
HAGYOMÁNYOK
„Megtört, mert nem hajlott"
— Mezőtúr ellenzéki képviselője —

Pétery Károly 1819. jan. 30-án született Mezőtúron. Egész sorsára jellemző,
hogy most, midőn életéről és munkásságáról ezeket az ismertető sorokat írom,
komoly irattári kutatásokat kellett végeznem „valódi" születési időpontjának
megállapítása érdekében. Általunk legismertebb életrajzírója, Halmy Gyula
gimnáziumi tanár ugyanis 1896-ban ezt a fenti születési dátumot közli1. Túri
Mészáros István, Pétery Károly unokaöccse viszont 1912-ben a következőket
írja: „Ügy a születési év, mint a születési nap eddigi megállapítása téves. A
mezőtúri református egyház születési anyakönyvének tanúsága szerint ugyan-
is Pétery Károly 1817. január 23-án született."2 Majd közli Túri Mészáros Ist-
ván a teljes anyakönyvi kivonatot is:

„Extractus libri Baptisatorum 1817. Januarius 23-kán. Attya Nótárius Péter
András, Annya Mészáros Susanna, Fia Károly, Kereszt Attya és Annya Szabó
Pál, Bethleheny Susanna. Ezen cikkelyeket a fent írtt Mező-Túri Matrikulában
úgy találtam betűről betűre, minden változtatás nélkül le-írtam és hitelesebb
voltára saját pecsétemmel megerősítve, ki adtam. Mező-Túron 1820. Szent
András hava 3-kán Szabó Pál m. k. Prédikátor. (L. S.)"

Megdöbbenéssel olvastam ezt, mert Pétery Károly sírkövén is az 1819-es
születési időpont áll. Nem volt más hátra, mint a nagynevű Szabó Pál prédi-
kátor (szül. 1790., megh. 1868., túri lelkész volt 1815-től 1855-ig, 40 évig!)3 által
kiállított okmány hitelességét kellett ellenőriznem. A mezőtúri ref. egyház
keresztelési anyakönyvének átvizsgálása után meggyőződtem arról, hogy fenti
anyakönyvi kivonat téves adatokat tartalmaz. A keresztelési anyakönyv sze-
rint ugyanis 1817. január 23-án nem Károly, hanem Péter Susanna keresztelé-
se történt. Péter Károly keresztelése 2829. február 6-án került bejegyzésre. (A
harmadik gyermek, Péter Terézia keresztelése pedig 1827. augusztus 24-én
történt.)

Egyebekben Péter Károly adatai a keresztelési anyakönyvben a keresztelési
dátum kivételével valóban „betűről betűre" megegyeznek a Szabó Pál által
1820-ban kiadott kivonat szövegével.

Egyértelmű tehát, hogy a tévedést 1820-ban, a keresztelési anyakönyvi ki-
vonat kiállításakor, Szabó Pál prédikátor (a keresztapa) követte el. Ekkor fel-
tételezhetően Szabó Pál mindhárom gyermek számára állított ki anyakönyvi
kivonatot (nemesi bizonyságlevél megszerzésének céljára)'1, s az időpont össze-
keverése így következhetett be.

Sírkövét egyébként az 1880-as években húga, Pétery Teréz állíttatta, s ez is
megerősíti az 1819-es évszám hitelességét.

A hónap és nap terén mutatkozó eltérés (Halmy Gyula adata és a kereszte-
lési anyakönyvi bejegyzése között) nem okozhat problémát, mert Halmy Gyula
születési adatot közöl, az anyakönyvben pedig a keresztelés napja található.
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így ma már nyugodtan elfogadhatjuk születési időként Halmy Gyula adatát,
vagyis Pétery Károly 1819. január 30-án született.

A Péter alias Szarka család még a 17. vagy 18. században kapott nemes-
séget, s névhasználatukban a Péter, Péteri és Pétery alakokat találjuk.

írónk édesapja Péter András volt (sz. 1788. megh. 1847.), aki ifj. Péczely
József után a mezőtúri református gimnázium rektora volt 1813-tól 1815-ig?
Egyházi feljegyzéseink szerint „közönséges kedvességben lévén Notariusságra
hívattatott s Nótáriussá lett 1815. Octoberben. T. Ns. Heves Vmegye Hon. Es-
küdtjévé: 1831."". Majd 1841-ben a megye táblabírája7.

