
Az 1848-as márciusi napok Szolnokon

125 évvel ezelőtt megpezsdült az élet a Pest-szolnoki vasút által egyébként
is éléntv, forgalmas Tisza-parti városban. A forradalmi események híre, Petőfi:
Nemzeti dala, a „Mit kíván a magyar nemzet?" kinyomtatott lapjai órák, napox.
alatt eljutottak az ország minden részébe s megérlelteK, lángra lobbantotta* a
népben is az igazság, az emberibb világ utáni vágyakozást. 3 a népek tavasza s for-
radalmai rávilágítottak arra is, hogy a nemzet felemelkedése a nemzetközi hala-
dástól elválaszthatatlan.

* * *

S hogy az első napokban mennyire megérezték az emberek március 15-0
jelentőséget, mutatja Szolnok város fölterjesztése, amelynek eredetije az Országos
Levéltárban található (Min. Elnökség és Honvédelmi Bizottmány iratai közorc,
94/1948. sz-on).

„Tisztelt Nemzeti Kormány!

Napok ezrei tűntek le enyészetben századokon át, eredménytelenül. A kö-
zépkon földrendszer, s keleti hadözön véres hulláma által az emberi méltóság
teréről leszorított magyar nép buzgó fohászai is Icigázva lévén, oly kínos álla-
potba jutott, hogy az egyedülii édes hon, s a tisztelt dinasztia érdekei mellett,
gyermekeinek patakokban ontott hű vére, hazafiúi szent tüze, alacsony zsolddal
megtéríttetnek, a haza oltárára tett verítékes fillérei megvetett szolga adónak
tekuuetnék, s a közös anyát a szerelem teljességével; átkaroló gyermek hideg
mostoháskodással viszonoztatnék. Míg végre a hontalanság annyi kínos fájdalom
közt lefolyt sorvasztó napok után - az örök igazság érzetétől hevük nemcskeblű
honfiaknak - a testvérietlen féltékenységgel eltávolított nép érdekei mellett szent
lángokra lobbanva, annyi kitűnés, páratlan áldozatkészség, s rendíthetetlen buz-
galommal — a gondviselés és az európai események közrehatásával sikerült mil-
liók reményteljes fohásza által kísért küzdelmeinket, örömteljes, dicső és fényes
diadalra - az emberi méltóság diadalára felvergödtetni. Megadatott a képvise-
let, s ezzel a szolgaság szégyenbélyegével meggyalázott milliók az emberek sorai-
ba vétettek fel, és elmúltak valahára az idők, midőn nemzeti egységünk felviru-
lásáért küzdő hazafiak iránt tiszteletet tanúsítani bűnnek tartaték, ez az első
alkalom, melyben keblünk rejtekeit feltárhatjuk, örömmel ragadjuk meg azt,
felkiáltván . . . éljen a Magyar Nemzeti Kormány, a magyarok istenének min-
den áldása szálljon reájuk, s utódaikra! Akik annyi hő vágyat testesítve a béke
angyalát, a visszavonás átkával küszködő hazába, a testvériség szent eszméiben
behozák, méltó tisztelettel üdvözöljük Önöket, nemeskeblü honatyák, honfiak,
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mint nemzeti nagyságunknak előharcosai, az újjászületés első napjaiban szerete-
tünk, bizalmunk, ragaszkodásunk teljes erejével.

Engedjék az egek, hogy idáig hirdetett üdvös elveikkel új pályájukon nem-
zetünk dicsőségét, javát megszilárdíthassák, legyenek tovább is kegyes kiegyenlítői
az érdekeknek, ápolói nemzeti egységünknek, s a szabad nemzetek felszabadítá-
sának. Városunkat, amennyiben az szerencsés fekvésénél fogva 13 ezer tisztán
magyar ajkú lakossal, s ezek közt máris nyolcszáz műiparossal, a gondoskodást
országos belkereskedés szempontjából érdemli, kegyes figyelműkbe, tisztelettel
ajánlván.

