
, tudasd meg,...
— Ax 18OS—20-as jászapáti parasxtmosgalom verses krónikája —

A Jászkunság történelmének küzdelmes eseményeiből számos emléket őriz
a szolnoki Állami Levéltár gazdag iratanyaga. Az a nép, amelyet 1702-ben a bécsi
udvar a német lovagrendnek elzálogosított s amely szívós küzdelemmel és áldozattal
1745-ben, a redemptiókor szabadságát visszanyerte, nehezen tűrte a zsarnokságot,
jogtalanságot, de nem nézte el az elöljáróság korrupt életét, visszaéléseit sem. Az
1800-as évek elején Jászapátiban Ozoróczky János nótárius és Antal József főbíró
botrányos életmódja, visszaélései joggal váltották ki a jászapáti lakosok felháboro-
dását és tiltakozását. A Tanács és a Kerületek a hatalom eszközeivel próbálták a
mozgalmat lecsendesíteni és a vezetőket hallgatásra bírni.

A jászapáti tanács 1812. június 19-én tartott gyűlésének jegyzőkönyvében
olvashatjuk: „258. Nemes Tajthy Istvány fellázittya az lakosokat, ...azokat Nemess
Kiss Ferencz istállóiában öszve gyüjté, velők tiltott conventiculumot tartott, s közü-
lök magával délutáni könyörgés után ednéhányat az Város Házához erővel jelvisz,
ottan előbb az udvarban, azután a Tanács Házban zenebonáskodik, láfmázik a Ta-
riátsi végzés és Nótárius ellen illetlen szavakkal és kifejezésekkel ki kel..." (XIV.
Prot. 154. stb.)

1812. július 13-i bejegyzés szerint pedig azt olvashatjuk, hogy: „259. Nemes
Tajthy Istvány, a 258-ik szám alatt foglalt ki tételhez képest, az Tekintetes Nagy-
ságos Deputatió által is nép lázitónak lenni találtatván, ellene ugy néplázitó társai,
nevezetesen Ns (nagyságos) Tajti 'Máté, Dósa Pál, Dósa György, Nagy G. Imre és
Szabari István, ellen is az Tettes (tekintetes) Ns Distriktwsok (kerületek) által, az
itten előadott Tudósításra Fiscaüs Actió (széksórtési per) kegyesen rendeltetik."

Az 1813. április 21-i jegyzőkönyvből láthatjuk, hogy még több lakos ellen
indítanak eljárást: „261. Hogy a már egy esztendőiül fogva városunkban egy némely
nyughatatlan lakosok által megháborittatott Tsendességnek, Békességnek helyreállí-
tása kedvéért az azon Tumultuósusok ellen folyamatban lévő Fiscalis Perben, a leg-
közelebb ... sententia (ítélet) hozattatni és a tavali zenebonának újonnan írásban lett
megújításáért a már citálva lévők, és az azon Instantiában (kérelem) ailólirottak, ne-
vezetesen: Ns Kiss Ferencz, Tajti János, Balajthy Mátyás, Kiss András, Utassy
András meg büntettetni rendeltessenek ..."

1813. május 3-án „Nagy G. Imre, Szabary Istvány, Bárdos Mihály polgári
sorsú lakosok .. • vasra verettetni és Jászberényben ... küldettetni rendelteinek."
Az összes lakosokat pedig felszólítják, hogy akiket „ . . . nyughatatlankodni tapasz-
taltatnának, azonnal minden személy válogatás nélkül..." hasonlóképpen Jászbe-
rénybe kísértetni rendelik.

Egy hónappal később, 1813. június 3-én meghozott ítéletből olvashatjuk,
hogy: Nemes Tajthy István... már 1805-ik esztendőben Xber (december) Holnap-
nak 22-én Jász-Apáthy Várossának példa nélkül való botránkoztatással lázzadásra,
a Felséges Rendelések ellen való ellene-állásra, szóval a Törvényes Elöljáróság ellen
nyilvánvaló párt ütésre gerjesztette, az össze csoportosodott népnek, fel rudalása miatt
botránkoztató tetteiért . •. Tajthy István ugyan, kinek erkölcstelen nyughatatlan-
sága a Társasági békétlenségnek métellyét Jász-Apáthy Várossában a köz tsendes-
ségnek és bátorságnak valóságos meg zavarodásával el tenyésztette... Azért is több-
ször meg nevezett Tajthy István, elő számított vétkeiért mint a köz Társaságnak ve-
szedelmes tagja... Jász-Apáthy Várossábul és annak határaiból ezennel és végképen
ki tiltattni és •kiköltöztettni rendeltetik." Tajthy Mátét, Tajthy István testvérét,
hasonló vétkekért félesztendei rabságra ítélik.

