
A követjelölt Petőfi megbuktatása*

Kiskundorozsma választóinak petíciója

S emere Bertalan belügyminiszternek 1848. április 19-én kelt, at új országgyűlési
követválasztásra vonatkozó és a jás^kun nádori alkapitánynak î  megküldött rendelete
beve etojében hangsúlyoita: „Alkotmányunk az 1848-diki törvényhozásnál fogva egé-
szen új alapon és egészen új elemekből épül fel. A hűbéri rendszert a népképviselet.
a kiváltságokat a jog, az osztályok közti különbréget az egyenlőség, az önkényt pedig
a felelősség váltotta föl.. ."*

A rendelet intézkedett a választókerületek kijelöléséről, az erre vonatkozó terv
felküldéséről, s arról is, hogy a képviselőválasztásról sróló törvényes rendelkezéseket
a népnek megmagyarázzák. Nyomtatott utasítást adott ki a belügyminiszter a válasz-
tók ÖÍS eirásáról. A képviselőválasztásról szóló újabb körrendelete szerint „hivatalos
tudósítás" terjesztendő majd fel „a törvénynek az utasítás szerint melly városban és
községben, és miként történt teljesítéséről,,.2

A „Nemes jászkun Kerületek részéről Jász-Berényben tartott köz gyűlés" előtt
1848. május i-én ismertették az új törvény cikkelyeit és a belügyminiszternek az ország-
gyűlési követválasztásra vonatkozó két rendeletét. A közgyűlés ezután először is a tör-
vényre való hivatkozással megállapította a választókerületeket. Ügy határozott, hogy
Jászberény, Félegyháza és Halas népes város az V. te. 9. §-a szerint külön-külön vá-
lasztókerületet alkot, míg a többi (22) jász, nagy- és ki-kun várost, községet négy válasz-
tókerületbe vonják össze. Erek közül három a Jászság és a Nagykunság, egy pedig
a Kiskunság helységeit foglalja magába. A kiskunsági választókerületről az intézkedés
így szólt:

„Szabadszállás, Sztmiklós, Fülöpszállás, Laczház&, Maysa és Dorozsma Kis Kun
Városok, szinte egy ország gyűlési követet választanak, s fő helye a választók össze-
írásának és választásának Szabad Szállás."3

Földrajzi helyzetét tekintve ez a kerület volt a legszétesőbb. Míg ugyan az ún.
kiskun felső járás négy városa - Szabadszállás, Kunszentmiklós, Fülöpszállás és Kis-
kunlacháza elég közel esett egymáshoz, az alsó járás két helysége, a Félegyháza mel-
letti Majsa és a Szeged szomszédságában levő Kiskundorozsma igen nagy távolságra
volt a választás kijelölt székhelyétől, Szabadszállástól.

Attól az időtől kezdve, hogy az. egyes városok a választásra vonatkozó utasítá-
sokat - május közepén - megkapták, a választás napjáig rövid idő, mindössze egy
hónap volt hátra.

Miként már a JÁSZKUNSÁG 1963. 3. számában is, ezen a címen az 1848. évi kiskunsági
követválasztás történetének megvilágításához közlünk folytatólagosan új adatokat és ismeretlen
levéltári okmányokat.
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Petőfi május 25-én sem tudta még, hogy hol lesz a választás abban a kiskun
kerületben, amelyben jelöltként szándékozott fellépni. Ekkor keltezett levelében kér-
dezte meg kunszentmiklósi barátjától, Bankos Károlytól, hogy „hol fog Kun-Szent-
miklós választani, helyben-e vagy máshol?'"1 Kifejezte bizalmát, hogy meg fogják őt
választani, s egyben sürgős választ kért a választás helyére vonatkozólag.

Bankos Károlyt csak az előző napokban, május 23-án választották meg az új kun-
szentmiklósi tanács egyik vezető tisztviselőjévé, tanácsnokká s a „Gyám atyai" hiva-
talra.'' Az országgyűlési választásokra vonatkozó kerületi rendelkezéseket így közvet-
lenül megtudhatta, Petőfi kérésére bizonyára haladéktalanul meg is írta.

A Marczius Tizenötödike c. újság, a pesti radikális ifjúság lapja június yi számának
vezércikkében ajánlotta Petőfi megválasztását szülőföldje, a Kiskunság népének.

„Ifjú költőnk e napokban az érdekelt helyekre le fog menni' - jelezte a vezér-
cikk, majd ajánlását ezzel fejezte be: „Kun-S7entmiklós, Szabad-Szállás, Laczháza stb.
fogadiátok vendégeteket szívesen. - Éljen Petőfi!"

A választásban érdekelt helységek száma, amint a választókerületeket létrehozó
rendelkezésből láttuk, hat volt. A költőt képviselőségre ajánló vezércikk közülük csak
hármat nevezett meg, de a „stb!' rövidítés utalt arra, hogy Pálfi Albert, a lap szer-
kesztője és a vezércikk írója is tudott arról, nyilvánvalóan Petőfi tájékoztatásából,
hogy más kiskun helységek is tart-ornak a választókerületbe.

