
Balogh Mihály:

Újabb adalékok Petőfi
követválasztási kudarcához
/Lappangó 1848-as kisnyomtatványok egy gimnáziumban/

A kunszentmiklósi Baksay Sándor gimnázium könyvtára régi nyomtat-
ványai közt van a Pesti Hírlap 1848-as évfolyama első félévének egy tel-
jes, bekötött példánya. Régóta tudjuk, hogy az egyes számok közé a kötte-
téskor valaki elhelyezett tizenkilenc egykorú kisnyomtatványt. A kötet
részletes földolgozására a közelmúltban került sor, és ekkor derült ki, hogy
e dokumentumok közül három csak nálunk van meg, s hogy közvetve vagy
közvetlenül mindhárom kapcsolatban van Petőfi követválasztási kudarcá-
val.

Időrendben első egylevelesünk címe: "Választmányi jegyzőkönyv kivo-
nata", dátuma 1845. március 20. A szöveg tartalmából kitűnik, hogy a ha-
tározatot a "Pesti állandó választmány" hozta, amely előtt megjelent bizo-
nyos "Kis Kun kerületi ellenzéki küldöttség", akik "rokonszenvüket nyil-
vánították a fő városból támadt reformügyek iránt", bemutatták és a hon
javára fölajánlották egyenruhás nemzetőreiket, végül pedig kérték, hogy
Szluha Imrét, a korrupt jászkun főkapitányt mozdítsák el hivatalából.

Maga a határozat kimondja, hogy a Választmány Örül a bizalomnak, de
Szluha Imre ügyében /akinek eljárásai egyébként ismeretesek a választ-
mány előtt!/ gróf Batthyány Lajos miniszterelnökhöz, mint illetékeshez
utalja a küldöttséget. E tartalmi kivonat is elégséges talán ahhoz, hogy a
nyomdahibásnak bizonyult dátumot 1848. március 20-ra helyesbítsük.

Az eseményről a Pesti Hírlap március 21-i száma is tudósít, de a legfőbb
kérdéshez - hogy t.i. kikből állt a küldöttség - nem visz közelebb a hír, sót:
"március 20-kán a közcsendi választmány előtt megjelent egy számos és
fényes küldöttség a Jász-Kunok részéről" - állítja a cikk. A névtelen tudó-
sító szerint a küldöttség kijelenti a reformok iránti teljes rokonszenvét, be-
mutatják s a haza védelmére felajánlják "férfiasandeli" nemzetőreiket, ké-
rik Szluha Imre elmozdítását. A Választmány az előbbieket örömmel fo-
gadja, az utóbbi kérdésben viszont az újonnan alakult magyar minisztéri-
umhoz utasítja a küldöttséget. Akét szöveg összevetése valószínűsíti, hogy
EZEK a jászkunok valójában AZOK a kiskunok.

Az utóbbi tudósítással egy lapon olvasható az újságban egy kunszent-
miklósi hír is: eszerint a pesti események hallatán a nép a városháza előt-
ti nemzeti lobogó köré gyűlt, s a 12 pont fölolvasása után a városi tanács-
hoz küldöttséget menesztettek. Javaslataikat a tanács elfogadta, és "... a
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24 testvér községet is körlevéllel megkérésé hasonló szellemben közre-
munkálni."

A föntebb idézett három szöveg kapcsolatainak fölismertetéséhez segít
Mezősi Károly 1970-ben publikált tanulmánya, a "Petőfi megbuktatása a
szabadszállási követválasztáson". A Jászkunság 1848-as tavaszi mozgal-
mait tárgyaló rész elején citálja a Pesti Hírlap kunszentmiklósi tudósítá-
sát, majd részletesen tárgyalja - levéltári forrásokból - a Hármas Kerület
márciusi eseményeit.

A kunszentmiklósi tanácsjegyzőkönyvből azt idézi, hogy március 18-án
jelent meg a tanács előtt a lakosok küldöttsége, s ez a Pesti Hírlapban is
említett körlevelet mintegy kikényszerítette. E körlevél Félegyházán meg-
őrzött példányából tudjuk, hogy a kibocsátó szentmiklósi tanács a kiskun
ellenzék nevű csoport kívánatait csatoltan megküldte a testvér községek-
nek, bár e kívánatokkal megát nem azonosította.