Anyja Mészáros Zsuzsanna, „gondos, hű anya, nemes és mély érzésű hon-
leány". Ö oltotta az ifjú Károly szívébe „a lángoló hazaszeretet, a szabadság
és igazság eszméit, melyek mint egy fénylő vonal húzódnak keresztül egész
életén, s hűen tükröződnek a mély érzésű államférfiú jeles tetteiben, gondol-
kodásában és munkáiban egyaránt"8.

Miután Pétery Károly (ekkor még a „Péter" családnevet használja ő is) al-
sóbb iskoláit Mezőtúron befejezte, a debreceni református kollégiumba került.
Apja ellátásra Buday Ézsaiáshoz, a hírneves református superintendens (püs-
pök) és történetíróhoz adta9. Debreceni évei jelentősek voltak az ifjú fejlődése
szempontjából. Budayéknál családtagként kezelték, a tudós férfi mellett pedig
nagyon megszerette a magyar történelmet. Buday Ézsaiás könyvei forrásai és
ihletői lettek későbbi történeti novelláinak.

Jogi tanulmányait Pesten folytatta, s itt szerzett ügyvédi diplomát.
Pesti évei alatt megismerkedett Bajzával, Vörösmartyval s még több fiatal

íróval. Még alig 22—23 éves, mikor 1842—43-ban a „Honderű" című szépiro-
dalmi folyóirat, majd az „Atheneum" és „Életképek" hozza elbeszéléseit. Ezek
közül ismerjük „A művész család", „Szarvaskő", „Magócsi Mária", „Halál sze-
relemért", „A nászkoszorú" és „Omodévár" című, zömében történeti tárgyú
elbeszéléseit.

A 40-es években kedveltek lehettek „Péter" Károly írásai. Erre utalnak apja
halálakor a „Honderű" szavai: „Keress és találj vigaszt kebled elhagyatottsá-
gában azoknak őszinte részvételében, kik benned az embert, a hű barátot, a
mély érzelmű írót szeretni tanulták." (Honderű 1847. II. félévi folyama, 38.
lap.)10

1847. október 5-én pedig ezt írja a Honderű: „Egyike legderekabb novellis-
táinknak, ki kivált a históriai téren sok frissesség és elevenséggel mozog. Pé-
ter Károly sok mulattatót ír, és nem vesztene vele irodalmunk, ha beszélyei
és regényei az olvasó közönség elé jutnának. Péter Károly természetes, egy-
szerű stílben ír, képekben sem igen túltömött, sem üres. Ama kellemes stíl
ez, mely felüdít, anélkül, hogy nehezünkre esnék!"11

Már ebben az időben belekezdett nagyobb lélegzetű művek (regények) írá-
sába is, mert a Honderű ez utóbbi közleményében „regényeit" (többes szám-
ban!) is említi. Túri Mészáros István is írja, hogy „Az utolsó Bebek" című
regénye már ekkor csaknem teljesen kész volt, de a Bach-korszak alatt abba-
hagyta vagy (több más kéziratával együtt) megsemmisítette, s csak az 1870-es
évek elején írta meg végleg, író barátai unszolására12.

A szabadságharcban nemzetőr főhadnagyi rangban vett részt. A forradalom
leverése után visszavonult pusztapói magányába, nyelvek tanulásának és iro-
dalmi dolgozatok írásának szentelte életét. Regények írásán is gondolkozik.
Egyik tervéről így ír unokaöccsének, Nagy Kálmánnak 1856-ban: Én most
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egy régi kedvenc regény tárgy kidolgozásán töröm a fejem. Társadalmi re-
gény lesz, ha elkészülhet, azaz ha a Bebek sorsában nem osztozik, aki nyolc
év óta várja nyitott sírjában feltámasztatását."13

Másik tervéről pedig ugyanebben a levélben ezt írja: „Carthágó végnapjai-
hoz akartam kezdeni: a vázlat egészen készen volt. A regény meséje s a jel-
lemzések tökéletesen tisztában álltak előttem; sokat összeolvastam eddig, de
még sokat kellett volna olvasnom: ennélfogva abban hagytam; mert féltem,
hogy míg hozzá kezdhetek, kifárad béketűrésem. Majd később, ha élek, előve-
szem." (Ezt a regényét sem írta meg később sem.)

Politikai és társadalmi cikkeit azonban sorozatosan írta „Névtelen" vagy
„Erinnys" álnevek alatt a „Magyar Újság", „Ellenőr", „Szombati Lapok",
„Baloldal" és „Egyetértés" című lapokra. Ezek jellege olyan volt, hogy akik
nem tudták, ki rejtőzik e név mögött, a cikkeket Kossuthnak tulajdonították.