Tudjuk, hogy a költő június első napjaiban valóban leutazott a választókerületbe.
Ezt maga is megírta a megbuktatásáról közölt beszámolójában:

„Lejöttem szülőföldemre Kis-Kunságba, proklamációt osztottam szét a nép között,
azt az egész kerület választóinak nem kaputos része lelkesedéssel fogadta .. ."B

Mivel Petőfi „egész kerület"-tol beszél, el kell fogadnunk, hogy első útja alkal-
mával a választókerület két déli helységébe, Kiskunmajsára és Kiskundorozsmára is
ellátogatott. Erre egyébként első választási útjának útirányából is következtethetünk.
Ekkor ugyanis járt Nagykőrösön - itt írva „Úton vagyok, s nem vagy velem . . . c.
versét - és Félegybázán Szülőföldemen c. verse e látogatás emléke.

Félegyházán nem lehetett Petőfinek ez alkalommal különösebb teendője, hisz e
város külön kerület volt, de át kellett utaznia, zkht a választókerületébe tartozó Maj-
sára. akár Dorozsmára akart eljutni. Valószínű, hogy mindkét akkori kiskun várost
felkereste, mégpedig úgy, hogy Félegyhá/áról leutazott a mintegy 55 km távolságra
levő Dorozsmára, s innen Kiskunmajsa útbaejtésével (Dorozsmától kb. 36 km) a felső
járás kiskun helységei felé. Esetleg előbb a Félegyházától 25 km-re fekvő Majsán járt,
s innen ment Dorozsmára..

Ennek az útnak az emléke Petőfi költészetében a Kiskunság c. leíró vers.
Bejártam a rónát,
Melyet átölel a Duna-Tisza karja .. .

Pesttől a Tisza közelében fekvő Dorozsmáig valóban az egész Duna-Tisza közén
áthaladt, s így maga is meggyőződhetett e választókerület két déli helységének a válasz-
tás középpontjától eső nagy távolságáról. Petőfinek 4-5 napjába kerülhetett, amig e
választási körútjáról visszaérhetett Pestre.7

Miként az aiább közölt kiskundorozsmai petícióból is kitűnik, a választáson való
részvételre június elejéig itt semmiféle előkészület nem történt, csak „június elejével"
vették észre „a választási jogunk' elhanyagolását okozandó ármányt" s a június 5-én
tartott közgyűlésen tiltakoztak ellene. A folyamodvány szerint a szabadszállási válasz-
táson nem is vettek részt sem a dorozsmai, sem a majsai választók.

Petőfi is, midőn jún. 11-én másodszor ment le a kerületbe, Pestről egyenesen
Kunszentmiklósra utazott. A déli kiskun városokat ekkor már nem látogatta meg.
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A petíciónak azzal a megállapításával szemben, hogy a kiskundorozsmaiak a kö-
vetválasztáson „részt nem vehettek", erre „törvényes befolyást nem gyakorolhattak"
- a szabadszállási választáson felvett '-jegyzőkönyv viszont Dorozsmát is feltüntette
a választáson megjelent városok között: „á Kerületbeli Laczháza, Kun Szent Miklós,
Szabadszállás, Fülöpszállás, Dorosma városokbul öszvesen jelen volt 760 Választók"
jelenlétében történt a választás, illetőleg Nagy Károly követté történt „kikiáltása"
írta a jegyzőkönyv.8

A követválasztásról szóló irodalomban is több helyen felbukkan a Kiskundorozsma
részvételéről szóló adatközlés. Hentaller Lajosnak a követválasztásról írt munkájára
vezethetők vissza ezek az adatok. Ö évtizedek múlva ugyanannak a kerületnek volt
az országgyűlési követe, amelyben Petőfit megbuktatták, s az adatokat részben szemé-
lyes beszélgetésből gyűjtötte. Munkájában azt olvassuk, hogy Szent-Miklósról Bankos
Károly, Dorozsmáról Bakk István, Laczházáról és Fülöpszállásról Szentpéteriek és Ban-
kósok vezetése alatt lelkesedetten és tömören vonuló, mintegy 500 választópolgár meg-
érkezett Szabadszállás alá."9 Ezt az adatot, hogy Bakk István „bíró" vezette a dorozsmai
választókat - Petőfi hiveit -, a kérdéssel foglalkozó Petőfi életrajzok is átvették10, -
bár maga Hen'.-aller is máshol „Laczházi bíró"-nak írta Bakk Istvánt.11

Nos a valóság az, hogy a választás idején Bakk Irtván sem dorozsmai, sem lac-
há2Í bíró nem volt. A kiskundorozsmai 1S48. évi tanácsjegyzőkönyv bizonysága szerint
ugyanis itteni bíró 1848 májusáig Tajti Sándor volt, majd az új vezetőségválasztáson
Maróti Gergelyt választották meg bíróvá.u Kiskunlacházán vis'ont a választás idején
Józan István a bíró, 1848 máj. 18-án választották meg, előtte Tóth Sándor volt a bíró.12

Végeredményben azonban kiderül, hrgy Bakk Ictván nem i- dorozsmai, hanem
kiskunlachá?i ember volt, mégpedig Petőfi itteni „kortese". Mint k/söbbi lacházi bírót
szólaltatta őt meg a szabadszállási választás cgvik adatközlője, P Bakk István „kevés
szóval" elmondta, hogy az akkori „táblabírás világban" miképp buktatták meg a köl-
tőt és hogyan kergették ki őket is a „kun atyafiak".11

Kiskundorozsma választó polgárai itt köfölt petíciójának fő érve a választás meg-
semmisítésére irányuló törekvésükben az volt, hogy a választáson nem tudtak meg-
jelenni, törvényes jogukat nem gyakorolhatták.

