, és tájékozódva 
az aktuálpolitikai eseményekről várt. Vagyis azt a taktikát követte, amit Deák 
fogalmazott meg nevezetes második felirati beszédében: „Ha tűrni kell, tűrni fog a 
nemzet, hogy megmentse az utókornak azon alkotmányos szabadságot, melyet őseitől örö
köli. ”40 Hogy milyen információkkal rendelkezett az időközben lassan megindu
ló, puhatolódzó tárgyalásokról, azt nem tudjuk. De bizonyosan kevéssel, mivel 
Deák igen ügyes taktikával oldotta meg, hogy lényegében kész helyzet elé állítsa

17 Halmy. In: MV, 1896, június 28.
“  Az utazást Pétery egy külön emlékiratban örökítette meg: Kirándulás Madách Imi ével a nógrádi 

Szontágh Pálhoz, línnek egy részét közzétette Túri Mészáros István a/.Ország-Világ 1888. december 
1-jei számában. 

w Madarász. M7-34S. p.
4,1 llertényi -  Gyapay 410. p.
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aZ országgyűlési, és a kiegyezést a szélesebb közvéleménnyel elfogadtassa.41 Az 
enyhülő politikai légkörben került sor az országos választásokra. Pétery három 
alkalommal indult a választásokon (1861, 1865, 1869), és mindhárom ízben 
nyert. Két jellegzetességet is megfigyelhetünk ezen választásokkal kapcsolatban. 
Először is Pétery mindig a lakóhelyén indult, tehát választói ismerhették a 
mindennapokból, és nemcsak mint pártjelöltet választották meg. Vagyis a kora- 
beli gyakorlattal ellentétben nem a párt kiküldöttje volt egy választókerületben, 
hanem saját kerületében megjelenítette pártját. Érdekes kérdés az, hogy Pétery 
személyes képességei vagy pártbéli hovatartozása volt a meghatározó a voksolás
kor. Az tény, hogy a mezőtúri választókerület a későbbiekben is a Függetlenségi 
párt bázisa volt.42 Hogy ez eredendően így lett volna, vagy Pétery személyes 
népszerűsége szoktatta hozzá a választókat a függetlenségi eszmekörhöz, el
dönthetetlen kérdés. Véleményünk szerint a két tényező kb. azonos szerepet 
játszott.4* Igaz, Pétery még tiszta választásokon indult, nem a teljesen korrum
pálódott választási színjátékon.44 Ugyanakkor Pétery alatt a mezőtúri választó- 
kerület „egyhangú kerület” volt, vagyis csak egy jelölt indult, így nem tartottak 
igazi választást. Ebben az esetben a névjegyzékbe felvetteket teljes számban 
megjelenteknek számolták.45

Pétery Károly tehát 1865. november 27-én ellenjelölt hiányában egyhangúlag 
győzött, a képviselőház december 10-én igazolta mandátumát.46 Pétery meg
kezdhette második képviselői ciklusát, mely a profi politikussá érés időszaka 
volt életében. Számára azonban nem annyira a parlamenti szócsaták, hanem az 
újságok hasábjai jelentették azt a terepet, ahol kifejthette véleményét.47

11 Deák taktikázásáról lásd Gerő András: A Deák-párt és a politikai rendszer megváltozása. In: Gerő, 
1996.10-21. p.

42 Várostörténet. 110. p., illetve Gerő, 1988. 76. p. -  A választókerületek politikai karaktere című 
térkép.

4S Amikor 1872-ben Pétery nem vállalta, hogy negyedszerre is őt jelöljék képviselőnek, akkor a maga 
helyett ajánlott Csávoiszky Lajos kapta a legtöbb szavazatot. Igaz ekkor a kormánypárt is tudott 
jelöltet állítani, míg Péteryt mindig egyhangúlag választották meg. Lásd Várostörténet. 105. p. és 
Dörgő- In: MV, 1908. december 13.

44 Hiába indult el Benedek Elekaszülőföldjén, egész más eredményt ért el a kormánypárt és az ellenzék 
jelöltjeként. Kampányainak leírását lásd Gerő, 1988. 108-115. p.

45 Uo. 68. p.
“ Túri I. In: MV, 1912. szeptember 8. -  A mezőtúri választókerület nagyságáról Pétery idejéből 

nincsenek adataink, de nagyságrendileg megfelelnek a három évvel korábbinak.
A választók száma Heves megye VII. számú választókörzetében:

1872 1875

Mezőtúr 1228 fő 469 io
Törökszentmíklós 402 fő 238 fő
Dévaványa 354 Io 239 fő
A táblázat jól szemlélteti az 1874-es választójogi törvény következtében a választók számának
csökkenését. Igaz, 200-an az ínséges idő miatti rossz termés következtében estek el a választójogtól. 
Az adatok forrása: [jevél Mezőtúrról. In: EGY, 1875. február 13.

43 Ahogy egyik nekrológjában olvashatjuk: „Nem annyira képviselői működése, mint publicisztikai dolgozatai
által szerzett hírnevet. ” In: Hon, 1877. október 22.
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1867-69: a kiegyezés kritikusa

Mielőtt végigmennénk és értékelnénk Pélery publicisztikáját, érdemes meg. 
vizsgálnunk két szempontot. Miért a tollat választotta a parlamenti felszólalások 
helyett, és írásai miért jelentek meg oly gyakran álnéven. A két kérdésre 
Péterynek egy 1872-es levele adhatja meg a választ.48 Ebben azt ttja, hogy a 
közjogi irányzatokkal szemben eddig semleges volt, mivel abban bízott, hogy a 
balközép megerősödik és felhagy a se hideg, se meleg politikával. De csalódott 
és hajlandó a ’48-asokat támogatni a baloldal ellenében. Vagyis Pétery nem 
akarta magát látványosan megmutatni, mivel sem pártját, sem annak taktikáját 
nem tudta felvállalni. Nem akart elhasználódni a parlamenti vitákban, amíg az 
ellenzékben nem érkezik el a politikai fordulat ideje. Ugyanakkor, mivel a 
szélsőbal sajtóban (pl. Magyar Újság) publikált, nem vállalhatta annak a kocká
zatát, hogy nyíltan szembesítsék azzal az ellentmondással, hogy a balközép 
tagjaként lényegében a függetlenségi politikát helyesli. Természetesen az el
lentmondás sokáig nem volt fenntartható, s ez vezetett később a párt vezetőivel 
való összeütközéséhez.