Szintén Mezősi nyomán ismert, hogy a lacházi tanács március végén
tárgyalta a szentmiklósi körlevelet, s elutasítóan nyilatkozott a "magát el-
lenzéki küldöttségnek nevezett osztály" akciójáról, "melly az ide tárgyalás
végett át tett választmányi jegyzőkönyv kivonatát szülte."

Volt tehát 1848 tavaszán Kun szentmiklóson egy magát kiskun ellen-
zéknek nevező csoport. Alighanem ők szervezték a március 18-i népgyű-
lést, majd vezették a polgárok küldöttségét a tanács elé. Mivel a testület
követeléseiknek csak egy részét fogadta el, a főkapitányra vonatkozó in-
dítványtól pedig elzárkózhatott, 20-án ellenzéki küldöttség ment a közpon-
ti választmányhoz, melynek /t.i. a választmánynak!/ aktív tagja volt Pető-
fi is. A választmánytól kapott határozattal nyilván azonnal a Landerer
Nyomdába siettek, hogy másnap, 21-én letehessék a kunszentmiklósi ta-
nács asztalára a körlevelekhez csatolandó, megfelelő számú nyomtatott
határozatot. Ennek a nyomtatott határozatnak egyetlen ismert példánya
bukkant most elő iskolánkban.

Az ellenzék összetételéről, tagjairól a fentieknél többet alig tudunk. Egy
vonatkozó írást azért idézhetünk a korabeli sajtóból. A Pesti Divatlap
1848. február 6-i számában jelent meg a KUND aláírású "Uti képek a Kis
Kunságból", egy Petőfire emlékeztető, élvezetes stílusú rövid útleírás.
Szerzője /gyaníthatóan Kund Vince fajszi nagybérlő/ a Fölső-Kiskunságot
mutatja be - Fülöpszállástól Lacházáig utaztában.

Városunkról ezt írja többek között: "K.Sz. Miklós a kun értelmiség és el-
lenzék székhelye és fészke, számos mívelt egyénnel dicsekszik, kik a köz-
jó érdekében elvetett magot részvétök harmatával öntözik, s lelkesedéssel
ápolják, - megesik ugyan néha, hogy túlzott buzgalmuk egeret szül, de ez
nem csoda, az országos szalmatúzből nekik is jutott egy kis osztályrész. -
A politikába nagyon szerelmesek, - polgári hiszekegyük saját belrendezte-
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tésök, ez azon szíwérökkel ápolt reményfa, mely által hiszik felvirágzan-
dani polgári életök parlag terét."

Föltételezésünk szerint olyan "huszonév" körüli helyi /esetleg környék-
beli/fiatalok laza csoportosulása volt ez a kör, akik az 1830-as években jár-
tak az itteni algimnáziumba, majd zömmel Kecskeméten tanultak tovább,
s végeztek is - legtöbben a jogi fakultáson. Hangadóik módosabb irredemp-
tusok, vagy olyan redemptus-fiak, akik az értelmiségi pályák telítettsége
miatt nem élhettek és dolgozhattak hajlamuknak és képesítésüknek meg-
felelően, de az atyai jószág körüli gazdálkodásba is csak besegítettek, lé-
vén személyükben még többnyire vagyontalanok. Nem volt helyi vagy ke-
rületi közfunkciójuk, akadt viszont tapasztalatuk a pesti reformpárti, ra-
dikális fiatalok kávéházi találkozóiról, pártszerű szervezkedéseiről, hisz a
negyvenes évek közepe táján egy részük éppen Pesten folyta tett hosszabb-
rövidebb ideig joggyakorlatot. /Ami a kávéházat illeti, arról Kund is meg-
emlékezik szentmiklósi élményei közt: "Az estvét...kávé házban töltők, hol
e városbéli urak észköszörülő hasznos viták, olvasás, és más nemes időtöl-
tés közt szoktak mulatni. Illy számos és mivelt közönség bár melly város-
nak, s kávé háznak díszére vállik" - írja a szerző!/

Ezek a fiatalok radikalizálódtak Kunszentmiklóson a márciusi esemé-
nyek nyomán, majd szerezték meg a május végi helyi választásokon az
összes fontos közfunkciókat, s őket osztja majd meg, és fordítja szembe egy-
mással oly látványosan és élesen Petőfi követjelöltté föllépése június ele-
jén.