Kérvényük szövege:14

Magyar ország, képviselői
táblájánál
Kis Kun Dorozsma Várossának választói joggal bíró lakos-
sága a' bent írott okoknál fogva a' kis kún, jelessen szabad-
szállási követnek újra leendő választásáért könyörög.

Nagytiszteletű nemzeti képviseleti Tábla!

Az 1848: 5. törvénycikk' 5-ik §. értelmében a' Jásrkun kerület' részéről négy követ
lévén az országgyűlésre küldendő, ebeknek egyike Kis Kunság' következő hat közön-
ségére jutott, ú. m. Laczháza, - Sz. Miklós - Szabad Szállás - Fülöpszállás, - Majsa
é" Dorosma városára, ki is Szabadszállásán mint közgyűlésileg kerületinek kijelölt fő
helyen vala elválasztandó.

Ezen kerület részéről június 15-én történt választásnál fogva Nagy Károly Űr
küldetett követnek a' nemzeti gyűlésre: melly választást azonban, valamint az egész
választási eljárást törvényesnek, Nagy Károly Urat pedig követünknek - nemcsak
el nem ismerhetjük, hanem legszebb jogaink mellőzte' 's kijátszásával föllépettnek
nyilvánítjuk: ebbéli sérelmünket az igazoló választmány által orvosoltatni alázatossan
könyörögvén, következő okoknál fogva:
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i-ör A' fönnebb idézett törvény 7. §. a' választókerületek és kijelölendő főhelyei
iránt világosan rendeli, mi szerint azok a népesség számára, 's illetőleg a lakásuk
helyen kívül szavazandó választók könnyebbségéle való tekintettel állapíttassanak
meg, mégis, ime mi történt, a' választó hely kijelölésénél! - Szabadszállása, mely a'
négy fölsó helyekhez ú. m. Laczháza, - Sz. Miklós, - és Fülöpszálláshoz közel néhány
ótanyi távolságra esik, de a' két alsó, legnagyobb helyhez ú. m. Majsához és Doros-
mahoz egy, illetőleg egy és fél napi távulságra van, - tűzetek ki választás-helyül.
Számba nem vétetett tehát, hogy így, a' lakosok fele té.;zének nagy távulságra, ellenben
má.ik felének egész kényelemmel csak néhány órányira kelletik megjelenni, öszveiratás
cs választás végett.

Fénye.; Statisztikája szerint a' többször elsorolt 4. felső helyek öszvesen 18,435
lelke,: számítanak, a' két alsó hely, jelesen Dorosma 9,000, Majsa 5,500-at, 's így ösz-
vcxn 14,500 lelket bír; kik irányában a törvény világos rendelete, úgy az osztó igazság
is igényel olly intézkedést, hogy valamelly középpont jelöltessék ki, millyen például
Kis Kunság geographiai helyzeténél fogva Félegyháza város, hová a' választóhelyek
majd nem egyenlő távolságra esnek, s hol egyszersmind a' választók elfogadására a'
kitelhető kényelem mindenek fölött ajálkoák.

2-or Jászberényben, május hónapban közgyűlésileg történt ugyan ezen egyoldalú
némelly tisztviselők' érdekei' számításán alapult intézkedés: de akkoron még a' tör-
vény értelmében képviselőink nem lévén jelen, határozási jog - gyakorlatunk e rész-
oen életbe nem léphetett, sem ebből sérelmünk azon kis gyűlésen elő nem adathatván,
el nem hárítathatotű és így rólunk nélkülünk jogaink' gyakorlatának nem kis gátolá-
sára lőn irányozva a' választóhelynek Szabadszálláson kitűzése.

3-or Az országgyűlési követek' választásáról intézkedő 5-ik t. ez. 13. §-a szinte
viiágo-an parancsolja, hogy a választók öszveírására kitűzendő határidő körlevelek,
egy.jazi szószékboli hirdetések, a hirdetmények' helységenként nyilvánoshelyekeni kifüg-
gesztése és más é részben szokásban lévő módoknak használata mellett legnagyobb
nyilvánosságra bocsátassék köztudomásra: mindezek ellenére, az öszveírási idő -,
cs annak módja iránt nem hogy törvény által meghatározott eszközök és magyarázatok
használtatlak volna: hanem inkább titokban tartatott nálunk minden, alig tudván
erről valamit egy-két ember városunkban; minek természetesen az lett következése,
hogy választójoggal bíró hatszáz hetven birtokos társaink közül egy sem jelent meg
Szabadszálláson magát beíratni. Az eképeni kijátszás oka pedig következőkben gyöke-
rezik: Május hónapban tartatott közgyűlés után nem sokára, az az május 22-én, váro-
sunkban tisztújítás hajtatott végre, meiiy alkalommal a' tanács és jegyzői hivatal mind
eggyig megbukott. Miután tehát ezen jo urak, illy módon elvonultak a' közügyekbeni
részvételtől, az újon belépteknek, ügyeink előbbkori, különösen ebbéli folyamatáról
tudományuk nem volt; a kimúltak közül pedig egyetlen egy sem találkozott, ki köte-
lességének tartotta volna amazokat legalább is a legközelebbi eseményekről, főkép
a' választási jog - gyakorlata -, az öszveírás tárgyábani szükséges intézkedések' meg-
tevéséről, és a választás idejéről értesíteni. Innen következett tehát, hogy a' jogaink
megőrzése és gyakorlása iránt föl nem világosított választó közönség elmulasztá, akar
tömegestől, akar eggyenkint bejegyeztetés - és később, választás végett a' Szabadszál-
lásra vándorlást.