A második szempont, az álnéven való publikálás felvet egy technikainak tűnő 
problémát, vagyis ha Pétery álnéven írt, hogyan és milyen biztonsággal tudjuk 
azonosítani írásait. A források három álnevét, a Névtelent, az Anonymust és az 
Erynnist említik meg.49 Bár lehet, hogy az Anonymus csupán a Névtelen latin 
megfelelője, mivel az eddigi forrásoknál még nem találkoztunk ezzel az álnév
vel. A nehézséget azonban a névtelenül megjelent cikkek és egy, a források által 
nem jelzett álnév (r.) felbukkanása jelenti. Ezen kérdés tisztázásánál a véletlen 
volt segítségünkre. Mivel először az Egyetértésben írott cikkeit tanulmányoztuk 
át, ez lehetővé tette olyan stílusbeli sajátságok megfigyelését, amelyek segítségé
vel nagy biztonsággal azonosíthatjuk a korábbi írásokat. Mivel az Egyetértésbe 
Pétery 1874 után írt, ezen jellemzőket nyilvánvalóan visszavetíthetjük az 1867-et 
követően megjelent írásaira. Nézzük melyek azok a sajátosságok, amelyek lehe
tővé teszik az azonosítást. 1. A cikkek rendkívül erős érzelmi töltete, hevessége. 
2. A nagyon gyakori történelmi párhuzamok.50 3. Hivatkozik kedvenc történé
szeire (Gioberti,51 Macaulay), akik az általa írt A jezsuiták című munkában is 
szerepelnek. 4. Igen gyakoriak a jezsuiták elleni kirohanások.52 5. A Kossuth

4* Tóth Ede. 245. p.
49 ÉGY, 1877. október 23. és Túri I. !n: MV, 1912. szeptember 8.
*  Pl. gyakran hivatkozik a francia történelemre. A reactio télkent lovagjai V, In: EGY, 1874. augusztus 

6.; A deákpárt állama és a haza. In: F.GY, 1874. október 2.; A haza eszméje maga ideális 
tisztaságában. In: EGY, 1874. október 4.

51A jezsuiták. 24-25. p. és Az új pragmatika sanrtio. In: EGY, 1874. május 22.
52 A deákpárt állama és a Itaza. In: F.GY. 1874. október 2. és Az új pragmatica sanctio. In: MŰ, 1887. 

május 22.
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iránti rajongás.53 6. Valószínűnek tűnik, Hogy a Névtelen álnév felvételének 
egyik indoka az lehetett, hogy cikkeit korábban nem szignálta. 7. A hosszú 
cikksorozatok. Ezen jellemzők alapján sikerült Pétery személyéhez kötnünk az 
r álnevet, és bizonyos szignálatlan cikkeket azonosítani.54

Közéleti publicisztikáját a Magyar Újság hasábjain kezdte meg. Ez a ’49-es 
beállítottságú, kossuthista szélsőbaloldal lapja volt. 1867 tavaszán a megenyhülő 
politikai légkörben indult meg, április 1-jén. Szerkesztői teendőit Böszörményi 
László, Kossuth odaadó híve látta el.55 Vele Pétery jó  barátságban volt. Az első, 
bizonysággal Pétery Károlynak tulajdonítható cikk 1867. április 14-én jelent 
meg, Társadalmunk és az 1848-iki törvények szelleme címmel. Tulajdonképpen 
nem önálló írás, hanem egy hat részből álló sorozat első darabja. E cikksorozat
ban a demokrácia és az arisztokrácia viszonyát boncolgatja.56 Jó néhány eleme 
megjelenik itt Pétery későbbi gondolatainak. A legfontosabbak: ’48 „alkotmá
nya'’ jelenti számára a biztos jogi és politikai alapot. Mindig ehhez viszonyít, 
számára ez a társadalmi és politikai fejlődés csúcspontja. Emellett az írások 
rendkívül erős arisztokrataellenes hangvétele, arisztokrácia = feudalizmus, kö
zépkor azonosítás szintén fontos elem. A cikksorozat felépítése logikus és jól 
követhető. Felveti a két alternatívát, vagyis az arisztokratikus és a demokratikus 
mentalitást. A középkorral és ’48-cal azonosítja őket. Ezután végigveszi a két 
irányzat jellemzőit, mindig a demokratikussal cáfolva az arisztokratikust. Az 
arisztokrácia alapvető sajátossága Pétery szerint az uralomra törekvés, más 
jogainak el nem ismerése, és ez a gondolkodásmód jellemző a diplomatákra is. 
Pétery a későbbiekben is negatívan ítélte meg a diplomáciai alkudozásokat és 
módszereket.57 Fontosnak tartja kiemelni azt, hogy a demokráciában a közös 
jólét az egyéni jólét alapja. A demokrácia fölényét abban is látja, hogy biztosabb 
lábakon áll, mivel jóval többen vesznek részt a politikai jogok gyakorlásában, 
mint az arisztokratikus államokban. Megállapítja, hogy Magyarországon a köz- 
igazgatást és a „társas viszonyokat” 1848 helyezte demokratikus alapra. Nem
csak elméletileg, hanem “közgazdászatilag” is összeveti a két rendszert, és 
megállapítja a demokrácia, vagyis a kapitalista gazdálkodás nyilvánvaló fölé
nyét. Az összevetést végül a demokrácia megerősítésének eszközeivel zárja le: 1. 
Anyagi helyzettől függetlenül minden embernek ugyanolyan színvonalú okta
tást kell biztosítani alsó- és középfokon. 2. Erősíteni kell a szabad egyesületi 
mozgalmat-

53 „ Kossuth plágiumot tett néhány ügyefogyotl könyvmolyon. Ha agyukat összelöltögetve egy koponyába szorítják is, 
akkor is túlszárnyalja őket Kossuth végtelen lángeszével és tudományosságával.." Areactio félként lovagjai III. 
In: EGY, 1874. augusztus 2.

M így például Társadalmunk és az 1848-iki törvények szelleme. I-I!. In: MÚ, 1867. április 14. és 17.
Az új pragmatica sanctio. In: MÚ, 1867. május 19., 22-25., 28-30., június 1-2., 4.

55 Pallas. 190. p.
50 In: MÚ, 1867. április 14., 17., 19., 27., 30. és május 1.
57 A diplomaták is kezdenek humánusok lenni. In: EGY, 1876. szeptember 12, Itt a török háború 

kapcsán kritizálja nagyon keményen az európai nagyhatalmakat.
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E cikksorozatot hamarosan egy másik követte, amelyben Pétery a nagyhatalmi 
politikát elemezte. Ezeket az írásokat ugyancsak nem szignálta,56 de a későbbi 
írásaival nyilvánvaló a párhuzam, sőt az itt leírt gondolatok némelyikének a 
megismétlésére is találunk példát.59 E cikkekben arra a következtetésre jut, 
hogy a nagyhatalmak által hangoztatott „súlyegyen” elve nehezen fenntartható. 
Szinte lehetetlen 20-30 nemzetiséget 10-12 korona alatt egyesíteni. Az egyen
súly megtartása gyakran csak ürügyül szolgál egy háború kirobbantásához, 
Hivatkozik Belgiumra, amelyet elfoglalt Franciaország, és erre válaszul Porosz- 
ország megszállta a dél-német területeket, az egyensúly fenntartásával érvelve. 
Szerinte ez hamarosan háborúhoz vezet a franciák és a poroszok között. Pétery a 
nagyhatalmi politika legfőbb célját az abszolutizmus megerősítésében látja. Arra 
a következtetésre jut, hogy a nagyhatalmi politika nem nemzeti, hanem dinasz
tiaérdekeket követ.