Pétery Károly nem tudta megállni, hogy ha közvetetten is, de bizonyos fo-
kig be ne kapcsolódjék a közéletbe. Az 50-es évek második felében alakult
meg a Külső-Szolnok Megyei Gazdasági Egyesület. (Ennek keretében nemcsak
gazdasági-, hanem politikai kérdéseket is tárgyaltak.) Első elnöke ifj. gróf
Szapáry Gyula (később miniszterelnök), első jegyzője pedig Pétery Károly volt.

Mészáros Endre (Pétery Teréz férje) beszélte el fiának, Istvánnak, hogy az
ötvenes évek összeesküvéseiben Pétery Károly is részt vett. Egyik alkalommal
éppen Pétery Károly pusztapói lakásán beszélték meg, hogy miként kellene
„eltenni láb alól" az ifjú császárt. Már ki volt jelölve az a társuk is, akinek le
kellett volna lőnie Ferencz Józsefet, midőn az (mint ifjú házas) kíséret nékül
utazott nejével Szolnokról Mezőhegyesre. Az összeesküvők azonban valamiben
nem tudtak megegyezni, így a merénylet elmaradt1"5.

Mikor 1861-ben az osztrák nyomás némileg engedett, és összehívták még az
országgyűlést is, a mezőtúri kerület egyhangú választással Pétery Károlyt
küldte fel követnek. Ö ott a „határozati párt" álláspontját tette magáévá. (Itt
ismerkedett meg és kötött barátságot Madách Imrével.)

A következő két országgyűlésre: 1865-ben és 1868-ban ugyancsak egyhangú-
lag választotta képviselőjéül kerületünk Pétery Károlyt. (Mandátuma már
„Pétery" névre szól!) Pétery Károly tehát három országgyűlésen szerepelt Me-
zőtúr első „ellenzéki" képviselőjeként1*1. A Tisza Kálmán és Ghyczy Kálmán
vezette balközéphez tartozott, mely ellenezte az 1867-es kiegyezést. Pétery
választóihoz írt beszámolójában főleg a közös minisztériumok létrehozását
ítélte el: „Ezen közösség elismerésével kimondta a Deák-párt a pénzügy, kül-
ügy s hadügy közösségét, s ezen elv kimondásával lemondott hazánk állami
függetlenségéről, a nemzet vére és vagyona feletti önrendelkezésről... Lemon-
dott az önálló magyar hadseregről, s Magyarország ifjúsága díszét, virágát
osztrák vezénylet alá adta, német vezényszó és osztrák zászló alá.. ,"16

Pétery Károly 1861-től 1872-ig volt Mezőtúr képviselője, ekkor azonban visz-
szavonult, s nem fogadta el többé szülővárosa megtisztelő bizalmát. Visszavo-
nulása nemcsak a mezőtúriaknak, hanem pesti politikai barátainak is fájt.
Pétery visszalépése kapcsán az „Ellenőr" (a balközép hivatalos lapja) ezeket
írja: „Sajnos, hogy a hazaszeretet leghívebb, legönzetlenebb, legmíveltebb em-
bereit lepi meg lassanként a törvényhozás iránti elkedvetlenedés keserű érze-
t e . . . csüggeteggé válik néha a tiszta lelkület. A tiszta lelkület ilyen elkedvet-
lenedésének kell tulajdonítanunk Pétery Károly visszavonulását is. Becsületes
idegzete nem bírja tovább a kormánypolitika tényeivel való közvetlen érintke-
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zés folytonosságát. Visszavonult tehát önmagába, hogy új erőt nyerjen saját
érzelmeinek salaktalan mélységéből nemzetünk és a szabadság győzelme iránti
hitének fenntartására. S ereje megjövend minden bizonnyal ismét, mert biz-
tosabb forrásba, mint nemes szívéhez nem fordulhatott volna érette. Hogy nem
túlzás, amit P. K.-ról mondunk, azt barátai és ismerősei tudják legjobban, de
el fogja ismerni az egész magyar olvasóközönség is, ha megtudja ezennel tő-
lünk, hogy az „Ellenőr" által „Névtelen" aláírással közölt iránycikkeket, me-
lyekben lángoló patriotizmus, szabadságszeretet, nagy olvasottság és gyönyörű
irály kötik le az elhajolt figyelmet: Pétery Károly írta...""

