
A követjelölt Petőfi megbuktatása

Nincs még egy írónk akinek az életében annyi, társadalmi és történelmi helyzetek-
ből adódó, nagy összeütközés és közben annyi egyéni tragédia zajlott volna le, mint
Petőfiében. Ebben a rövid, olyan zaklatott, de a magasztos eszmékhez oly csodálatosan
hűséges, önfeláldozó életben a drámai feszültség egyik csúcspontját a szabadszállási
követválasztás jelentette.

Erről a 115 év előtti - az első magyar képviseleti! - választásról ismertük eddig is
maguknak a főszereplőknek a nyilatkozatait. Petőfi szenvedélytől izzó újságcikkében már
a választás napján megírta:1 „Soha sem ostromolta szemtelenebbül a becsületességet
és igazságot a gazemberség, mint ezen esetben", s hogy itt olyan „ördögi gonoszság"
történt, amire nincs kifejezésünk, amire „egy új szót kellene feltalálni". Leírta megbuk-
tatásának körülményeit is. Azt, hogy milyen esztelen rágalmakkal illették, a felszólalás-
tól eltiltották; követválasztási proklamációja miatt „tolakodó"-nak nevezték; republi-
kánus elve és királyellenessége miatt olyan embernek tüntették fel, akinek agyonverését
a minisztérium is szívesen venné; Kunszentmiklóson már előre agyonkövezéssel, Szabad-
s/álláson maga a választási elnök agyonlövéssel fenyegette; s végül a lerészegített nép-
pel erőszakosan megbuktatták: a mellének vasvillát szegezve űzték ki Szabadszállásról,
párthíveinek fegyveresek állták el az útját, a városba be sem mehettek.

A költő közléseit az ellene szórt hazug vádakról, fenyegetésekről, erőszakosságok-
ról, a nép leitatásáról mind megerősítette Petőfi fő támogatójának, Bankos Károlynak
szintén közvetlenül a választás után megjelent nyilatkozata* s az a 176 aláírással ellátott
petíció, amelyben a kunszentmiklósi és kiskunlacházi választók kijelentették: „a június
15-én tartott szabadszállási kerületbeli országgyűlési követválasztást nem ismerjük el
tövényesnek, miután számtalan törvénytelen lépés követtetett el", s ezzel „legszebb
joguk . . . tapadtatott meg".3

Közvetlenül Petőfi cikkének olvasása után a „nyertes", követté választott Nagy
Károly is megírta a maga válaszát. Kétségtelen,hogy a választás utáni tollharcban az
ellenfél személyes sértegetését Petőfi ketdte. Többek közt „gőgös buta ember" jelzőkkel
illette a szavazás nélkül kikiáltott követet. Nagy Károly sem maradt adós. Több szer-
kesztőtől visszautasított, s végül is a Pesti Hírlap hirdetményei közé a szerkesztők tudta
nélkül belopott cikke ,,a' Pegazus farkába . . . fölkapaszkodott" költőt „hígvelejű"-nek
merte nevezni, „pusztai betyár"-hoz, „fertőbe hevert disznó"-hoz hasonlította.' Erre
Petőfi részéről már csak a párbajra való kihívás következhetett.

Végül néhány nagyon keserű kifakadás után - „Én tehát a galeriára szorultam!
én a galeriára! . . . " - „Éljen a népképviselőt!" - Miért zárjátok el az utamat? c. verse
stb. - a sebzett lelkű költő megbuktatása után egy hónappal ezt írta: „Végre ami a
követséget illeti, annak megszerzése végett soha és sehol egy lépést sem teszek többe
az életben . . . nem érdemli meg Magyarország, hogy képviseljem". Az apostol c. versé-
ben még megrázóan írta le csalódottságát, a mártírok sorsát, de a csúfos követválasztás-
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ról nyíltan soha többé egy szót sem ejtett. Csak lopva tér vissza írásaiban egy-egy gon-
dolat, ami még mindig a szabadszállási kudarc hatását tükrözte, mint pl. a Szemere
Bertalan miniszterelnökhöz a választás után egy évvel, 1849 júniusában írt levelének
az a sora, hogy ő „buzgó és szakadatlan hazafiúi fáradozásáért még nem kapott egyéb
jutalmat, mint lelki sebeket. . ."