Amikor a nagyhatalmakról szóló írásai napvilágot láttak, Pétery alighanem 
politikai pályája egyik legfontosabb alkotásán dolgozott, a kiegyezést bíráló 12 
részes vitairatán. A vitairat mintegy keretet adott a Cassandra levélnek, melyet 
1867. május 26-án tett közzé a Magyar Újság. Pétery Károly indulatoktól 
túlfűtött értékelése mindenestre jól összefoglalja a függetlenségiek véleményét 
a megkötendő, illetve a közben aláírt politikai kompromisszumról. Itt használta 
először Pétery az r. álnevet, amely ugyan nincs megjelölve a forrásokban Pétery 
álneveként, de a cikkekben található jezsuitaellenes kirohanások biztossá teszik 
a szerző személyét.60

Már a címválasztás -A z új pragmatica sanctio -  is jelzi, hogy Pétery elsősorban 
közjogi alapról indította támadását a kiegyezés ellen. Igaz, ezt erkölcsi érvekkel 
is kiegészítette, de a magot a jogi érvelés adja. Az írás legnagyobb részét egy 
Deákkal folytatott fiktív dialógus teszi ki, amelyben sorra szembesíti őt korábbi 
kijelentéseivel, így igyekezvén cáfolni Deákot. Az első cikk 1867. május 19-én, az 
utolsó június 4-én jelent meg.61 Először is azt kifogásolja Pétery, hogy a törvényt 
elfogadták, és az uralkodó szentesíti, de a nemzet szentesítése hiányzik. Vagyis 
az egyik legfontosabb érv, a legitimációs deficit. Ez a kor alapkérdése maradt, 
mivel a politikai elit később sem merte vállalni, hogy a választópolgárok széles 
tömegei mondjanak véleményt a kiegyezési rendszerről. Majd hamarosan jön a 
második érv: a kiegyezés, kompromisszumos volta miatt, magyar részről is 
jogfeladást kíván, tehát hamis az a kép, amely nyereségként tünteti fel a megkö
tött egyezséget. Ebből következik a harmadik érv, hogy ’67-nek ’48-at fel kellett

5* A nagyhatalmak politikája. I-IV. In: MÚ, 1867. május 3., 4., 5., 10.
59 Amikor azt Feszegeti, hogy a támadások alapjául milyen jogsérelmek szolgálnak, a keresztények 

védelmére hivatkozó orosz beavatkozást említi. F.gy későbbi ókkében ugyanezt a példát hozza. A 
muszka a mi jó  barátunk. In: EGY, 1876. szeptember 14.

“  Pl. „Barbiano Garattá és a jezsuiták által szentté avatottak a mostani nagy célt tartották szem előtt." 
Az új pragmatica sanctio. In: MŰ, 1867. május 19. -  „Rájuk illik, amit Gioberd a jezsuitákra 
mondott.” Az új pragmatica sanctio. In: MŰ, 1867. május 22.

<il Az új pragmatica sanctio. In: MÚ, 1867. május 19., 21., 22., 23., 24., 25., 28., 3(1., június 1., 2. és4.
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áldoznia. Ez az utóbbi nem pusztán jogi, hanem egyben erkölcsi kategória is. 
Vagyis megjelenik az a három vonatkoztatási pont, amely felől a függetlenségi
ek megfogalmazták bírálatukat.82 Ezt követően Pétery a kiegyezés visszalépés 
jellegét domborítja ki kritikájában. Véleménye szerint a ’48-as alkotmányt, 

amely minden hiány ellenére megállja a helyét és megyei rendszerénél fogva a 
szabadság fejlesztésére és biztosítására képesebb, mint a világ bármelyik alkot
mánya”, egy közepesre cserélték. Pétery szerint a Corpus Iuris gondos kutatásá
val, a történelem hamisításával érték el, hogy kimutassák: Magyarország lemon
dott önállóságáról.63

Miután érvelésének alapjait elénk tárta és kritériumait meghatározta, röviden 
áttekinti -  saját értelmezésében -  az 1867 májusáig vezető utat. Nagyon-nagyon 
keményen bírálja a kiegyezés előkészítőit, mondván, irtóhadjáratot vezettek az 
ellenzék ellen, machiavellista módon cselekedtek, olyanok, mint a jezsuiták, 
szellemileg ölnek. Úgy véli, hogy a közvélemény szellemi kifáradása és anyagi 
megtörése után álltak elő titkos terveikkel. A jobb és a szélsőjobb álküzdelmet 
folytatott, mivel ugyanannyit adtak fel, csak Apponyiék vállalták nyíltan az 
„osztrákságot”. A megegyezés előkészítésekor figyelmen kívül hagyták az ellen
zék érveit.64

Ezt követően Pétery elkezdi a képzelt párviadalt Deákkal. Előtte még megvág
ja Eötvöst, mivel „először ment fel a kiegyezés közös hajójára”. Egyébként a 
népiskolai törvény atyjáról sem volt túl jó véleménnyel. Egy későbbi levelében 
merev centralistának nevezi Eötvöst, aki a III. rend, az ún. nyárspolgárok 
uralmát akarta. Lángész volt ugyan az irodalomban, de gyáva és kontár a 
politikában.65

Mindamellett, hogy Pétery komolyan bírálja Deákot, elismeri képességeit, 
szellemdús embernek nevezve őt. Fő jellembeli hibájaként a szenvedélyességet 
és a hiúságot rója fel. Kiemeli azt az ellentmondást, hogy Deák hivatkozási 
alapját ugyanazok a törvénycikkek képezik, mint hat évvel korábban, csak akkor 
a függetlenség, most pedig az önállóság megbuktatása mellett emel szót. Pétery 
erősen vitatja azt az érvet, hogy a ’65-ös bizottság a békés kiegyenlítést célozta 
volna. Úgy gondolja, jó volt a ’48-as alkotmány, és alkalmas volt arra, hogy 
továbbfejlesszék. Deák azáltal, hogy a ’48-as alkotmány kivihetetlenségéről 
beszél, lemond a központosítás elleni harc eredményeiről.66 Pétery Deák szemé
re veti, hogy a Húsvéti Cikk megnyitotta a tárgyalásokhoz vezető utat, és ezeken 
„a többség vezére mindent oda ígért [sic!] a nemzet nevében, amire a hatalom
nak a kényuralom tartásához szüksége volt.”

Ezután kifejti, hogy a kiegyezés elsősorban Ausztriának jó, mivel törvényes 
keretet ad az adószedésre és az újoncozásra. Arra a ’67-es állításra, hogy a ’48-as

,aUo. 1867. május 19. 
ia Uo. 1867. május 21.
IH Uo. 1867. május 22.