4-er Észre vettük ugyan június elejével a' választási jogunk' elhanyagolását oko-
zandó ármányt, és miután ugyan azon hónapi ötödikén közgyűlésileg tiltakoztunk az
illy eljárás ellen, igyekeztünk is sérelmünket olly módon orvosolni, hogy a' választásra
kitűzött időben Szabadszállására mindnyájan megjelenvén, törvényes jogainkat tettleg
életbe léptendjük. Azonban é részben is mostohálkodott rajtunk a' körülmény. Midőn
ugyan is a' választás helye tömegestüli menet iránt tanakodánk: megérkezék hozzánk
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áz alsó vidékekrül, édes hazánkat fenyegető veszély' bosszantó híre; megjöttek azon
felszólító parancsok és kormány-rendeletek, mellyek' értelmében nem-csak határunk-
nak a' pusztító rácság' dühe elleni védelmére talpon lenni 's fegyverkezni fölhivat-
tunk, hanem alsó vidéki rokonainknak segítségére haladéktalanul menni kötelessé-
günké tétetett. Meghiúsult ekkép azon szilárd akaratunk, hogy a' választás helyen
egybegyűlve a' beíratás törvénytelen mellőztetését is kitelhető módon orvosolva, leg-
szebb jogainkat élvezhessük, és így a Nemzeti gyűlésre követet választhassunk.

Világos ezekbül mélyen tisztelt Képviselő Tábla! mennyi összeütköző lehetetlen-
ségek okozzák azt, miszerint a' követválasztásban részt nem veheténk, és törvényes
befolyást nem gyakorolhattunk; minél fogva ismételve kijelentjük, hogy Nagy Károly
urat követünknek semmi részben nem ismerhetjük.

Könyörgünk ezért: méltóztassék é nyomós és törvényes okok tekintetéből a kis
kun kerületi követválasztást olly módon megújítani: hogy abban törvényes jogainkat
mi is úgy gyakorolhassuk, és a' gunyossan kizáró cselszövények 's eltávolító nehézségek
örökre megszüntessenek. Maradván mély tisztelettel,

A' nagy tiszteletű Képviselő táblának:
Alázatos szolgái

Kis Kun Dorosma várossának
Választói joggal bíró lakossága.

A petíció tehát végérvényesen tisztázza Kiskundorozsma részvételének problémá-
ját a szabadszállási választáson. Egyben bizonyítja, hogy a választási jegyzőkönyv meg-
szerkesztői és aláírói a dorozsmai választók megjelenésének feltüntetésével hamisítást
követtek el.

Panaszuk harmadik pontjában a dorozsmai választók különösen sérelmezték, hogy
városukban a közelgő választást a népnek nem hozták tudomására. A teendőket, mint
pl. a választók összeírásának módját, ennek határidejét, titokban tartották. „Alig tud-
ván erről valamit, egy-két városunkban". A 6jo birtokos lakos közül így senki sem
ment el Szabadszállásra, hogy önmagát a választók névjegyzékére10 felvetesse. Bár
június elején elhatározták, hogy sérelmük orvoslása céljából ennek ellenére tömegesen
elmennek a választásra, Szabadszállásra, ebben viszont a Délvidéken kitört szerb fel-
kelés veszélye és az ezzel szemben fegyverkezésre felhívó parancsok akadályozták meg
őket.

Igen jellemző nemcsak Dorozsma, hanem a többi jászkun város helyzetére is az
a körülmény, amit a petíció a közigazgatásban, a városok vezetésében történt válto-
zásról és ennek hatásáról elmond. Május hónap második felében ugyanis felsőbb ren-
delkezésre minden jászkun helységben általános tisztújítást tartottak. A régi vezetőség
és az egész tanács lemondott, szélesebb körű választójog alapján új vezetőket válasz-
tottak. A „megbukott" régi tapasztalt vezetők, miként a dorozsmai folyamodvány is
írja: „elvonultak a köz ügyekbeni részvételtől." Egy sem akadt a „kimúltak közül",
aki a választási előkészületek megtételére nézve is a még tapasztalatlan új vezetőknek
tanácsot, segítséget adott volna. Dorozsmán, május 22-én volt az új vezetőség meg-
választása. Ez teljesen tájékozatlan volt tehát az országgyűlési követválasztás teen-
dőinek intézésében.