Petőfi követjelölt ellenfele a választásról írt cikkében olyan bejelentést és igeretet
tett, amelynek teljesítésével mindvégig adós maradt. Nagy Károly ugyanis Petőfi Sán-
dorhoz már 1848. jún. 21-én megirt „Szózat"-ában a választás „hiteles" közzétételét
jelentette be, s hogy ennek nyomán: „A" közvélemény, mint igaz bíró, értesülvén hite-
lesen a' választás folyamáról 's ön feltolakodásáról, - kimondja ön felett az ítéletet. . ."
ígérte azt is, hogy ,,a' választás folyamát, a' követválasztási bizottmány jegyzője terje-
delmeden közölni fogja".5 Mindebből nem lett semmi. A közvélemény természetesen
inkább Petőfi nyilatkozatának adott hitelt, hisz ezek is váltak közismertekké, a Nagy
Károly cikkét ismerőkben azonban jogosan élt a kíváncsiság: mit is tartalmazhatott
a követválasztásról felvett hivatalos és „hiteles" jegyzőkönyv? Hogyan is folyt le ez
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a választás? Eddig azonban a Petőfi életrajzi irodalom a követválasztásról a választás
fő szereplőinek nyilatkozatain kívül levéltári okmányt, dokumentációt nem ismert.

Két ilyen igen fontos jegyzőkönyvet itt most fénymásolatban is közlünk.
I.

Az egyik a Szabadszálláson 1848. június 12-én, három nappal a követválasztás előtt
tartott képviselőtestületi közgyűlés jegyzőkönyvi részlete? A választás „tisztaságára"
a szöveg tartalmánál is jellemzőbb az az eljárás, amit ezzel az üggyel, közgyűlési tárgya-
láfi ponttal kapcsolatban elkövettek. A Kecskeméti Áll. Levéltárban őrzött 1848. évi
letisztázott és bekötött jegyzőkönyvi példányban ugyanis hiába kutattam a követválasz-
tásról szóló legkisebb adat után is. Végül a hitelesített jegyzőkönyvből kihagyott pontot
a beköttetlen, fogalmazványi jegyzőkönyv jelenleg Szabadszálláson, Tóth Sándor gyűjte-
ményében lévő anyagból kaptam meg. Az a tapasztalat érvényesült itt, hogy a bűn el-
követése után a tettesek a bűnjeleket igyekeztek eltüntetni. Mert ez az áthúzogatott,
az utókor számára szánt jegyzőkönyvből kihagyott, a jún. 12-i közgyűlésen azonban
326-os tárgysorozati pontként tárgyalt jegyzőkönyvi szöveg valóságos bűnjel. A szabad-
szállási város- és választásvezetőknek ezt a tárgysorozati pontot teljes egészében el kel-
lett tüntetniük, ha csak nem akarták írásos emlékét hagyni annak, hogy ők a követ-
jelölt Petőfit városukból valóban kitiltották!

Mindaz, amit itt Petőfiről mondtak és írtak, egy határozatban nyert kifejezést:
„ezennel elhatároztatik, hogy Petőfinek é Város kebelébeni meg jelenés szorossan
megtiltassék, s é tilalomról Bankos Károly, mint a' ki ezt tudtára adhatni fogja,
értesíttessék. -"

A 326-os sorszámot ezután a következő, a nemzetőrség megszervezését, felfegyver-
zését tárgyaló ügynek adták át, átjavítva ennek eredetileg 7-es, utolsó számjegyét 6-osra.

A Petőfi elleni határozatot meghozó közgyűlésen a főbírón kívül 6 tanácsnok és
2; városi képviselő, összesen tehát 32 személy vett részt. Fóris Gergely volt a főbíró.
A jelen lévő képviselők sorát N. T. ( = nagytiszteletű) Nagy Sámuel helybeli ref.
főesperes és az ö követjelölt fia, Nagy Károly nyitotta meg. Negyediknek Szeles László
következett, aki a három nap múlva megtartott követválasztáson az elnöki tisztet töl-
tötte be. Ö volt egyébként az a „kicsapott nótárius", aki az egyik népgyűlésen Petőfit
agyonlövéssel is fenyegette. Vagyis már a Petőfit kitiltó határozat meghozásában a leg-
érdekeltebb személyek vettek részt. Névszerint nem írták ki, hogy kik voltak azok
a „némely polgárok", akik Petőfinek a néphez intézett felhívása alapján a közgyűlésen
ellene az indítványt megtették, de hogy ennek sugalmazása is Nagy Károlytól, az
apjától és Szeles Lászlótól eredt, egészen bizonyos. Ezek az értelmiségi vezetők ismer-
hették Petőfi politikai szereplését az 1848. évi tavaszi hónapokban annyiia, hogy a köz-
gyűlésen előadhatták: Petőfi beszédei, tettei, s némely irataiból a honra nézve veszé-
lyes elvek, merények és törekedés tettszik ki". Maga Nagy Károly sem tagadta, hogy
a „nemkaputos választók" Petőfi republikánus voltának és Petőfinek „májusi napok-
ban, a museum téren tartott népgyűlésben a' ministerium iránti csúfos bizalmatlanságot
hirdetett beszéde előállításával vonattak pártomra".7 A „kaputos" értelmiségi-város-
vezető réteg tudott tehát Petőfi pesti fellépéséről, s emlékeztették most a szabad-
szállási közgyűlést és választókat, hogy a Kiskun Kerület csak olyan egyént küldhet
az országgyűlésre „népképviselőül, ki menten minden izgatást, s nép láz'uási merények-
től, tiszta elvű és jellemű fija é hazának, hű alatt valója a' Királynak, s őrje az alkot-
mánynak". Feltételként hangoztatták még, hogy „egyszersmind elegendő képességgel
bírjon fölléphetni a' követi pályára". Mindez szerintük nem volt meg Petőfiben. Nem
titkolták aggodalmukat, hogy „a' népnek általa el tsábittatott kis töredéke meg vette-
tést, gyalázatot, sőt elláthátlan veszélyt" is hozhat „Petőfi követté választásával, ön
maga, s talán az egész hon fejére".