Halmy. In: MV, 1896. június 28._
'* Az új pragmatica sanctio. In: MŰ, 1867. május 28.
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törvények veszélyeztetik a birodalmat, a ’61-es deáki cáfolatot idézi Pétery, mely 
szerint a fő gond az, hogy az osztrák abszolutizmus nem fér össze a magyar 
alkotmányossággal.67 Következő cikkében visszautasítja azt a vádat, hogy a 
szélsőbal a ’48-as alkotmány visszaállításával a felfordulást és Magyarországnak 
Ausztriától való elszakadását kívánta előidézni. Pétery a forradalmat végsó 
eszköznek nevezi. Azért is tartja rossznak a ’48-as alkotmány elvetését, mivel egy 
szabad alkotmány nagyobb stabilitást ad a trónnak, mint a szuronyok. Amiatt is 
jó a '48-as alkotmány az örökös tartományoknak, mivel megléte esetén nem egy 
erőszakos unióban kellene összekapcsolni a két nemzetet.68 Elveti azt az okfej
tést is, hogy az uralkodó megnyugtatása miatt van szükség az alkotmány módo
sítására. Egy uralkodó maga is alárendelt, ezért nem szabhat ilyen feltételeket. A 
fenti érvek kifejtése után tér ki a cikksorozat címében jelzett problémára, vagyis 
levezethető-e a kiegyezés jogi alapja az 1723-ban törvénybe iktatott pragmatica 
sanctioból. Pétery a kérdés eldöntésére az 1861-es második feliratot idézi fel. 
E szerint csak perszonálunió van Ausztria és Magyarország között és egyedül 
erre alapozott a föloszthatatlan és elválhatatlan birtoklás.69 Pétery cáfolja azt az 
elképzelést is, mely szerint Magyarországra védelmi kötelezettséget (mármint 
Ausztria megvédését) rótt volna az 1723-as törvény. Valójában az osztrák uralko
dók vállaltak kötelezettséget Magyarország védelmére. Ez méltányos volt, hi
szen az ország felfogta a török támadást, ráadásul minden segítségnyújtáskor 
hangsúlyozták ennek szabad akaratból való megtételét. Pétery szerint a föloszt
hatatlanul és elválhatatlanul kifejezések két birodalomra értendők, amelyek, 
saját részeikkel vannak így összekapcsolva.70

Felidézi 1848 nyarát, amikor az olasz háborúban Ausztria csapatokat kért a 
magyar kormánytól. Ekkor azt a bölcs kompromisszumot fogadta el a képviselő
ház, hogy küldenek katonákat, de csak akkor, ha Magyarországon belül rendező
dik a helyzet, helyreáll a rend és a nyugalom. Vagyis ebből csak morális segítség- 
nyújtás olvasható ki Pétery értelmezésében, mivel ugyan megígéri a segítséget, de 
csak akkor, amikor és amennyit jónak lát. Hozzáfűzi, hogy jogilag a magyar 
nemzet mindig a magyar királynak és nem a közös uralkodónak ajánlotta fel a 
segítséget.71 Pétery e témát folytatva idézi Deák Ferenc azon kijelentését, hogy 
korábban a meglévő katonaság együtt harcolt őfelsége seregeivel. Ez igaz, de e 
háborúk nem hoztak túl sok dicsőséget, és most a közös külügyminisztérium 
felállításával a magyar fél is bűnrészes lesz a szabadságharcok leverésében, véleke
dik Pétery. Vitatja a delegációk értelmét, mivel ha jogkörük kevés, akkor felesle
gesek, ha pedig erősek, a parlamentet teszik feleslegessé. Egyébként a közös 
parlament előcsarnokának tartja a delegációk intézményét.72

67 Uo. 1867. május 24.
88 Uo. 1867. május 25.
89 Uo. 1867. május 28.
70 Uo. 1867. május 29.
71 Uo. 1867. május 30.
75 Pétery ezen kritikai megjegyzése feltétlenül jogos, mert sem a delegációk funkcióját, sem döntési 

jogkörüket nem sikerült megnyugtatóan tisztázni. A dualizmus későbbi évtizedeiben teljesen 
ellaposodtak, és a politikusok körében kicsinyes versengéssé vált a delegációidul való bekerülés.
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Pétery nézőpontjából az sem igaz, hogy a magyar országgyűlés rendelkezne az 
újoncok megajánlásának, elhelyezésének és élelmezésének a jogával. Ez nem 
jog, hanem kötelesség, és ennek mértéke és módozatai mellékes szempontok.73 
Minden következetlenség arra szolgál, hogy bemutassa: a nemzet olyan jogokat 
nyert el, amelyeket korábban nem bírt.

Mindennek a tetejébe, Deák elvesztette az önbecsülését, amikor kimondta, 
hogy Magyarország Ausztria nélkül nem állhat fenn. „...ez nem az Önérzet, hanem a 
kétségbeesés politikája, amely ka igaz volna, Magyarország halálos ítéletét foglalná magá
ban."1* A cikksorozat utolsó részében Pétery felrója, hogy Deák gyengébbnek 
hiszi az országot, mint amilyen. Megemlíti, hogy Deák nem tartotta megismer- 
hetőnek a közvéleményt. A cikkíró nagyon csodálkozik e kijelentést hallván, és 
úgy véli, hogy éppen azért politikus az ember, hogy vállalja a felelősséget az 
emberek helyett. A felelős döntést pedig csak a közvélemény ismeretében 
hozhat a politikus.75

Pétery e cikksorozatánál azért időztünk el ilyen hosszasan, mert jól tükrözi 
politikai gondolkodását, felölelve azokat a legfontosabb témákat, amelyek kap
csán később is elmondta a véleményét. Abban az értelemben nem volt statikus 
gondolkodó, hogy mindig ugyanaz a téma foglalkoztatta volna. De talán a 
sokszor túlzott érzelmi töltet, és a szinte mindig erkölcsi alapú megközelítés oda 
vezetett, hogy eltakarta szeme elől a valóságot. Ezáltal nem volt meg benne az a 
rugalmasság, amely egy pragmatikus politikusnál elengedhetetlen. A politiká
ban pedig az álláspontjukat körömszakadtáig védő politikusok általában kevés
bé érvényesülnek, mint azok, akik a folytonosan változó erőteret felmérve, mind 
taktikai, mind elméleti megújulásra képesek. Pétery védelmére kell felhoznunk, 
hogy a dualizmus politikai erőtere nagyon szűk volt a parlamenti ellenzéki 
politizálás számára, és ha jól megnézzük, a XX. század első évtizedéig nem 
tudott olyan karizmatikus politikus felbukkanni, aki a rendszer számára valódi 
kihívást jelentett volna. Hiszen a Monarchia bukása gyakorlatilag elitcserét 
hozott, de ez az elit jórészt nem a rendszer parlamenti ellenzéke volt. Vagyis a 
parlamenti ellenzékiségben gyakorlatilag nem lehetett igazi alternatívát képvi
selni. Ennek egyik oka a dualizmus politikai szocializációja, amely a leendő 
ellenzék számára is csak a kormányzó elit politizálási módszereit volt képes 
megtanítani. Azokat az embereket, akik egy más politikai kultúrával rendelkez
tek még parlamenti ellenzéknek sem tudta integrálni, Pétery, mivel az előbb 
ismertetett nézeteit haláláig megőrizte, nem lehetett sikeres parlamenti politi
kus, még ellenzéki körökben sem.