Szolnok város közönsége:
Nagy István sk. biró Elek György sk. hites jegyző"

Szolnokon 1848. március 24-én: „Főbírói elnöklet alatt szabad ég alatt az
udvaron népgyűlés tartatván, miképp a legközelebbi események híre . . . az ösz-
szesereglett lakosoknak a fővárosi események békés és főleg reájuk áldást hozó
iránya felvilágosítása szükségesnek találtatván, Halasi Kázmér polgártársunk
az előterjesztésre felkéretett, ki is népszerű szavakkal értésül adta az egybegyűlt
közönségnek, hogy a pesti mozgalom idáig azt eredményezte, hogy szabaddá
tétetvén föld, szabad llesz az a nép is, amely azt műveli. S leromboltattak a vá-
laszfalak, melyek a magyar nemzeti egység megvalósulását s ezáltal mindnyá-
junk által forrón szeretett haza felvirágozását annyi századokon át lehetetlenné
tették; ezek folytán előterjesztette, hogy a nagyszerű békés átalakulás befejezésére,
s azon roppant teendők eszközlésérc, amelyeket az újonnan alakult, felelős ma-
gyar kormánytól hazafiúi bizalommal várunk . . . Minden egyes szabad polgár a
csend érdekében való közmunkálkodásra felszólíttatott és egy ideiglenes küldött-
séget nevezni indítványozott, mely ezen város rokonszenvét a középpontnak meg-
vigye, az új felelős kormány eránt való bizalmunkat kifejezze."

A mintegy kétezer közlakos örömmel fogadta a beszámolót és megválasz-
totta a küldötteket.

1848. március 29. Sok nép előtt számoltak be a küldöttek a március 25-én
megtörtént pesti útjukról.

„Örömmel értesítheti a küldöttség a közönséget, hogy sem a visszalépés kínos
érzetétől, sem felsőbbi ellenszegülés szomorú következményeitől tartani és félni
a haza fiainak nem lehet, nem szabad; ezért nyugodt kebellel mindenki házi
körébe visszatérhet, napi foglalkozását örömmel folytathatja, mert csak munkás
polgárok igyekezete által virulhat fel e hon, mely most mindnyájunké lett . . ."

194S. március 29-én Nagykanizsa városának küldött válaszból olvashatjuk
„Minthogy e tisztelkedés és hála kijelentését a pesti választmány s új miniszter-
jelölteknek küldötteink által már megtettük, az országos rendeket most a teen-
dők özöne közt köszönő iratokkal alkalmazni nem akarjuk, hanem a legközelebbi
népképviseleti alapon összeülendő országgyűlésen képviselőnk által a lelkes küz-
delmekért hazánk fiainak hálás köszönetünket ünnepélyesen elmondani fogjuk . . ."

Sajnos ez a válaszlevél, amelyet Szolnokról március 26-án küldtek el Nagy-
kanizsára, nem található meg sem Szolnok város, sem Nagykanizsa levéltárában
(mindkét helyen elpusztult), de annyit tudunk róla, hogy Nagykanizsa tanácsa
1848. március 20-án megfogalmazott kiáltványát, illetve annak nyomdai példá-
nyát küldte Szolnokra.

Dr. Degré Alajos, a Zala Megyei Levéltár igazgatója, személyes megkere-
sésünkre azt válaszolta, hogy „Nagykanizsa város levéltárában 1945-ben szörnyű
pusztulás történt, tűzvész, stb. így Nagykanizsa város levéltárában 1848. évi
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iratok alig vannak, ami van, nem értékes." Mellékelte azonban az alábbi szövegű
két 1848-as nyomtatott körlevél másolatát, amelyet Nagykanizsa város 1848. már-
cius 20-i gyűléséből intézett Zalaegerszeg városához.

„Felteszem - mint írja -, hogy ugyanazt külldte más jelentékenyebb mező-
városoknak (oppidum), így Szolnoknak is, és erre reagált Szolnok város azzal
az á t i ra t ta l . . . "

Mivel a fenti idézetből kiolvashatóan Nagykanizsáról az alábbi felhívás
érkezett Szolnokra, érdemesnek látszik közreadni:

„Tisztelt Polgártársak!
Olly boldogság készül számunkra, minőt reményleni alig mertünk, minőt

nép még soha nem élvezett. A népek istene dús áldást hintve mosolyog ránk.
Minden igaz magyar reszket örömében. Ezen általános örömben úgy hisszük lel-
kesedéssel osztoznak Önök is. Hisszük hogy: óhajtásainkkal összhangoznak önök
óhajtásai is. Miért is fogadják polgári, s testvéri részvéttel a hazához, jó kirá-
lyunkhoz, s Magyarország lelkes Rendéihez tisztelettel intézett örömünk, hátónk,
s óhajtásaink alá zárt nyilatkozatát, mint 13 ezer polgár őszinte érzelmeinek
hű tolmácsát. Fogjanak velünk kezet a fejedelem, a Törvényhozó-testület iránti
rendületlen bizalomban; a jó rend, a béke, az életbátorság, s vagyonbiztonság
fenntartásbani buzgó törekvésünkben! Mert boldogságunk mezeje csak ekép
virulhat fel. És miként mi; úgy vigyék Önök is, minél előbb a trón, s az ország
Rendéi elébe öröm s hálaérzelmeinket, s nemzeti boldogságunk s dicsőségünkre
célzó óhajtásaikat. Hogy így a jelen, s utókor elmondhassa milly: szeretettel,
milly bizalommal tud viseltetni a magyar nép boldogítói iránt. Jelszavunk legyen:
cijen a király! Éljen a szabadság! Egyenlőség! Testvériség! Éljen a Rend! és
a Békesség!