Mielőtt a többi vádlott ítéletére rátérnénk, nézzük meg azt a verses króni-
kát, amely a sokszáz oldalra rúgó büntetőper anyagából került elő a szolnoki levél-
tárban. (1812. BP. 16, 3, 1 Tajthi István ?<s Máté, Dósa György és Pál elleni crimi-
nalis per.)
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Ezer nyótz száz huszadiikban ránk szát dlsrittus har.iggal| demld adig ügyekezet hogy engemet törbfn
ejtett, 2 De kevés volt az han|nagygya gyalogsággal ránk rohana a/, lovasoik közé ada jászbirinybe be-
ha| j tata, 3 Még ot sem szűnt meg haragja kezem lábam tette vasba bereikesz|tett egy szobába szem
az Fét látt 4 ó l é t i b d t

|j g g gja m l á m tette vasba bereikesz|tett egy szobába szemem
az nap Fét sem látta, 4 ó szerelmes én istenemi szabadíts fogságbúl engem gátó d meg az ellen-
sitjem ne had én árva feje|met, 5 Nem tagadom hogy vettettem a tanátsnaik fejit vettem egygyet| kö-
zii!e 'kivetlem noha érte megszenvedem, 6 ozorótzJiI nyakassá|ga a megátalkodólsága hajtott harami-
jaságra, 7 Ha ö is mint antal jós|ka magát megalázta volna meg nem húrtzóltatótt volna de áris|-
tómba ment volna, 8 De magát megfeszítette fejszét púsikát vet ke|zébe liógy a népet megi-emiszsze
de azzal még éllesztette, 9 Az dis|riiktúst betsiilletbe a felségnél vesztegette köszönye néiki nem
más|naik |palat inus | nem a szegény laikóssagnak. 10 Panaszinkat a királynak| nyújtotta néki |nem m á |
és málnáik disriktúsnak ikapitánynáik pala|tinúsnak magának, 11 Tizennyőtz hónapot tenne mig tajti
istvány sür|gette ozorótzki ászt nevette hogy ö kintsel pizzel győzte, 12 Mindenfelé volt embere
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Ezernyolcszazhuszadikban
ránk szállt distriktus haraggal,
de mind addig ügyekiezett,
hogy engemet tőrbeejtett.

De kevés volt az hadnagya,
gyalogsággal ránk rohana,
az lovasok közé oda,
Jászbirinybe behajtata.

Még ott sem szűnt meg haragja,
kezem-lábam tette vasba,
berekesztett egy szobába,
szemem az napfényt sem látta.

Ó, szerelmes én istenem,
szabadíts fogságbul engem,
gátold meg az ellensígem,
ne hadd én árva fejemet.

Nem tagadom, hogy vétettem,
a tanátsnak fejit vettem,
egyet közüle kivettem,

noha érte megszenvedem,
Ozorótzki nyakassága,
a megátalkodottsága
hajtott haramijóságra.

Ha ő is, mint Antal Jósku,
magát megalázta volna,
meg nem hurcoltatott volna,
de áristomba ment volna.

De magát megfeszítette,
fejszét, puskát vett kezébe,
hogy a népet megrémíssze,
de azzal még élesztette.
Az distriktust becsületbe
a felségnél vesztegette;
köszönje néki, nem másnak,
nem a szegény lakosságnak.
Pamaszinkat a királynőik
nyújtotta néki és másnak:
distriktusnak, kapitánynak,
palatínusnak magának.
Tizennyolc hónapot tenne,
míg Tajti Istvány sürgette;
Ozorótzki azt nevette,
hogy ő kinccsel, pízzel győzte.
Mindenfelé volt embere,
aki ölet védelmezte.
Harmadfél esztendő lenne,
hogy Tajti Istvány szenvedne,
de az isten segítette,
mindenkor szüntelen kérte.
Aki látja ezt csudái ja,
szenvedésünket sajnálja,
isteniül jutalmát várja.
Hogy ez helybenhagyattasson,
én ennek okát adhatom:
rajtam- történt és másokon,
sok jó felebarátomon.