Feltűnő itt az az ellentmondás, hogy míg egyrészről úgy írnak, hogy Petőfi a nép-
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nek csak kis töredékét vonta a pártjára, másrészt követté választásának veszélyességét
helyezték kilátásba. Vagyis elismerték, mikqnt tudjuk is, hogy a nép, a „popule"
mellette állott, hogy számolni kellett Petőfi megválasztásának lehetőségével.8 Ezért
gondolták ellenfelük lehetetlenné tételének legegyszerűbb módjául a választás helyéről
való kitiltást.

Petőfi maga is idézte nyilatkozatában ennek a „Szabadszállás város bírái" alá-
írással ellátott és Bankos Károlynak megküldött levélnek egyes részleteit,9 de a köz-
gyűlési kitiltó határozat jegyzőkönyvi szövege csak most vált ismeretessé. Minden
tervezett eltüntetési kísérlet ellenére bizonysága ez a költő igazának és cáfolat Nagy
Károlynak azzal az állításával szemben, hogy a választás törvényes eszközökkel történt.

II.
A második és itt ugyancsak fakszimilében közölt okmány a választási visszaélés

leleplezésére maga a követválasztási jegyzőkönyv. Az Országos Levéltárban, az 1848-i
belügyminisztériumi irattárban bukkantam rá. Ide futottak be ugyanis az összes követ-
választással kapcsolatos jelentések.10

E jegyzőkönyv fő érdekessége és legnagyobb hamisítása az, hogy Petőfi neve és
fellépte még csak említve sincs benne. Ellenben megtudjuk belőle, hogy Szeles László
választási elnök intézett a néphez „hatályos, s korszerű beszédet". Ebben figyelmez-
tette a megjelenteket „a követválasztás fontosságára", s több ízben felhívta őket:
„szabadon bár kit is követül ajánlani'.

Csak éppen előzőleg Petőfit kitiltották a városból, és mikor ő a tilalom ellenére
is megjelent, életét fenyegetve, erőszakosan eltávolították! - És ezt nevezték „szabad"
ajánlásnak, „szabad" választásnak.

Az igazságot itt is Petőfi vágta a cselszövő és erőszakos vezetők, követválasztási
elnök Ezemébe: „Valóban gyönyörű! így értelmezik önök a szabadságot? így gyalázzák
meg önök saját városukat, melynek neve Szabadszállás!"11

Az a választási komédia, hogy Nagy Károlyon kívül a kaputosok követjelöltnek
ajánlottak még hat kaputost - csak éppen Petőfit nem ajánlhatta senki! -, s ezek mind-
járt vissza is léptek, hogy így Nagy Károlyt egyhangúlag kiálthassák ki megválasztott
követnek, már csak a törvényesség látszatának felmutatása érdekében történt.

Be kell végül még röviden mutatnunk két személyt: Szeles Lászlót, a választás
elnökét, és Kerek Józsefet, a választás jegyzőjét. Mindkettőnek a neve ott szerepel
Petőfinek azon a listáján is, amelyet legfőbb ellenségeiről készített.11

Nem ismeretlenek ezek a nevek a Petrovits-család szomorú történetében. Egy év-
tizeddel előbb fontos szerepük volt az apa megbuktatásában. Szeles László, akkori
főjegyző vette rá Petrovitsot csalárdul egy olyan 5000 Ft-ról szóló kötelezvény aláírá-
sára, amelynek következtében ellene a végrehajtást elrendelték, és hosszas huzavona
után meg is tartották. A periratokban, Petőfi atyjának panaszaiban többször szerepel
a neve. Fortélyai, erőszakosságai, embertelenségei miatt a per folyamán feljelentést
is tettek ellene. - Kerek József kunszentmiklósi ügyvéd pedig egyenesen Petrovits
István perbeli ellenfelének, előbbi bérlőtársának és székálló legényének, Matulay
Andrásnak volt a „teljhatalmú megbízottja", ügyvédje. A költő atyját jellemében is
megtámadta a peres ügy sikere érdekében.