Kelt Nagy-Kanizsán Martzius 20. 1848.
600 aláírással.
Szerető polgártársaik Nagy-Kanizsa város népe nevében Albamich Flórián

vbiró. Babochay János népszószóló. Tóth Lajos főjegyző"
Platzer J. szabad nyomdájában Varasdon.
Az ugyancsak e napon kelt másik kiáltvány szövege már részletezőbb, s

nem csak lelkesedik a forradalmi események láttán, hanem radikálisan meg-
fogalmazott követeléseket is tartalmaz:

„Felséges Haza!
Érzelmeink örömtengerre változtak, mert századok óta imádva várt alkot-

mányos nemzeti boldogságunk, jólétünk s boldogulásunk hajnala üdvet moso-
lyogva dereng felénk, szívünknek minden húrját egy boldogabb, s dicsőbb jö-
vendő előérzete rezgi át. Ugyan is tudomásunkra jött nemzetünk átalakulása,
mellyért századok óta buzgó imádság epedez száezrek ajkán, t. i. meg van ala-
pítva és szentesítve a Sajtószabadság, melly szerint szabad nemzethez illőleg
mondhatja el ki-ki véleményét. A nemes- és néposztály közt századok óta fenn-
álló clválasztófal ledöntetvén; közösen áldozik ezentúl mindenki mindennemű
adó terheiben. Meg van alapítva a felelős kormány, mely szívén viselve a haza
érdekeit, minden léptét a nemzet boldogságának szent czélja felé irányozandja.

Meg van alapítva, hogy: az úrbéri viszonyok tökéletesen megszüntessenek,
s így a népnek lesz tulajdon birtoka, mellyen verítékes fáradalmainak édes gyü-
mölcsit szabadon élvezheti.

Meg van alapítva a nemzeti Őrsereg, melly nem zsolldért, nem fenyítéki
félelemből; hanem hazájáért, szabadságáért, önmaga s kedves övéinek életéért
mindig kész leend vérét ontani, életét feláldozni.
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Meg van alapítva a népképviselet, s így az annyi népmillió, s vágyai s érzel-
mei nem fognak a szív mélyébe temetve, napfényre nem jutható növényként
elhervadni. Ezek azon megtestesült szent igék, mellycknél kedvesebbet, örven-
detcsebbet a magyarok istene nem adhatott századok óta igaz örömet nem ismerő
magyar népnek.

Nagykanizsa 13 ezer lakosának szívében a fönebbiek megalapítása által
nyílt meg a szabadság örömeinek mennyei kapuja: e í j ezer lakos lelkcsülésc,
s magasztos kéjsugarakban úszó arczulatja mutatja: mílíy kedves a haza, mílly
becses a szabadság! mílly kívánatos a közboldogság.

A szabad cg alatt mint szabad honpolgárok összcgyűlekezének s örömkiál-
tásainkra eloszlottak a fellegek, fényesen ragyogott le ránk a nap: miként elosz-
lott őseinktől öröklött nemzeti bánatunk; miként kiderült szívünk, és lelkünk ege!
Örömérzelmeink tengerként áraszták el egész lényünket: s legforróbb óhajtásaink
karjaira emeltük hazánknak mindazon rendületlen lelkületű fiait: kik bennünket
annyi vész, és gyász után a közboldogság paradicsomának ajtajához vezettek: kik
békés úton kivívták a nemzet függetlenségét, és szabadságát, melly nélkül a ma-
gyaroknak nem lehet valódi élete! s nemzeti lelkesedéssel örömtől reszkető han-
gon kiáltottuk: éljen az alkotmányos király! éljen a szabadság, egyenlőség, s test-
vériség! éljenek hazánk apostolai! élctök legyen áldott a menny minden áldá-
sával! emlékük éljen még magyar él!