A kiskun választókerület helységeinek levéltári anyagát Petőfi követjelöltségével
kapcsolatban abból a szempontból is megvizsgáltam, hogy a márciusi forradalmi ese-
mények az egyes kiskun városokban milyen hatást váltott ki. Kunszentmiklós az első
napokban lelkesen állt a forradalmi vívmányok mellé. Szabadszállás igen tartózko-
dóan, Kiskunlaczháza aggodalmasan szemlélte10 a változásokat. Kiskundorozsma
vezetői tanácsüléseiken fel sem említették az országos jelentőségű eseményeket, hiva-
talosan nem foglaltak állást velük kapcsolatban. Ez azt mutatja, hogy itt a legnagyobb
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óvatosságot tanúsították, hogy amíg a régi tanács működött, á nagy váítozásokról jegy-
zőkönyvükben egy sort sem írtak.17

Az új tanács május 24-i első ülésén nyilvánította a város vezetősége először a véle-
ményét az országos változásokkal kapcsolatban. Kifejezték itt a „Királyunkhozi hűsé-
get" az alkotmány megvédését, az „ellene dühöngőkkel" szemben, a minisztérium
iránti „telljes birodalmunkat". A „haza aggasztó állapota" miatt, a minisztérium
parancsára elhatározták hogy az ország védelmére erejükhöz képest pénzt és fegyve-
res erőt adnak.

Az újonnan megválasztott dorozsmai tanács politikai állásfoglalása tehát azokat
az eszméket és felfogást tükrözte, amelyekkel szemben Petőfi április és május hónap-
ban a maga republikánus elvei és a minisztérium iránti bizalmatlansága kifejezésével
oíyan szenvedélyesen fellépett. A bíró és a tanács, a honvédelmi intézkedések meg-
tétele érdekében sem állt ki maga nyíltan a nép elé, hanem azt látta célravezetőnek,
ha a helybeli lelkész „egyházi beszéddel" szólítja fel .a lakosságot az áldozatvállalásra.
A tanács csak „zenét s bort" biztosított az önkéntesek számára.18

A kiskundorozsmai tanácsnak a forradalmi változások iránt tanúsított rendkívül
tartózkodó magatartását valószínűleg erősen befolyásolta az e városban lakó, a hármas
kerület és főképp a Kiskunság politikai, közigazgatási életében vezető szerepet játszó,
Balajtby Vendel „nádori táblabíró". Öt a Jászberényben 1848. május i-én tartott köz-
gyűlésen létrehozott 9 tagú „Kerületi Központi Választmány" tagjává is megválasz-
tották.19 A választmány feladata volt, a Jászkunságban az országgyűlési követválasz-
tások megszervezése, irányítása. A maga lakóhelyén, amint a petícióból kitűnik, elha-
nyagolta a választáshoz szükséges előkészületek megindítását, támogatását, ellenben
jelen volt a szabadszállási választáson. A Kiskunságból az említett kerületi választ-
mánynak, két tagja volt: Balajthy Vendel és a kunszentmiklósi Tóth Pál. Mindkettő-
jüket a képviselőségre is ajánlották Szabadszálláson, de több más jelölttársukkal
lemondtak a jelöltségről, hogy így Nagy Károly egyhangú kikiáltását biztosítsák.

Balajthy Vendel a szabadszállási választáson annyira egymaga képviselhette Kis-
kundorozsmát, hogy még az ajánlója is egy kiskunlaczházi választó (Gerek Pál) volt,
holott a többi jelöltet kivétel nélkül valamelyik saját városbeli polgár ajánlotta.20

A kiskundorozsmai fellebbezés igen alaposan, adatszerűén, törvénycikkelyekre
hivatkozva, logikus okfejtéssel mutatott rá arra, hogy a kiskun választókerület hely-
telen beosztása lehetetlenné tette két népes kiskunváros részvétedét a választáson, a
népet nem világosították fel politikai jogai gyakorlásáról, maga az új tanács is tájé-
kozatlan volt a teendőkről, s végül, hogy a délvidéki helyzet miatt szükségessé vált
katonai intézkedések mindenképpen megakadályozták a választáson való megjelené-
süket. Nyiltan megmondták azt is, hogy a követválasztás nem volt törvényes, „kiját-
szottak", választói joguktól megfosztották őket, a választókerületek létrehozása pedig
„némely tisztviselő érdekei számításán alapult". Mindezek miatt Nagy Károlyt nem
ismerték el követüknek, és a „gúnyosan kizáró cselszövények" megszüntetésével új
választás megtartását kérték.

Míg a kunszentmiklósi és kiskunlaczházi választók petíciója kifejezetten a Petőfi
ellen elkövetett sérelmek és erőszakosságok felsorakoztatásával kérte a szabadszállási
választás megsemmisítését, s ezt a minisztériumhoz intézve maga Petőfi fogalmazta
meg, még a választás napján21, addig a dorozsmai petíció a költő nevét fel sem említve,
a választók nagy tömegeinek kizárását, az elkövetett jogi sérelmeket sorakoztatta fel.
A két petíció között bizonyos összefüggést is kereshetünk. Ennek láncszeme, hogy ismé-
telten, név szerint megerniíti Nagy Károlyt, kifejezve, hogy nem ismerik el őt követük-
nek. Minden esetre felmerül az a gyanú, hogy ha nem is közvetlenül Petőfinek - mint
a kunszentmiklósi petíció megszerkesztését - de egyes hívei részéről az ő érdekében tett
lépésnek tulajdoníthatjuk a dorozsmai panasz megírását és felküldését. Petőfi még az
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igazságügyminiszterhez nyújtotta be a kérelmet, párthíveivel együtt, s innen tették ezt
át az országgyűlés VIII. osztályához, az igazoló bizottsághoz, a dorozsmaiak azonban
már tudták, hogy fellebbezés ügye az országgyűléshez tartozik, ide is címezték.