Pétery Károly viszonylag ritka parlamenti kezdeményezéseinek egyike volt az 
a törvényjavaslat, amelyet 13 képviselőtársával együtt nyújtott be 1867. március 
27-én.7fi Ebben 1848-49 emlékének megörökítését, a külföldre menekültek

a  Az új pragniatica sanctio. In: MÚ, 1867. június I. 
71 U(». 1867. júniusi.
75 Uo. 1867. június 4.
7(1 MÚ, 1867. április I.
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Kiiszimet Cs. Kiss faIrénének, hogy rendelkezésünkre bocsátotta, Pélery Károly fényképét. (A szerit.)
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hazatérésének lehetővé tételét, a bebörtönzöttek szabadon bocsátását és vagyoni 
kártalanítását kérték. A törvényjavaslatot nem fogadta el a képviselőház. Két 
hónap múlva került sor a közösügyi törvényjavaslat, az 1867. évi XII. te. szavazá
sára, amelyre Pétery Károly természetesen nemmel voksolt.77

Az 1865-ben választott országgyűlés mandátuma három évre szólt, így a 
kiegyezés megkötése után másfél évvel újból választásokra készült az ország. 
Ennek jegyében értékelte Pétery a ciklus tapasztalatait mezőtúri választói előtt 
mondott beszédében, 1868. december 20-án.78 E beszéd sok hasonlóságot 
mutat a kiegyezést értékelő cikksorozatával. Természetesen elégedetlen a képvi
selőház működésével: „A kiegyezés feltétlen capitulatio, mely a nemzet vérét alkotmányos 
garanciák nélkül az osztrák danaidák hordójába dobta.” Sorra felhozza ellenérveit: a 
pragmatica sanctio félreértelmezését, a delegációkat, a hadsereg kérdését. Ki
fejti, hogy pontosan akkor engedtek, amikor Ausztria meg volt szorulva. Súlyos 
problémának tartja az önbecsülés feladását. Szerinte pontosan Ausztria van 
ráutalva Magyarországra. Mérlegre teszi a kiegyezés óta eltelt másfél esztendő 
parlamenti munkáját. Vitatja a kormány által elért gazdasági sikereket, a jó 
termés és a magas árak -  mint mondja -  nem a kormánynak köszönhetők. Úgy 
véli, a kormány megbénította a megyei és városi önkormányzatokat és a szabad 
sajtót. A legfőbb hibája a kabinetnek, hogy nem rakta le a jövő alapjait. Elismeri, 
hogy a meghozott törvények egy része égető volt, de támadja a költségvetést és 
a népoktatási törvényt. Az utóbbi szerinte középkori szellemű és a katolikus 
vallás egyeduralmát tükrözi. Az ellenzék célja -  Pétery szavaival -  a függetlenség 
visszaszerzése és a vallási egyenjogúság biztosítása volt. Beszéde végén talán 
kissé csalódottan kijelenti, hogy: „Kielégített nemzetet semmiféle csábítással nem lehet 
forradalomra hajtani. ” Pétery tehát közvetve elismerte, hogy a helyzet nem alkal
mas forradalom kirobbantására, s ebben szerepe van annak, hogy a választók 
tulajdonképpen elégedettek a kormány munkájával. Ennek hátterében az áll, 
hogy 1867-68-ban dinamizmus jellemezte a kormány munkáját (pl. nemzetiségi 
törvény, népoktatási törvény, horvát-magyar kiegyezés), és ekkor még nem 
uralták a politikát a közéleti botrányok.

Pétery Károly harmadízbeni követté választására 1869. március 18-án került 
sor, amikor ismét ellenjelölt hiányában, „egyhangú választáson” győzött. Igaz 
15-20 deákista megpróbált „csaknem” pénzzel jobboldali jelöltet vásárolni, de 
ez Pétery óriási népszerűsége miatt nem sikerült.79 1869 más szempontból is 
jelentős Pétery Károly életében. A választások idején ugyanis A Hon szerkesztő
ségének fiatal munkatársai szembefordultak Jókaival és Tisza Kálmán utólagos 
jóváhagyását elnyerve, az Ellenőr című lap köré csoportosultak. 1869. március

77 MÚ, J«ö7. május 30.
7S E beszéd tehát mintegy a kampány nyitánya volt. Ráadásul országos publicitást kapott, mivel az 

Ellenőr is közölte 1X6ÍI. január 14-15-i számában. Tehát a kor jellegzetes kampány fogásának 
vagyunk tanúi. Gerő, I9RH. 12. p.

,!l A k öve [választásról Turgonyi I .a jós, mezőtúri evangélikus lelkész számolt be aprólékosan a Magyar 
Újsághoz küldött levelében, amely l»ö9, április 2-án jelent m ega lap hasábjain.
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15-én indult a lap, s nemzetiségi rovatát Pétery Károly írta.80 Ez is jelzi, hogy 
megkezdődött eltávolodása a balközép centrumjától, és közeledett a független
ségi baloldal felé.

Pétery Károly és a nemzetiségi kérdés81

Pétery Károly kortársainál türelmesebben közelítette meg a nemzetiségek 
ügyét. Ebben különbözött mind ellenzéki, mind kormánypárti képviselőtársai 
többségétől, akik leghamarabb a nemzetiségi kérdés kezelésében jutottak közös 
platformra. Pétery türelmes felfogása a ’48 előtti liberális ellenzék véleményé
hez hasonlított. E toleranciában az is szerepet játszhatott, hogy nem volt terhel
ve a mindennapok nemzetiségi konfliktusaitól, mivel a gyakorlatilag színma- 
gyar Nagykunságban töltötte élete javát. A kérdésnél abból indult ki, hogy ha a 
demokráciákban a polgárok idegen földön személy- és vagyonbiztonságot él
veznek, akkor méltán várhatják el a nemzeti kisebbségek problémáik megoldá
sát nem fegyveres, hanem erkölcsi garanciák által.82 Pétery szerint a népek 
megtűrik a legkisebb nemzetiséget is, sőt szívesen látják. Vagyis a nagyhatalma
kon múlik, belátják-e, hogy a nemzetiségek valódi egyenjogúsítása kell. Ha ez 
valósul meg nálunk is, akkor Ausztria működhet, mint szövetségi állam.83 
Pétery a kiegyezést többek között azért is bírálja, mert viszályt hozott a nemzeti
ségek között. Jól érzékeli a később súlyossá váló problémát: a cseheknél, galíci
aiaknál, tiroliaknál, szlovéneknél csak a kiegyezés létrehozói elleni gyűlölet a 
közös. Kimondja, hogy a nemzetiségi kérdést közösügyi alapon nem lehet 
rendezni.

Igaz, a megoldást kissé álmodozva úgy képzeli, mint a reformkor liberálisai: a 
papi és tanítói fizetések növelésével és anyagi támogatással majd szépen rende
ződik a kérdés. Vélekedése szerint „a szabadság és jólét a nemzetiségi kérdésnél 
a legjobb nivellírozó”84 A végső megoldást a Kossuth által megfogalmazott 
dunai konföderációban látja. A magyar nemzet világtörténelmi feladata: létre
hozni a dunai népek közötti szövetséget a szabadság érdekében, vélekedik 
Pétery. Ennek legfőbb feltétele a függetlenség elnyerése. A függetlenség meg
szilárdítása érdekében „népszövetkezeti” kapcsolatokat kell keresnünk. ;A 
közösügyes delegatio Pétery értelmezésében csak a szomszédokkal való kapcso
latok romlásához vezet. Délkeleti irányban később sem lehet ilyen delegációs 
kapcsolattal közelíteni a szomszédokhoz, mert magunkra haragítjuk őket.85