Igen is hazánk halhatatlan nagy fiai, kik annyi szirtek s zátonyokon át a
hazafiúság szent buzgalmával nemzetünk élcthajóját oda vezérlctték, hova apáink
véres áldozatai el nem juttathatták: fogadják 13 ezer szabad polgárnak legszen-
tebb hála, s köszönet szülte üdvözletét.

Az ország egybegyült Rendéibe helyezzük minden bizodalmunkat, bennök
központosulnak legédesebb reménycink, hogy: fönebb elsorolt pontokon kívüli
nagyszerűen tanúsított hazafiúi magasztos lelkesedésükkel, az itt alább következő
pontoknak diadalát is kivívandják, s így nemzeti erőnket, jólétünket, boldogsá-
gunkat és dicsőségünket örök időre mcgalapítandják. Óhajtjuk ugyan is 1 3 ezren,
s velük együtt, mint hinni szeretjük, óhajtja még sok millió:

1. Az évenkénti országgyűlést Budapesten.
2. Óhajtjuk, hogy: a népképviselet törvényének kidolgozása első legyen az

országgyűlési teendők közül.
3. Óhajtjuk minden vallás és polgári tekintet nélkül, minden hontakosra

nézve törvény előtti egyenlőséget.
4. Óhajtjuk, hogy: az úrbéri viszonyok, ide értve a szerződéses helyeket is,

úgy szinte regálék, papi tizedek minél-előbb végkép megszüntessenek.
5. Óhajtunk Nemzeti Bankot.
6. Óhajtjuk: hogy a katonaság esküdjék az alkotmányra, az idegen katonák

küldessenek ki az országunkból, katonapolgártársaink pedig adassanak
vissza hazánknak.

7. Óhajtunk esküdtszéket egyenlőség és képviselet alapján.
8. Óhajtjuk, hogy: a politikai státusfoglyok szabadon bocsátassanak.
9. Óhajtjuk, hogy: a papi javak nemzeti javakká fordíttassanak, ezek jöve-

delmeiből a kisebb Clerus sorsa javíttassék, a népnevelés előmozdíttassék,
s egyben közhasznú intézetek létesíttcssenek.

10. Óhajtjuk, hogy a tanítói szabadság alkotmányos szellemében megállapít-
tassék.

11. Óhajtjuk, hogy Erdély hazánkkal egycsütjön.
12. Végre óhajtjuk, hogy: a kis lotteriák eltörültesscnek, mint ugyanannyi

mételyei a szerény életremények - s munkaszeretetnek.
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Ezek azon óhajtások, mcllyek teljesüléséért velünk együtt sok millió polgár-
társ a bizodalom és tisztelet legforróbb érzelmeivel járul, s a haza és a köz-
boldogság szeretetétől lángoló Ország-Rendéihez. Fogadják polgártársaik bizo-
dalmas hajlamait magasztos részvétükkel! óhajtásaink létesítésével olly nap fog
Hunnia egén támadni, mellynek ragyogása Kárpáttól le az Adriáig átjárja a szí-
veket, mcllynek éltető melegétől kivirágzik közszabadságunk, s boldogságunk
nemzeti nagy fája, s a gyümölcsből, melly e fáról hull, égbe emelő kéjt szí minden
magyar! melly fának minden ágain édes gyönyörre olvasztva zeng a magyar nép
dicsőségének elnémíthatatlan csattogánya!

És valamint polgártársaink szívébe: úgy Magyarország történetkönyvébe örök
betűkkel lesz vésve nevök, emiékök, áldásuk és dicsőségük!

Ezek után magunkat, s óhajtásainkat hatályos pártfogásukba legmélyebb
tisztelettel ajánljuk.

Magyarország egybegyűlt Rendéinek Nagy-Kanizsán Martzius 20. 1848. -
600 aláírással.
leghívebb és legkisebb szolgái: Nagy-Kanizsa-város népe nevében Albanich Flórián
vbiró. Babochay János népszószóló. Tóth Lajos főjegyző."
Platzer J. szabad nyomdájában Varasdon.

* * *

A közreadott dokumentumok nemcsak Szolnok és Nagykanizsa város 1848-as
történetébe engednek bepillantást, hanem az Alföld és Dunántúl népének han-
gulatát is tükrözik. A forradalmi mozgalmak által kivívott szabadságukért, az
elért eredmények megvédéséért nem sokkal utána a fegyveres szabadságharcot is
hősiesen vállalták.

Kaposvári Gyula
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