A dorozsmai petíciónak sajnos, vannak olyan hiányosságai, amelyek miatt az egész
szabadszállási követválasztási ügyhöz való kapcsolata - ezt Petőfi megbuktatásának
szemszögéből nézve - teljesen nem tisztázható, s így ettől különálló kezdeményezésként
is felfogható. így nincsenek rajta aláírások, még csak dátum sem, ismeretlen, hogy kik
és milyen úton juttatták fel a képviselőházhoz. Az aktára történt feljegyzésekből csupán
az tűnik ki, hogy ide július 10-én érkezett meg.

Ha felküldését esetleg úgy tervezték, hogy a petíció a kunszentmiklósi panasszal
együtt kerüljön tárgyalásra, akkor a dorozsmai kérelem két napot késett. A képviselő-
ház ugyanis július S-án tárgyalta a kunszentmiklósi és kiskunlaczházi választók pana-
szát, majd ennek kivizsgálására 3 képviselőt küldött ki.22

A dorozsmai petíció már nem került a képviselőház elé. A képviselők igazolását
végző „Állandó Igazolási Osztály" sem foglalkozott érdemben a panasszal. „Nagy
Károly" kis kun Szabadszálláson választva lévő képviselő ellen Dorosma választói
folyamodást nyújtván be" szöveggel ugyan egyes képviselők igazolása során szerepelt
a tárgysorozatban, de róla ezt határozták:

„Az, miután választásra nézve immár vizsgálat rendeltetett, a vizsgáló bizott-
sághoz utasittatik" .'~3

Vagyis a képviselőház részéről kiküldött 3 tagú bizottságnak kellett volna a kun-
szentmiklósi - kiskunlaczházi petícióval együtt a kiskundorozsmai választók panaszát
is megvizsgálnia. Minthogy azonban a közbejött katonai és politikai fejlemények
miatt a kiküldött bizottság nem végezte el d megbízást, a dorozsmai fellebbezés is
elintézetlen maradt.

így a kiskundorozsmai petíció csak történelmi dokumentum lett arra nézve, hogy
a Szabadszálláson 1848. június 15-én lezajlott „választás" alkalmával korántsem az
alkotmánynak a belügyminiszteri rendeletben megállapított bevezetőként idézett „új
alapja" és „új elemei" - a népképviselet, a jog, az egyenlőség és a felelősség valósul-
tak meg, hanem a jászkun különleges osztálytársadalmon belül a Petőfi írásaiban
„kaputos osztály"-nak nevezett régi vezetők átmentett hatalma, cselszövései és önkénye
érvényesültek.

MEZŐSI KAROLY
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J E G Y Z E T E K :

1. Szolnoki Áll. Lt., hármas kerület levéltára,
1848. évi 889. SZ.

2. Uo. 890. sz. alatt levő okmányok. A kép-
viselőválasztásról szóló második belügymi-
niszteri rendelet kelte 1848. ápr. 20.

3. Uo. .1848. évi „Jegyző könyv" 889. számú
határozat. — A kerületek megállapításáról
szóló határozatot leküldték az egyes jász és
kun helységeknek Kiskunfélegynzáara pl.
1848. május 16-án érkezett le a rendelet,
tehát a határozat után több, mint ket hét
múlva. (A kiskun múzeum dokumentum-
gyűjteményében 1959. 52. 1. sz. alatt, 10. irat).
A Jászság és Nagykunság helységeit három
kerületbe, a következőképpen osztották be:
..Arokszállás, Apáthi, Fénszaru, Dósa, Jákó-
halma, Mihálytelek és Felső Szentgyörgy vá-
lasztanak egy országgyűlési követet és a vá-
lasztók összeírására, és követválasztásra fő
hely leszen Arokszállás."
Túrkeve, Szt. Márton, és Nkun városok Kí-
sér, Ladány, és Alsószentgyörgy Jász Kerü-
leti Városok választanak egy országgyűlési
követet és fő helyül Túrkeve várossá tüzelik
ki.
Karczag, Kisújszállás, Madaras, Kunhegyes,
NKun városok egy országgyűlési követet a
választók összeírására és választására fő
helyül Karczag jelöltetvén ki."
Az okmányok mutatókönyve szerint a vá-
lasztókerületek felosztásáról térképet is kel-
lett küldeni a belügyminisztériumnak.

4. A levél kiadva Petőfi összes Művei, Akadé-
miai Kiadó VII. köt. 144. 1.

5. Kecskeméti Állami Lt. kunszentmiklósi
„Tanácsi Jegyző könyv 1848—49."; 1848. évi
1U8. pont. — Bankos a tanácsüléseken időn-
kint mint „helyettes Főbíró" vett részt.

6. Petőfi június 15-én Kunszentmiklóson kel-
tezett és a Marczius Tizenötödike június
19-i számában megjelent tudósításában.