Ki hallotta hírit a jász vármegyének.
Zagyva partján lévő setét temlecének?
Foglyok vannak benne, szabadulást várnak,
szabadulás előtt sentenciját kapnak.
Kedves apám, anyám, mért meg nem öltetek
abban az időben, melyben neveltetek?
de talán véltétek, hogy lesz örömetek,
vagy ha én felnyövök, bennem gyönyörködtök.
De most már látjátok végső romlásimat,
hóhérnak pallossá rontya le tagomat,
hóhér pallossátul a szívem is reszket,
éjjeli álmomban gyakorta ébredek.
Csengesd meg, bungasd meg temlecem rostélyát,
hagy halljam még egyszer gyöngy nyzlved szólását,
mert az temlectartó kiadó násznagyom,
ki-s bejáró hajdú az én kalahuzom.
Csúszó-mászó férgek beszélgető társam, ,
Csúszó-mászó férgek az én hálótársam.

aki ötét védelmezte, |ml 13 Harmatfél esztendő lenne ríógy tajti istvány szenvedne de az isten ?e
gitete mindékor szüntcl|en kérte, 14 Aki látja észt tsudálylya szenvedésünket sajnálylya| istentül ju-
talmát várja, 15 Hogy ez helybehagyattasson én en|nefc oikát áthatom rajtam törtit és másokon sok jo
felebarátomon! Ki hallotta liirit a jász vármegyének zagyva partyán lévő setét tem|lctzcéncik, fog-
lyok vannak benne szabadulást várnak szabadulás elöt| sentencéját ikapnalk, Kedves apám anyám mért
meg bungasd mcg| temletzem rostélylyát hagy halylyam még ctzter gyögy nyelved szól|lását. Mert az
ín\ felnyöviVk bennem gyönyörköttölk. De már most látytyátók végső rómlásim|mót hóhérnak paV'ossa
rrtntya le tagomót. Hóhér pallossátú) a szivem| Is reszlket éjeli álmomban gya'korta ébredek, Csengés i
meg búngasd meg| temletzem róstélyát hagy halylyam még etztzer gyögy nyelved szól|lását, Mert n?
talmát várja, 15 Hogy ez helybehagyattason én en|az| én íkalahúzom, tsúszömászó férgek beszélgető
tinóm t*M«z«roá«Z(5 fér|gek az én hálótársóm,...
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A verses krónika jól megvilágítja a zendülés okait, szereplőit, akiket Tajthy
Istvánhoz hasonló súlyosan büntettek.

„Ezeknek rendiben Nemes Dósa Pál és Dósa György ... az előbbeni vétkes
lakosokkal rész szerint egyet értvén, úgy Helybeli Törvényes Biráikat meg vetvén...
a függetlenségre mind lázitó szavaikkal, mind cselekedeteikkel botránkoztató példá-
kat nyújtottak... mely vétkeikért Dósa Pál ugyan 3 Halnapi, Dósa György pedig
fél esztendei rabságra itéltettnek..." S mivel „ a megnevezett s-meg ítéltetett
Liakos Társaikkal egyet értvén magákat ugyanazoknak vétkekben ejtették; azért is
Nemes Kiss János ugyan három holnapi rabsággal. Szabari István pedig ugy Nagy
Imre és Bárdos Mihály eltöltött rabságaiknak méltó büntetésökben tett tudattatása
mellett egyenként 30 és 30 pálcza ütésekkel fenyittetni rendelteitek."

Végül Utassy Andrást 3 hónapi rabsággal, Lados Pált 25, Káli Pált és Berdó
Kiss Istvánt 30—30 pálcaütéssel büntetik.

Tajthy Istvánt nemesi származása miatt csak nádori ítélettel tudták fog-
sággal büntetni. 1813. december 31-én a kerületi főügyész értesíti a jászapáti elöl-
járóságot, hogy „ . . . az Felséges Consilium Tajthy Istvánt a szegedi javító házba
küldi, hová kedden megy, felesége tehát ruhát és más útravalót készítsen".

A börtön szenvedése sem tudta megtörni' Tajthy Istvánt és Mátét, mert
1816. október 7-én panaszuk megvizsgálására Jászapátira érkezett deputációnak
„hátat fordítván, nagy nyersen, nyakasán ezen szavakra fakadt: — El megyek a
Palatínushoz meg tudni, hogy miért raboskodtam'!'."

Az események további ismertetéséhez érdekes adatot találunk a szolnoki
múzeumban őrzött Hild Viktor „Jegyzetek a Jászságról" című kéziratos művének 1.
kötetében (232—235 p.). A 90-es években Jászapátin az akkor 73 éves Hubay Ferenc
ny. tanító a lázadásról a következőket mondja: „Ozoróczky János főjegyző... köny-
nyelmű embereknek pénzt adott költsön és azután kamatban elszedte a földjüket...
Ozoróczky jegyző ha katonát szabadított a parasztnak azt szokta mondani: — Ugy
nézz engemet mint Megváltódat! — Ennek elment a híre és kezdték Ozoróczkyt
mindenütt „apáthii Krisztusnak" nevezni. így folyton nőtt az elégedetlenség..."