A „Vasárnapi Űjság" 1877. évi 44. számában (halálakor) ezt írja politikai
visszavonulásáról: „.. .visszalépését a politikai szereplés teréről még politikai
ellenfelei is sajnálattal vették tudomásul."18

Utolsó éveiben már kizárólag vívódó gondolatainak és az irodalomnak élt.
1873-ban kiadja Pesten „Jezsuiták" című valláspolitikai jellegű munkáját. Eb-
ben a jezsuita rendet ostorozza. Sorra veszi Hajnald Lajos érseknek és Franki
(Fraknói) Vilmos páternek a jezsuiták érdekében mondott beszédeit 111. írásait,
s állításaikat pontról pontra igyekszik megcáfolni. A jezsuitákat elmarasztalja,
mert azok két századon át sok szenvedést és gyászt hoztak a hazára, Ausztria
kezére játszották azt. Azt is szemükre veti, hogy a szellem szabadságát veszé-
lyesnek tartották és üldözték azt. A reformációt pedig egy új korszak teremtő-
jének, egy felvilágosodott korszak szülöttjének nevezi.

Pétery Károly vallásossága korában szokatlanul haladónak mondható. Hal-
my Gyula azt írja róla, hogy „tiszta, minden meséktől mentes monoteizmus, az
ő mithológiája, az ő imaháza: a természet csudái, s a világrendszer nagy min-
densége™. Maga Pétery is azt mondja erről a „Jezsuiták" 212—213. lapján:
„Templomomat nem lehet ékeitől megfosztani, mert ezt a tavasz, nyár, ősz és
tél díszítette fel, oly pompás az Aequator alatt, mint amilyen elragadóan szép
a két Pólusnál." Majd azt írja: „Vallásos credója: a morál, s ennek egyetlen
egy pontja van: Szeresd felebarátodat. Tedd magad méltóvá az Istenség esz-
méjéhez, kifejtve magadban az igaz, a jó és szép harmonikus kultuszát."20

1877-re végre elkészül és megjelenik „Az utolsó Bebek" című 3 kötetes tör-
ténelmi regénye. Ebben visszapillant a 16. századba, s az oligarcha Bebek csa-
ládot mutatja be. Halmy Gyula tanár 1896-ban azt írja e regényről, hogy „Pé-
tery Károly ezen műve irodalmunk legkitűnőbb alkotásainak egyike, és nagy
dicsérettel mondhatjuk el felőle, hogy ő a regény-irodalom nagyszerű műve-
lője volt21.

Még megírja Pétery „Csendes napokból" című regényét, de ennek kiadásá-
ra már csak 1883-ban, jóval az író halála után kerülhetett sor. (Túri Mészáros
István adta ki.) A regény cselekményét a szabadságharc elbukása utáni időből
veszi. Halmy Gyula ezt írja róla: „Itt-ott nyelvének egész fenségével tör ki a
Bach-korszak, a beamter-kormány stb. ellen, ami által egyfelől a regény érde-
kessége ugyan emelkedik, de másfelől az írói szabadság korlátain túllépve,
magára vonta a „hatalmasok" haragját."22 Majd így folytatja Halmy Gyula a
regény értékelését: „Pétery .Csendes napokból' ez. műve a maga idejében a
közönségre nagy hatással volt; egyrészt, mint tartalmánál s kidolgozásánál
fogva érdekes olvasmány, másrészt, mert úgy közvetlen, mint közvetve, sze-
replői által hazafias tanokat és eszméket hirdetett."23

„A két szomszédház" című nagyobb regényét már nem tudta befejezni, mert
ebben (viszonylag korai) halála megakadályozta.
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Életének utolsó éveiben teljesen visszavonultan élt. Csupán báró Orbán Ba-
lázzsal, Madarász Józseffel, Kállay Emánuellel és Bereczky Mátéval váltott
leveleket. Egyébként csak szép parkjának és könyveinek élt. Látta, hogy poli-
tikai elképzeléseinek megvalósítására semmi remény nincs, a haza jövőjéért
való aggódás megtörte, ember- és világgyűlölővé vált.