80 Tóth Ede. 158. p.
81 Az Ellenőr évfolyamait eddigi kutatásunk során nem állt módunkban áttanulmányozni, de Pétery 

máshol megjelent írásaiból körvonalazható véleménye erről a bonyolult és kényes problémáról.
85 Társadalmunk és az 1848-iki törvények szelleme. In: MŰ, 1867. április 17.
ís A nagyhatalmak politikája. In: MÚ, 1867. május 4.
88 Pétery Károly beszéde a mezőtúri választókhoz. In: ELL, 1869. január 14.
88 Délkeleti viszonyok, In: MÚ, 1867. augusztus 4.
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1869-1874: Törekvés az ellenzéki egység megteremtésére

Mint korábban jeleztük, véleményünk szerint Pétery Károly egyfajta integrá
ló, összekötő szerepre vállalkozott a különféle ellenzéki áramlatok között. Politi
kai nézetei alapján egyértelműen a szélsőbaloldalhoz sorolhatnánk, de ennek 
ellenére mégis kitartott a balközép mellett. Vagyis belülről próbálta a pártot 
balra vinni, és amint Tóth Ede megjegyzi, Mocsáry Lajos mellett Pétery Károly- 
nak volt nagy szerepe az ellenzéki pártok együttműködésének megteremtésé
ben.86

Az 1872-es év vízválasztó volt Pétery életében. Az ezévi választásokra komo
lyan készültek az ellenzéki erők. Sokan szorgalmazták a balközép és a 48-as párt 
összefogását a kormánypárt megbuktatása érdekében. Ez az együttműködési 
szándék inkább a szélsőbalban volt meg, amely úgy döntött, hogy visszalépteti 
jelöltjét a balközép javára, ha erősnek tűnik a kormánypárt jelöltje. Ezt a 
gesztust azonban nem viszonozta a balközép.87 A választás végül nem hozta meg 
a remélt áttörést, sőt az ellenzék 20 mandátumot veszített a korábbi számarányá
hoz képest.88 Pétery ezen a választáson nem vállalta a jelöltséget. Mint fogalma
zott: „Becsületes magyar lelke halálra undorodott a magyar képinselMiárban látott, hallott 
és keresztülvitt dolgok folytonos szemléletétől és finom érzésű lelke csaknem megtörött. ”89 
Egy ilyen érzékeny, álmodozó, idealista ember valóban nem vihette sokra a 
parlamenti küzdőtéren. Pétery sorsa ezen a ponton párhuzamba állítható Mocsáry 
Lajoséval, aki ugyancsak nem lett a képviselőház tagja. Igaz őt megbuktatták a 
miskolci képviselőválasztáson.90 Ezután mindketten visszavonultak vidéki birto
kukra, Mocsáry Andornakra,91 Pétery Pusztapóra,92 és onnan folytatták a politi
zálást. Míg azonban Mocsáry visszakerült a parlamentbe, és még sokáig folytatta 
szélmalomharcát, addig Pétery fokozatosan visszavonult a közéletből. A válasz
tások után két ellentétes folyamat indult el a balközépen belül. A párt vezetői, 
Tisza Kálmán és Ghyczy Kálmán egyre több hajlandóságot mutattak arra, hogy 
a kormányra kerülés érdekében feladják a párt eredeti programját, a bihari 
pontokat.

A párt balszárnyán lévő politikusok visszautasították ezeket a törekvéseket és 
felvették a kapcsolatot a ’48-asokkal. A cél, az ellenzék erőinek egy pártban 
történő egyesítése volt. A közös programot a bihari pontokra és Irányi 1872-es 
’48-as programjára akarták építeni. A pártalakulás előkészítésére egy sajtó rt.-t 
kívántak létrehozni, amely Nemzeti Függetlenség, vagy Nemzet címmel 1873 
márciusában új ellenzéki közlönyt indított volna. A főszerkesztő Simonyi Ernő, a **
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szerkesztőbizottság tagjai Mocsáry, Helfy, Pétery és Szederkényi Nándor lettek 
volna.93 Tehát Pétery visszavonult ugyan a parlamenti politizálástól, de vállalta 
az előkészítő munkában való részvételt, amelyben fontos szerepet osztottak rá. 
Mint gyakorlott publicistát, az új párt ideológiai megalapozására kívánták fel
használni. Ez is bizonyítja Pétery integrátor szerepét, hiszen a létrehozandó új 
párt a ’48-as eszmék mentén szerveződött. Az, hogy mindkét pártalakulat 
ismerte, alkalmassá tette arra, hogy a leendő pártlap munkatársa legyen.

Az új párt szerveződéséről, a tárgyalásokról azonban természetesen tudomást 
szereztek a balközép vezetői, Tisza és Ghyczy, ezért az 1873. június 18-án 
megtartott pártértekezleten kierőszakoltak egy határozatot. Ez kimondta, hogy 
más párttal a vezetők beleegyezése nélkül a párt tagja nem tárgyalhat, és a 
párttagoknak el kell fogadni a Tisza és Ghyczy által követett politikát.94

Ez a határozat olaj volt a tűzre, s megadta a végső lökést a balközép felbomlá
sához. Három nap múlva 1873. június 21-én Mocsáry a párt balszárnyának négy 
vezetője, Simonyi, Csávolszky, Pétery és jómaga nevében egy nyilatkozatot tett 
közzé. Ebben közölte a sajtó-rt. létrehozására irányuló terveiket, és kijelentette, 
hogy a létrehozandó lap főszerkesztője nem ő lesz, mivel nem tud Pesten lakni. 
Ezután értékelte a pártértekezleten történteket. Támadta a vezetőséget, mivel a 
kormánynak fontos kérdésekben engednek, de a ’48-asokkal való tárgyalást 
megtiltják. Pártszakadás azóta van, mondta Mocsáry, mióta Ghyczy kijelentette, 
hogy a ’67-es alap nem kielégítő, de arról letérni veszélyes. E párthatározat 
megmutatja, hogy a bizalomra és nem az elvekre épül a párt programja -  írta 
Mocsáry a balszámy nevében.95 E nyilatkozatot követően gyakorlatilag kettésza
kadt a párt, amely formailag 1874. november 7-én következett be, amikor 
leszavazták Csávolszky előteijesztését a régi program mellett maradásról. Tehát 
a jobbszámy belépett a kormányba, de a balszámy egyelőre légüres térheti 
mozgott.96

A hatékony fellépés érdekében immár elkerülhetetlenné vált a megmaradt 
ellenzék egy pártban való egyesítése. A pártegyesítés első lépéseként megindult 
a régóta tervezett lap, Baloldal néven, 1874. január 1-jén 97 Pétery január 8-án 
írt először az újságba, Nyílt levél Csávolszky Lajoshoz, a Baloldal szerkesztőjéhez cím
mel. Először a címválasztást dicséri, amely gyűjtőfogalom minden baloldali 
gondolkodású számára. Jónak tartja a baloldal készülő fúzióját és egyben a 
választói akarattal egybeesőnek. A lap nem a széttagolt pártokat, hanem az 
önálló Magyarország valódi érdekeit képviseli. Ez az egyesítő fiinkcíő a lap 
legfontosabb politikai üzenete Pétery szerint. A továbbiakban tagadja a politikai 
közép fogalmának létjogosultságát, mivel a „középpártok senkit és semmi elvet 
nem képviselnek”. Úgy gondolja, hogy Magyarországon a középpárt a hatalom