Az 1813-as zendülés elfojtása után a Tajthyak próbáltak az igazuknak ér-
vényt szerezni. Végigjártak minden fórumot Budán, Pozsonyban és Bécsben, de
hiába. „A Tajthyak azután folyton szítottók az elégedetlenséget és éjjelenként a
kertek istállóiban összejöveteleket tartottak. Időközben voltak a hevesmegyei alis-
vánnál is, de az megmondta nekik őszintén, hogy ezen nem lehet segíten, ha pedig
lármáznak, akkor előbb-utóbbi meffisszák a levét."

1819-ben néhány jászapáti lakost kihágás miatt Jászberénybe vittek a bör-
tönbe. „Ezen zúdultak fel 1820. július 31-én reggel és 300—400-an a városházára
jöttek vasvillával, botokkal és követelték, hogy eresszék ki társaikat. Tanácsbeliek
szétugrottak. Id. Antal József főbíróért a lakására mentek és börtönbe vetették, az-
után Ozoróczky János lakására mentek, ez magára zárta az tajtót, de masviU&vaí
rátörték, kötelet kötöttek a derekára és mint a medvét az utczán hurczolták •körül.
Tajthy István azonban a haláltól védte meg, mert vagy agyon verik, vagy egy ve-
remben égetik el. Mikor már a hurczolást megunták, börtönbe vetették. .. A felkelők
pedig megszállva tartották a városházát... Tervük az volt, hogy a lázadással ma-
gokra vonják a magasabb fórumok figyelmét... és így szabadulni fognak a teljesen
meggyűl&lt tanátstól..."

Közben megérkezett Jászberényből Horváth Péter alkapitány és a nép
„ . . . kinyitotta az egyik börtönt, kötélen kihúzta Ozoróczky jegyzőt és úgy hur-
czolta ... elé, e szavakkal számolva be: — No, Uram, itt hozzuk az apáthii Krisztust!
— Horváth Péter erre szükségesnek látta, katonásodat rekviráhvi". Néhány nap
múlva meg is érkezett 500 gyalogos és 800 lovas. A lakosságból száznál többet össze-
fogtak és a város főterén megbotoztak és mintegy 30—40 embert megvasalva Jász-
berénybe vittek. Alig szabadult meg egyik is 1—2 évnél hamarabb.

Ezzel véget is ért a jászapáti mozgalom, amely legalább azt eredményezte,
hogy Ozoróczky felsőbb utasításra lemondott az állásáról és elköltözött Jászapátiból,



A jászapáti parasztmozgalomhoz hasonló megmozdulás más megyéből is
ismeretes e korból, de számunkra különös jelentőséget nyer a közölt verses krónika
és az azt követő népdalszöveg miatt, mert irodalomtörténeti és néprajzi szempontból
nemcsak a Jászkunság, hanem az egész Alföld területéről is igen kevés ilyen anyag
ismeretes.

Ha a közölt facsimilén az írást megfigyeljük, azt látjuk, hogy az első 22
sort más kéz írhatta, mint az utána következő 11 sort. Különösen meglátható ez a

gy-betűknél, de az első rész írója a sorvégi szétválasztásoknál is többször goromba
hibát követ el. A szövegeket vizsgálva is élesen elkülönül a két rész. Az első 8-as
szótagszámú négysoros versszakokra osztható, mint azt a szöveg közé írt számok is
jelzik. Ennek alapján közöljük versszakokra bontva a mai tájnyelv, de a szöveg-
hűség miatt az egész szöveget is eredeti tördelés és helyesírás szerint. (A függő-
leges elválasztójelek a sorvégeket jelzik.) Valószínű, hogy a verses krónikát sokan
énekelhették, de leírója a 6., 12. és 14. versszak minden sorára nem emlékezett.
Kár, hogy ezid€;ig nem sikerült megállapítani az íróját, mert szép költői alkotás.

A második részben közölt ballada népköltészetünk gyöngyszemei közé sorol-
ható. Keletkezési ideje visszanyúlhat egész a XVII. századig, de a nép "ajkán fenn-
maradt a múlt század első harmadáig. S nem véletlen, hogy Tajthy István szenve-
dését megörökítő versszakok után ősi fájdalom ősi hangja csendül fel a ballada
soraiban. Változatainak, esetleg dallamának megtalálása a jövő kutatás feladata.

Kaposvári Gyula
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