Ekkor írta unokaöccsének e szavakat: „Elvész ez a nemzet, nyomorult ön-
gyilkoson, egy pár évszázad múlva csak annyit tud róla a história, mint a
kihalt amerikai indus törzsekről. Nem is érdemes más sorsra, méltán és na-
gyon jogosan bűnhődik." De nagy elkeseredésében is felcsillan a remény szik-
rája, mert így folytatja levelét: „Adjon az ég nektek boldogabb jövőt, s ment-
sen meg a szomorú megpróbáltatásoktól és szenvedésektől, melyeket én ezen
izgalmas korszakban keresztül szenvedtem. Én nem érem meg hazám felvirág-
zását, én tört ember vagyok; a szenvedések megvénítettek. De ti, reménylem,
megéritek azon kedvező korszakot, midőn hazánk bilincseitől feloldva függet-
len és szabad lesz, s az nekünk elégtétel lesz, azon keserű küzdelmekért, melye-
ket átszenvedtünk."2''

Pétery Károly politikai felfogására a Kossuthéhoz hasonló radikalizmus volt
jellemző. Unokaöccséhez, Túri Mészáros Istvánhoz írt egyik leveléből tudjuk,
hogy Széchenyit is elítéli, mert ő „a mágnások érdekében harcolt Kossuth el-
len."23 Eötvöst pedig azért marasztalja el, mert „az úgynevezett harmadik
rend, a nyárspolgárok uralmát akarta felállítani."26

Dörgő Dániel 1872. október 18-i keletű leveléből tudjuk, hogy Pétery Károly
Kossuth Lajostól arcképet is kapott, melyre Kossuth ezt írta: „Pétery Károly-
nak nagyra becsüllése jeléül Kossuth Lajos." Pétery könnyezve mutogatta ba-
rátainak, mert bár mások is kaptak Kossuthtól arcképet azok közül, akik őt
Turinban meglátogatták, de ilyen aláírással senki.27

Pétery Károly 1877. október 21-én halt meg. Október 23-án temették el Me-
zőtúron, az alsórészi temetőbe, nagy részvét mellett. A 80-as évek elején test-
vérhúga, Pétery Teréz (Mészáros Endréné) sírkövet állított sírja fölé. Pétery
radikalizmusára jellemző, hogy sírkövére ezt vésették rá: „Megtört, mert nem
hajlott." A sírkő ünnepélyes elhelyezésén Mezőtúr közönsége is részt vett, az
ünnepi beszédet pedig barátja és követtársa, báró Orbán Balázs tartotta.

. . . Aztán méltatlanul gyorsan elfelejtették Pétery Károlyt Mezőtúron.
1896-ban már azt írja róla Halmy Gyula tanár: „Azóta ott nyugszik 19 éve

elfeledve, eltemetve a mező-túri temetőben, s vajmi keveset tudnánk róla, ha
öccse, Túri Mészáros István nem méltatta volna érdemét és emlékét, röviden,
elszórtan, egyes lapok hasábjain."28

Csaknem ezzel egyidőben, (valamivel még előbb is,) 1894-ben Mezőtúr egyik
neves, de szintén elfeledett írója és költője, a tanyai tanító Farkas Antal
ugyanezt írja egyik szép költeményében:29

Pétery Károly sírján

Kopott faráccsal van körül kerítve
Egy ócska sír ott kinn a temetőben,
Mellette büszke márványok merednek
Aranyban, színben cifrálkodva bőven.
Ez oly szerény, csak néha látogatják,
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S ha erre téved egy-egy idegen,
Ránéz nevére fehér sírkövének —
Nem tudja, hogy ki? — és tovább megyén.

Ha majd a márvány felejtett nevével
Kidől, s a sírod puszta lesz tövig:
Felébredel s megtudod, hogy e kor
Százszor hajol meg, míg egyszer törik!*

* Pétery Károly sírján e felirat olvasható: „Megtört, mert nem hajlott!"
(Farkas Antal megjegyzése a verseskötetben.)

Túri Mészáros István szerint Farkas Antal ezt a szép költeményt abból az
alkalomból írta, hogy a mezőtúri gimnázium egyik lelkes tanára március 15-
én a tanulóifjúságot kivezette a sírhoz, s ott szavalták el ezt a költeményt.

. . . Aztán a feledés homálya még mélyebben ráborult Pétery Károly nevére.
Bár a hazáért és közelebbről Mezőtúr városáért kifejtett áldásos tevékenysége
elismeréseképpen a múltban utcát is neveztek el róla Mezőtúron, — sajnála-
tos módon ezt az utcát azóta más névre keresztelték, s másik utca sem kapta
meg a „Pétery" nevet. Időszerű lenne, ha újból utcanév-adássál tisztelné meg
a város jeles fiát.

Pétery Károly sírkövét pedig az alsórészi régi temető felszámolása után léte-
sült új település egyik utcájáról mentették meg egy-két éve — az utolsó pil-
lanatban —, s vitték be a Művelődési Központ udvarára. Jó lenne számára is
valami méltó helyet találni!
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