7. Az irodalom a választó kerületben tett
utazás alkalmával a Nagykőrösön írt vers
keltezésének idejét június 5—6, a Félegy-
házán írt versét jún. 6—8. napjaira teszi.
(Petőfi Összes Művei, Akadémiai Kiadó,
III. kötet 3.) Ferenczi Zoltán szerint is jún.
5-én vagy tí-án utazott le a kerületbe, és
8-án tért vissza a fővárosba (Petőfi életrajza,
III. kötet 250—251. 1. — Hatvány Lajos június
3—8-a közötti időre helyezi az utazást, s
forrásának megnevezése nélkül azt írja,
hogy ez volt „Petőfinek némelyek szerint
első — mások szerint, második útja a ke-
rületbe." (így élt Petőfi, IV. köt. 395. 1.) —
Hatvány közlésével kapcsolatban megje-
gyezzük, hogy Petőfinek ez csak az első
utazása lehetett a kerületbe. — Bizonyára
csak jún. 3-án hirlapban megjelent ajánlás
után („e napokban... le fog menni...") in-
dult útnak, vagy már 4-én (vasárnapra
esett) vagy 5-én (hétfői napon) Pestről tört-
tént elutazásáról a Radicallap c. újság jún.
7-1 számában közölt hírt: „Petőfy a Kun-
ságba utazott, magát követté megválasztan-
dó." — Az előző napon jún. 6-án is foglal-
kozott a költő kő vet jelöltségével: „Petőfy
a Kunságból fog megválasztatni! No ' s
majd haragszik ezért sok spectabilis ex táb-
labíró, s vele rokon szellemű circumspec-
tus." A választási útról, annak végéről a
Petőfi és Jókai szerkesztésében hetenként
megjelenő Életképek is megemlékezett:
„Petőfi Sándor a napokban Félegyházáról,
szülőföldjéről visszautaztában keresztül
menvén Pest megyének dunavetsei kerüle-
tén, többek által e helységekben legna-
gyobb lelkesedéssel üdvözöltetett. mint e
kerületnek képviselője." (1848 jún. 18-i szám-
ban). — Pest megye dunavecsei kerületén
a Kiskunság déli részéből felutazva áthalad-

hatott, de az említett üdvözlések bizonyára
a Kiskunság felső helységeiben történtek.
Erről Petőfi is megemlékezett a beszámoló-
jában, („...egyhangúan azt beszélték, hogy
engem választanak követnek". Marczius Ti-
zenötödike, jún. 19-i sz.) Azt is közölte,
hogy a választókerületben tett utazása
után „néhány napra felrándult Pestre". —
Az utazást napokra elosztva a legvalószí-
nűbben úgy rekonstruálhatjuk, hogy jún.
4-én, vagy 5-én Petőfi vonaton utazott le
Ceglédig, s innen kocsin tette meg az utat
Nagykőrösön át Félegyházára. 5-én vagy
6-án írta meg a Szülőföldemen c. versét, s
rövid időzés után folytathatta útját a vá-
lasztókerületbe. Jún. 5—8. napjain kereshet-
te fel a kerületbe tartozó helységeket.

8. Lásd a Jászkunság 1963. évf. 109. lapján kö-
zölt szövegkiadást.

9. Petőfi, mint követjelölt, Bp., ,1895. 32. 1.
10. Hatvány Lajos: Így élt Petőfi IV. kötet 411

1., Dienes András: A legendák Petőfije 218.
1.: a dorozsmaiakkal, akiket Bakk István
hoz magával." — Téves az a beállítás is,
hogy ezek a ..szentmiklósi úton" jöttek a
kunszentmiklósi, laczházi, fülöpszállási vá-
lasztókkal együtt, s így nem találkozhattak
a Szabadszállásról mellékúton eltávolított
Petőfivel, mert a dorozsmaiaknak (és a
fülöpszállásiaknak is) más úton, délről le-
hetett volna érkezniük.

11. Szegedi AH. Lt., Kiskundorozsma tanács-
ülési jkönyve 1848-ból, 13. rakt. sz.

12. Pest és Nógrád megyei Áll. Lt. Budapest,
„Szabad: k:k: Laczháza Városa Tanácsi
Jegyző könyve 1847—48—49. Évről 81.dik sz."

13. Arany Sándor: Petőfi kortese c. közlés a
Budapesti Hírlap 1882. aug. 23-i (231.) szá-
mában.

14. Orsz. Lt. Achivum Regnicolae, Lad. XX. 22.
Fasc. 2. A No. 58. b. — A panasz 1848. jú-
lius 10-én érkezett az országgyűléshez. —
„Nagy Károly Szabadszállás" címen 58/2848
számmal és „Vizsgálóbizotmányhoz utasítta-
tott" határozattal látták el. — A nagy ív
alakú, 4 oldalas beadvány három oldalát
szöveg tölti ki, első oldalán a címzés olvas-
ható.

15. Az 1847/48-i törvény a választójogosultságot
vagyoni feltételekhez kötötte. Kis városok-
ban 300, közép városokban 700, nagy váro-
sokban 1000, a fővárosban 2000 Ft értékű
telekkönyvben nyilvántartott ingatlannal,
továbbá a saját műhellyel rendelkező kéz-
műveseknek volt szavazati joguk (XXIII.
te. 6. §). A 9000 lakost számláló Dorozsma
férfi lakosságának így csak kisebb része
gyakorolhatta volna választási jogát.

16. A választókerület két városának, Fülöpszál-
lásnak és Kiskunmajsának a levéltára a há-
borús időkben elpusztult, így innen nincs
adatunk.