95 Tóth Ede. 246-247. p.
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95 Mocsáry. 413. p.
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kiszolgálására korlátozódik. A Baloldal célját abba látja, hogy egyenes úton 
képviselje a haza érdekeit. A szabadság és önkormányzatiság védelmét, a kor
rupció, a centralizáció, és az uzsora visszaszorítását fogalmazza meg célként. 
MÖnkormányzat szabad országban, ez lehet csak a jelszó a baloldalnál.” -  záija írását 
Pétery.98

A következő írása Erős kormány címmel látott napvilágot." Az erős kormány 
alatt Pétery olyan kabinetet ért, amelynek nincs kellő ellensúlya a parlament
ben. Ezért tagadja azt a kormányzati elképzelést, hogy egyfajta „nagykoalícióra” 
lenne szükség. Szerinte a nép támogatásából adódó legitimitás tehet egy kor
mányt erőssé. Majd történelmi példával igazolja, hogy a túlsúlyos kormányok 
nem tudnak igazán hatékony munkát végezni. Az angol kormányzati rendszert 
említi, amely 1827-ig, a két nagy párt versengésének kezdetéig, nem volt igazán 
hatékony. Végső következtetése az, hogy nem az „erős kormány” a megoldás, 
hanem a rendszer gyökeres megváltoztatására van szükség. A harmadik cikke 
A helyzet címmel jelent meg.100 Ebben a deákpártot egy birtokos ismerőséhez 
hasonlítja, aki elverte vagyonát, és hitelt kért. Kapott, de hitelezői életmódvál
tást kértek tőle. Erre eladta marháit, juhait, de megtartotta léhűtő cselédjeit és 
fogatait, végül újból tönkrement. Magyarország is így járt a deákpárti kormány
zás hét éve alatt. Bár kapott az ország egy 150 milliós kölcsönt, de ez se tart soká. 
Két alternatíva van, vélekedik Pétery. 1. A rendszer jó, csak rosszul kormányoz
ták. 2. A rendszer eleve rossz, így nem lehet jól kormányozni. Ó a második 
válaszban hisz. Azt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy Pétery nagyvona
lúan ítélte meg a kormány cselekvési lehetőségeit a bécsi tőzsdekrach hatásainak 
kivédhetőségében.

A gazdasági válság kezelésére, megoldására a kormány egy 21 tagú bizottsá
got hívott életre. E testület működésével két cikkében is foglalkozott Pétery.101 
Kiindulópontja az, hogy a bizottság létrejötte is azt bizonyítja, hogy a kiegyezési 
alap hibás, nem működik. A bizottság elővette az önkormányzatok kérdését is. 
Pétery szerint nagyon fontos, hogy valódi önkormányzatok legyenek, mivel ezek 
megsokszorozzák a polgárok tevékenységét. Tehát nem szabad az önkormány
zatokon takarékoskodni. A cikkíró felveti a közös vámot, az önálló jegybank 
hiányát, mint gazdasági problémákat. Felpanaszolja, hogy a közös hadseregre 
nincs befolyása a magyaroknak. A második cikk ’48 pátosszal teli méltatása. Úgy 
tartja, hogy ’48-at a „közösügyes mécs... e lidércz fény nem homályosíthatja el." 
Kossuthot „arany szájú Mózesnek” titulálja. ’67-et úgy értékeli, hogy a nemzet 
„képzelet alkotta falra mázolt rémektől ijedt meg.” E hangzatos bevezető után 
újból ízekre szedi a 21-es bizottságot. Kijelenti, hogy ezen bizottság „elvágta a 
nemzet életerét”, s neki köszönhető a vállalatok összeomlása, a magyar gőzhajó 
társaság bukása. A kormánynak ezek után nincs jogalapja, hogy lelkesedést és

"  Nyílt levél Csávolszky Lajoshoz, a Baloldal szerkesztőjéhez. In: BL, 1874. január 8. 
99 BL, 1874. január 16.
'““BL, 1874. január 21.
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áldozatvállalást kéijen a polgároktól. Nincs más megoldás, az alapot kell meg
változtatni, hogy kivívják a „nemzeti önállást”. Ennek két előfeltétele van: 1. A 
kormány ne avatkozzon szükségtelenül a megyék dolgába. 2. Tartsanak tiszta 
választásokat. A jusio és coalitio című vezércikkében102 Pétery számba vette az 
ország előtt álló lehetséges alternatívákat. Az ország pénzügyi válságát a két 
nagy országgyűlési párt egyesítésével próbálják megoldani. Azt ígérik, hogy 
mindketten megtartják elveiket. Pétery ilyen feltétellel nem tartja megköthető- 
nek a koalíciót. Két eset lehet: Vagy a kisebbség feladja elveit, vagy az oktatás
ügyet kivéve minden kérdésben anarchia lesz. A kisebbségi Tisza-pártnak kell 
majd engedni, véli a szerző. A jövő parlamentjében öt párt is lehet Pétery 
szerint: a koalíció jobb és baloldala, a konzervatív párt, a nemzetiségi párt és a 
nemzeti függetlenségi párt. Pétery több cikket már nem írt a Baloldalba, így 
röviden értékelhetjük ezt az újságírói korszakát. Bár jónéhány újságot még nem 
tanulmányoztunk át, de mégis kijelenthetjük, hogy ez volt Pétery publicisztikai 
pályájának a csúcspontja. Ebben döntő szerepe van annak, hogy Pétery újból a 
’48 előtti légkörben érezhette magát. Hirtelen megmozdult a politikai élet, 
képlékeny, bizonytalan lett minden, megcsillant a változtatás reménye. Péteryre 
számítottak és végre tehetett valamit eszméi megvalósításáért. Ez érezhető, 
mivel cikkei jobbak, frissebbek, szellemesebbek. Jobban szerkesztettek, világo
sak és célratörőek, kevesebb bennük az indulati elem, mint a ’67-e$ és a későbbi 
írásaiban.

Pétery, tehát alig egy hónap alatt nyújtotta élete legjobb teljesítményét. 
Későbbi cikkei ismét sablonosak, laposak, a gondolati innováció helyét átveszi 
az indulat. Ennek okaira még kitérünk. Több hónapos tárgyalásokat követően a 
Beleznay-kertben megalakult a Függetlenségi Párt, 1874. május 17-én.103 Az 
országos gyűlésen természetesen Pétery Károly is jelen volt, mint a mezőtúri 
ellenzéki párt küldötte. A csoportot egyébként Mezőtúr országgyűlési képviselő
je, Csávolszky Lajos vezette.104 Pétery munkájának elismerését jelentette, hogy 
a gyűlés napján az Egyetértés első oldalán megjelent cikkével köszönthette az új 
pártot.105 A párt legfőbb feladatának azt tartja, hogy hét év letargia után felrázza 
a nemzetet. A hivatalvadászat, az üzérkedés és a gyáva meghunyászkodás volt az 
elmúlt időszak legfőbb bűne. Emiatt komoly elhatározásra és gyors cselekvésre 
van szükség. Az is erősíti a nemzeti pártot, hogy jórészt őt támogatja a nemzet. A 
párt feladata: „Fel kell ébreszteni a nemzet önbecsérzetét. ” -  mondja Pétery. ’48 és ’67 
kapcsán így vélekedik a kormánypártról: „Hiába minden törekvésük, hogy a múltat a 
jelen gyalázatos korszaka niveaujára sülyesszék -  a hű emlékezet s a fekete betűk ellenük 
bizonyítanak. ”