Kilenc év múlva ugyanezek intézték a szabadszállási választás ügyét a bukott
mészáros fia ellen és az egyik legnagyobb vagyonú birtokos, a szabadszállási főesperes
fia érdekében. Érdemes azt is megjegyezni, hogy Petrovits István „elkótyált" birtoká-
ból a saját fáradságos munkájával szerzett háztclkc, miután az 1838. évi árvíz a család
hajlékát ledöntötte, éppen a követjelölt apja, Nagy Sámuel ref. lelkész birtokába
került.
! Az újabban felkutatott források ismeretéből kitűnik, hogy nem volt ebben a vá-
lasztásban semmi érthetetlenség, semmi logikátlanság, mint ahogy egyes életrajzírók
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vélték. Csak a reakció és az erőszak sorakozott fel a forradalmár hírű Petőfivel szem-
ben, és a megbuktatására minden eszközt felhasznált. S legfeljebb még egy régi tapasz-
talat diadalmaskodott Szabadszálláson, a Kiskunságban is, amelynek népét Petőfi a
szülőhelye, az itt töltött gyermek- és ifjúkor jogán „hazámfiai"-nak is szólította: „Senki
sem próféta a maga hazájában!"

Dr. Mezősi Károly

JEGYZET:
A Marczius Tizenötödike 1848. jún. 19-i szá-
mából közli a kritikai kiadás, Petőfi Sándor
összes Müvei, 1956. V. köt., 98—105. p.
A Pesti Hírlap 1848. jún 27-i számában. —
.L Petőfi Sándor összes Művei V. köt. 221—
223. p.
UO. 106—107. p.
Uo. 227—229. p.
UO. 228. p.
Szövege a következő: (Előterjesztés.)
326. Némely polgárok előterjesztik, hogy
Petőfi Sándor, számos ki osztott példányok-
ba fel szóllitást intézett é néphez, melybe
magát, é választó polgársággal, Követül
akarja, a' legközelebb beállandó országgyű-
ésre megválasztani. (Határozat.) Hazánk je-
len körülményei, különösen a' fenyegető
veszélyek, melyek látókörünkön már valóba
mutatkoznak (áthúzva: igénylik) meg kí-
vánják, hogy minden é hazábani annál
fogva saját Kis Kun Választó Kerületünk is,
olyan egyént bizzon rneg a' be állandó or-
szág gyűlésre nép képviselőül, ki menten
minden izgatási, s nép lázítási merények-
töl, tiszta (áthúzva: jellemű) elvű s jellemű
szerető fija é hazának, hű alatt valója a'
Királynak, s őrje az alkotmánynak; s a'
ki egyszersmind elegendő képességgel bir-
jon fölléphetni a' követi pályára. Nem lé-
vén pedig meg é tulajdonok a' tolakodó
Petőfibe, sőt beszédei, tettei, s némely ira-
taiból a' honra nézve veszélyes elvek, me-
rények és törekedés tetszvén ki, ne hogy
a' népnek átala el tsábittatott kis töredéke
meg vettetést, gyalázatott, sőt elláthátlan
veszélyt is húzzon, Petőfi követté válasz-
tásával, ön maga, s talán az egész hon
fejére: ezennel elhatéroztatik, hogy Petőfi-
nek é Város kebelébeni meg jelenés szoros-
san meg tiltassék, s é tilalomról Bankos
Károly, mint a' ki ezt tudtára adhatni fog-
ja, értesíttessék.
Petőfi összes Művei V. köt. 228. p., Aka-
démiai Kiadó.
Virágh Dénes, 1848-ban kunszentmiklósi fő-
bíró közölte, hogy az itteni nép „Tessék
elhinni, meg nem foghatom ma se, de bo-
londult érte" (ti. Petőfiért). — Hanteller
Lajos feljegyzése: Petőíi, mint követjelölt
c. müve 19. p.
Petőfi Sándor összes Müvei, V. köt. 99—100.
P-
Belügy Minisztérium Országlászati Osztály,
1848. 5276. sz. — A jegyzőkönyvet Jászbe-
rényből, a Jászkun Kerületi Központi Vá-
lasztmánytól Kálmán Sándor alkapitány
1848. június 26-án a következő szöveg kí-
séretében küldte meg a belügyminiszternek:
Minister Ur! A' Szabadszállási Választó ke-
rületben Ország Gyűlési követté Nagy Ká-
roly választatván meg, a' választási jegyző
könyv egyik hiteles példányát a f. e. V.
törvény czikk 43. §-a rendeletéhez képest
a mellékletben felterjesztem. — A jegyző-
könyv júl. 2-án érkezett meg a belügy-
nvnisztériumba, s itt júl. 8-án iraatárba he-
lyezték. — A négy oldalas okmány két belső
oldala üres. A 4. oldalon az akta adminiszt-
rálásával kapcsolatos feljegyzések találha-
tók. Az 1. oldal szövege a következő:
A' Jász s Kún Kerület részéről, Szabadszál-