17. 1848. márc. 11-től ápr. l-ig még csak tanács-
ülést sem tartottak. Az áprilisban tartott
két tanácsülésen (1-én és 15-én) közönséges
panaszokon és gazdasági természetű ügye-
ken kívül mással nem foglalkoztak. Az új
tanács megválasztásáig ezután már nem is
tartottak gyűlést. (Ld. kiskundorozsmai ta-
nácsi jkv).

18. Ezt a helyi viszonyokra annyira jellemző
jegyzőkönyvi részletet „Dorosma Tanács
Gyűlési Jegyzőkönyvéből lemásolva közöl-
jük:
„1-ső Sz. Előadatott, miszerint az örök vég-
zés akará úgy,, hogy ez esemény dús idők-
ben, é város kormányzása reánk bizassék.
A' nép t. i. melly választási jogát szoros ér-
telemben csak most kezdé élvezni, bennünk
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összpontositá bizalmát, megfeszített erővel
munkálkodjunk tehát a nép jólétének —
melly a polgári társaság egyetlen ,s vég
czélja előmozdításában, Királyunkhoz hűség
fenntartásában, Hazánk 's alkotmányunk',
az ellene dühöngök elleni megvédésében,
ismeretes előttünk hazánk aggasztó állapota,
főfeladatunk tehát, hogy a köz szükségen
segítsünk, ezt leg nagyobb sikerrel pedig
úgy tehetjük, ha a magyar ministerium kí-
vánatát, melyben tellyes bizalmunkat he-
lyezzük, minél pontosabban teljesítsük, 's
parancsát minél erélyesebben végre hajt-
juk. A magyar felelős minisztériumnak
pénz és fegyveres errőe van szüksége, hogy
bennünket védelmezhessen, iparkodjunk
tehát erőnkhöz képest e szükségén segíteni.
(Határozat) A' ministerium kívánata úgy
véli e' tanács legsikeresebben tellyesíteni,
ha népünket az áldozatra egyházi beszéd
-által szólítjuk, énnek következtében fő Bíró
és fő jegyző a helybeli lelkészhez küldet-
nek, őt felszólitandók, hogy a' népet a'
hon szeretetére lelkesítvén annak yédelme-
zésére buzdítsa a fiatalabbakat az önkénye-
sek közé álni intse. A' tanács pedig a be-
állók számára zenét 's bort ajánlott. A
pénzbeli segedelmek összeszedésére pedig
Gyuris Mihál neveztetik ki. A köz pénztár-
boli ajánlatra a legközelebb tartandó köz-
gyüllés felszólítandó". (Szegedi Ali. Lt. 101.

sz.j — A jún. 1-én tartott tanácsülésre bi-
zottságot neveztek ki a „nemzeti őrsereg
összeírására a főkapitányi körlevél szerint"
(3. tárgysorozati pont). Miként tehát a pe-
tícióban is írták, júniusban a katonai te-
endők kötötték le az idejüket.

19. Szolnoki Ali. Lt. hármas kerületi levéltára,
1848. évi jegyzőkönyv 889. sz. tárgysorozati
pont.

20. Jászkunság 1963. évf. ,109. 1. Balajthy Ven-
del egyébként 1848. április havában, a két
régi jászkunsági országgyűlési követ
(Szuha Imre és Kenéz Mihály) visszahívása
után rövid ideig, az 1847/48-i országgyűlés
befejezéséig a jászkunok egyik országgyű-
lési követe volt (Szolnoki Ali. Lt., hármas
kerület levéltára ,,1848-dik Évi I rományok"
724 894. sz. akták.) 1848-ban a kiskun kerü-
let kapitányává választották.

21. Szövegkiadását ld. Petőfi összes Művei,
Akadémiai Kiadó, V. köt. 106—107. 1.

22. Ld. Ferenczi Zoltán közlését Petőfi ügye a
Nemzeti gyűlésen címen Petőfi Múzeum IV.
évf. 183—190. 1.. a Pesti Hírlap 1848. júl. 11-i
számából és Petőfi összes Művei, Akadé-
miai Kiadó v n . köt. 426—427. 1. részlet, a
tárgyalás befejező része, a Közlöny • 1848.
júl. 10-i sz-ból.

23. O. Lt. Archívum Regnicolae Lad. XX, 22.
Fasc. 2. A. No. 58. a.

F e l h í v á s !

A Jászkunság jelen évfolyamát - a% eddigi gyakorlatnak megfelelően -
bekötve is árusítja a TIT Szolnok megyei Szervezete (Szolnok, Kossuth tér 4.)
40- Ft-ért.

Az elmúlt évfolyamok korlátolt példányban ugya?icsak 40 - Ft-ért kaphatók.

Kérjük kedves olvasóinkat és előfizetőinket, hogy a 12-ik évfolyamába lépő
Jászkunság előfizetését újítsák meg a Fosta Központi Hírlap Irodánál vagy posta-
hivataloknál. (Csekkszámlaszám.: egyéni előfizetőknél 61 280, közületeknél 61 066.)
Évi előfizetés továbbra is 20- Ft.

Kérjük továbbá, hogy folyóiratunkkal kapcsolatos észrevételeiket juttassák el
hozzánk (Szolnok, Kossuth tér 4.)

JÁSZKUNSÁG SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA.

" - 170 —