1111 A 21 -es bizottság. In: BL, 1874. január 27-28.
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1874-1877: a lassú hanyatlás korszaka

Pétery Károly életében két csúcspont volt. Az első a lehetőségek csúcsa, 
amikor még szép jövő előtt állt, tehát a forradalmat megelőző évek, egyetemi 
évei és irodalmi szárnypróbálgatásai. A funkcionális csúcs, vagyis amikor politi
kailag a legmagasabbra jutott, az 1872 végétől 1874 nyaráig tartó időszak. 
Ekkor a háttérben fontos szerepe volt a párt építésében és arculatteremtésében. 
Azt ezt követő időszak a lassú, de folyamatos hanyatlás Pétery életében. A 
Függetlenségi Párt megalakulásával véget ért a szervezőmunka ideje. A másik 
oldalon létrejött a fúzió, és a Szabadelvű Párt 1875-ös elsöprő választási győzel
me szertefoszlatta az alkotmányos hatalomváltáshoz fűzött reményeket. Tehát 
1875-76-ra lecsendesült a belpolitika, megkezdődött a rendszer bebetonozása, 
hogy majd csak a századforduló politikai viharai rendítsék meg egyensúlyát.

A Függetlenségi Párt kezdett beszorulni a maga teremtette zsákutcába. Válto
zatlanul hangoztatta korábbi jelszavait, melyek egyre jobban kiüresedtek a 
választási komédiákban. Pétery egy ideig kereste a helyét ebben a rendszerben, 
1874 nyarán-őszén sorba úja cikkeit az Egyetértésbe, de ezek már nem érik el a 
Baloldalban megjelent írásai színvonalát. Közös jellemzőjük az irtóztató indu
lat, feszültség és keserűség. Eltűnik a szellemesség, a könnyedség, az okos 
érvelés, amely az év eleji írásaiban megvolt. Az akkori cikkei egy reménykedő 
korszak termékei voltak, az ősziek pedig a tehetetlenség dühödt felismeréséből 
fakadnak. Hangulatuk a ’67-es cikkekre emlékeztet, de sokszor még pesszimis
tábbak. Mintha üldözési mániában szenvedne Pétery, hirtelen mindenki reakci
ós, áruló, doktriner, jezsuita, uzsorás, gyáva, korrupt, váltóhamisító lett. Jellem
ző terméke Pétery ezen korszakának A reactio felkent lovagjai című cikksorozata, 
amelyben iszonyatosan kemény hangon bírálja a kormányt.100 íme néhány 
jellemző megállapítása: 1. A deákpárt több kárt tett, mint Schmerling, a török és 
a tatár együttvéve.1117 2. Mindenütt az írástudók, arisztokraták, papság közül 
kerülnek ki a civilisatio esküdt ellenségei.108 3. Pusztulniuk kell a politikai 
jezsuitáknak (ti. Deákéknak), mert a haza sem anyagi, sem erkölcsi tekintetben 
nem várhat semmi jót.15w E példákból is láthatjuk, hogy az indulat sokszor 
teljesen elragadta Péteryt, és politikai ellenfeleit megátalkodott bűnözőként, a 
haza legfőbb ellenségeiként tüntette fel. Ezen írások élete leggyengébb alkotásai 
közé sorolhatók, nem a kritika, hanem a sokszor szinte Útszéli stílus miatt.

1874 októbere után sokáig nem publikált, csak 1876 szeptemberében jelenik 
meg három külpolitikai cikke,110 de ezzel befejezi a politikai publicisztikát. •*

•* EGY, IK74 augusztus 1., 2., 3., 4„ 5.,«.
,<l7 A reactio (elkent lovagjai. In: EGY, IH74. augusztus I.
,(w Uo. IH74. augusztus 4.
109 A „l'esti Napló” vörosbörü indiánjai. In: EGY, 1H74. szeptember K.
"“ A diplomaták is kezdenek humánusuk lenni. In: EGY, IH7(>. szeptember 12.; Andrássy gróf és a 

diplomácia. In: EGY', 1876. szeptember 13.; A muszka a mi jó barátunk. In: EGY, IK7H. szeptember 
14.
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Utolsó nyilvános írásai visszaemlékezések, amelyek az Abaúj-Kassai Közlönyben 
jelentek meg.111 Lassan elhidegül barátsága korábbi harcostársaival. Az 1870-es 
évek közepén így ír Timkó Józsefnek, az Abaúj-Kassai Közlöny szerkesztőjének: 
„Csávolszky, ha kérdezem, hogy mi választ adott Kossuth Simonyinak és Heliynek 
a vám- és bankkérdésben, mindenről ír, csak az erre való feleletnek ne jusson 
hely levelében."112 Pétery élete utolsó éveit pusztapói kastélyéban töltötte, 
szőlőjét és virágjait gondozta.

Emellett kevés megmaradt barátjával Orbán Balázzsal, Kállay Ödönnel, Ma
darász Józseffel és Bereczky Mátéval levelezett.1,3 1877. október 21-én hunyt el, 
58 éves korában. Két nappal későbbi temetésén több országgyűlési képviselő, 
köztük Mocsáry Lajos is jelen volt. A sírnál Csávolszky Lajos mondott gyászbe
szédet.114

Pétery Károly élete jól példázza saját generációjának történetét. A reformkor 
szelleme nevelte, a kor nagy liberálisait követve készült a politikai pályára. 
Életét kettétörte a neoabszolutizmus 18 éve. Mikor végre lehetősége nyílt a 
politizálásra, akkor egy olyan politikai rendszerbe került, amely a középszerre 
volt beállítva. Ez a rendszer a középszerű, a köz- és magánerkölcsöt különválasz
tó politikusnak kedvezett. Az elveihez következetesen ragaszkodó, a reformkor

’48 liberalizmusából táplálkozó egyéniségeket kivetette magából a dualista 
politikai rendszer. Ilyen ember volt Pétery Károly is, ezáltal ő, és a hozzá 
hasonló egyéniségek nem találhatták meg a helyüket ebben az álparlamentáris 
rendszerben.

A kutatás lehetséges irányai

Mint jeleztük, korántsem tártuk fel a Pétery Károlyra vonatkozó teljes forrás- 
anyagot. Fontos feladat Pétery kéziratainak, naplójának felkutatása, a korabeli 
sajtó (Szombati Lapok, Ellenőr, Magyar Újság) részletes áttanulmányozása. 
Szükséges Pétery levelezésének feltárása. Terjedelmi okok miatt nem tárgyaltuk 
A jezsuiták című munkáját, amely egy erősen elfogult vitairat a rendről. Nem 
ismert előttünk Kossuth és Pétery kapcsolata, levelezése sem. A kutatás folytatá
sát ezekben az irányokban látjuk szükségesnek.

' ' 'Tú r i  I, In: MV, 1912. szeptember 15. 
"-Tim kó.
" s Túri 1. In: MV, 1912. szeptember 15. 
,M PN. 1877. október 26.
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