lási Választó kerületbe tartott Országgyű-
lési Követválasztás jegyzőkönyve.

Szabadszállás Június 15. 1848.
Szeles László elnök

Kerek József jegyző.
Fent nevezett napon, reggeli 9 '/a órakor, a'
Kerületben Laczháza, Kún Szent Miklós,
Szabadszállás, Fülöpszállás, Dorósma Váro-
sokbul öszvesen jelen volt 760 Választók,
a' hiteles öszveírási jegyzőkönyv előleges
felolvasása után, a' Város ház tág udvarán
öszvegyűltek, és a' választó Közönség előtt,
az elnök, úgy a' jegyző részire, a' Jász
Kún Kerületi Központi Választmánytúl ki
adott meg bízó levelek, azután, az 1847/8-ik
évi V-ik t: czikk feolvastattván, az elnök
által a' választók hatályos, s korszerű be-
szédben a' követválasztás fontosságára fi-
gyelmeztetve, több ízbe föl hivattak, Sza-
badon bár kit is követül ajánlani, mire:

Pap Gergely ajánlotta követül Nagy Ká-
rolyt. Meleg István ajánlotta követül Tóth
Károlyt. Gereh Pál ajánlotta követül
Balajthy Vendelt. Szappanos Gergely
ajánlotta követül Tóth Pált. Csapó György
ajánlotta követül Kerek Józsefet. Szappa-
nos Gergely ajánlotta követül Virágh Dé-
nest. Balogh Ferentz ajánlotta követül
ifj. Horváth Jánost.

a' midőn Pap Gergely, Szabó István és
Balogh Lajos, Gereh Pál pedig Szilágyi
Lajos, és Józan István jelen volt választó-
kat szavazatszedő választmány tagjaiul ki
nevezték:

Jelen levő Tóth Károly, Balajthy Vendel,
Tóth Pál, Kerek József, Virágh Dénes, ifj.
Horváth János, meg köszönvén figyelembe
vételőket, a' követjelöltségrül le léptek, és
ekkor köz akarattal, Nagy Károly, a' Sza-
badszállási választó Kerület részéről, Or-
szággyűlési követnek ki kiáltattván, az el-
nök által is meg választott követnek ki je-
lentetett, senki ellene nem nyilatkozván, el-
választásába, még az előbbeni, követeket
ajánlók is mindnyájan meg nyugodtak,
mellynek következtébe, ezen jegyzőkönyv-
nek egyik példánya Nagy Károly követnek,
meg bízó levél gyanánt kézbesíttetett, má-
sik kettő pedig, a' Központi Választmány-
nak be adatott. Költ mint íelyebb.

P. H. Szeles László sk Elnök
P. H. Kerek József sk jegyző
P. H. Balogh Lajos mk Választmá-

nyi tag
Szilágyi Lajos mk Választmá-
nyi tag
Józan István mk választmá-
nyi tag

A jegyzőkönyv Kerek József választási
jegyző kézírása. A rajta lévő három piros
viaszpecsét Szeles László, Kerek József és
Balogh Lajos nevének kezdőbetűit tünteti
fel.

11. A választásról közölt nyilatkozatában, id.
helyen 102. p.

12. Petőfi, mint ahogy választási nyilatkozatá-
bar írta is, valóban feljegyezte a magával
hordott tárcája lapjaira párthíveinek és el-
lenségeinek névsorát. Ezek a jegyzetlapok
Petőfi tárcájával együtt az Orsz. Széchenyi
Könyvtár birtokában vannak. PE. 85. sz.
E névsorok megfejtéséről, valamint az egész
követ jelöltség és bukás történetéről nagyobb
kiadvány készül.
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