Második röpiratunk választási proklamáció. Ez is egyleveles nyomtat-
vány, címe: "Kiskun honfi-és polgártársaimhoz", Pesten nyomták 1848. jú-
nius 5-én, szerzője "Jerney János helyettes ügyész, az Országos Statisticai
Hivatal és a Magyar Tudományos Társaság rendes tagja." E röplapról, il-
letve Jerney bárminemű részvételéről a választási eseményekben a vonat-
kozó szakirodalom nem tesz említést. Jerneyról tudjuk életrajzíróitól1,
hogy alsó-kiskunsági redemptus-fi, apja Dorozsmán volt főbíró tizenöt
évig. Az ő halála után, a harmincas évek elején sokáig pörösködött Jerney
Balajthy Vendellel, nagyhatalmú sógorával, s bár a port Jernei nyerte, de
sógora olyan népszerűtlenné tette nevét a Jászkunságban, hogy kénytelen
volt az apai házat elhagyva ideje legnagyobb részét Pesten tölteni.

1848. március 22-én a pest megyei nemzetőrök listáján szerepelt a ne-
ve, mit Molnár utcai lakosnak, majd a Fényes Elek vezette statisztikai hi-
vatal alkalmazta. Még Dorozsmán barátja lett Klauzál Gábornak, aki már-
cius után Nyáry Pállal együtt a mérsékelt, liberális köznemesi szárnyat
vezette, s a választmányon belül többször került konfliktusba a radikális
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fiatalokkal, így Petőfivel is. Alapos szövegelemzés és a körülmények tüze-
tes vizsgálata dönthetnek csak el együttesen, hogy kiknek szánta röpira-
tát a szerző. A halasi és félegyházi önálló kiskun választókerületekhez is
kívánt-e szólni, vagy csak a szabadszállási központú /és Dorozsmát is ma-
gába foglaló!/ harmadik kerület választóihoz?

Vajon követnek ajánlkozik-e, - ha nem is Petőfi természetes nyíltságá-
val - mikor így ír: "Válasszanak... olly egyént követül, kit nem kerületi hi-
vataloskodás,...hanem polgári erény ...tünteti ki a nép sorából, ...kinek lel-
külete népnyomó s lábnyaló eszmék által soha nem volt fertőztetve."

Csak kortesfogásból írná, hogy a választáson személyesen részt venni
aligha engedik körülményei? Hisz választottak ekkor több helyütt is jeles
személyiségeket távollétükben követté, s ha Jerney nem is Kossuth, szű-
kebb pátriájában mégis csak számíthatott ismertségre, s talán elismert-
ségre is - tudományos pályája okán. Eszerint elképzelhető, hogy Jerney vá-
ratlan föllépése mögött a liberálisok Pestről indított Petőfi-ellenes akciója
rejlik, ha tán eleinte erősebbnek vélték a költő népszerűségét a "lentiek"
cselekvőképességénél, követ-csináló kortesfantáziájánál. Jerneyt Dorozs-
mán és Majsán ismerték leginkább, s a két alsó város választói számban
közel voltak a négy fölsőéhez, csakhogy amazok június 15-én végül meg
sem jelentek a választáson. Ha viszont Jerney szövegének egyes passzu-
sait összevetjük a Petőfi vele sokban rokon érvrendszerével, akár a költő
érdekében is szólhatott Jerney, sőt nála még ügyesebben, "politikusab-
ban". Mert hisz - Petőfihez hasonlóan - Jerney is említi a bürokráciái fon-
dorkodást, a szolgalelkűséget, az "alacsony csúszás-mászás és nepotismu-
si kárhozatos pártfogás" kóros hatásait, de ezeket inkább a kiskunok el-
szenvedett sérelmeként, mintsem bűneként értelmezi, aki ugyanis föl mert
lépni a hatalmasok ellen, az szerinte csak megvetésre, üldözésre, végül
börtönre tarthatott számot.

Petőfi híres választási proklamációjára mind a költő, mind pediglegfőbb
kunszentmiklósi kortese, Bankos Károly is csak utalnak a kudarcot köve-
tően a Pesti Hírlapban megjelent írásukban, de ezt teszi a költő első élet-
rajzírója, Zilahy Károly is 1864-ben.5 A proklamáció teljes szövegével el-
őször csak 1881-ben találkozhatott a közvélemény, amikor auguszutus ele-
jén Benke István sepsiszentgyörgyi tanár közreadta azt az ottani Nemere
című lapban. Benke, aki 1874-től 1881-ig tanított a kunszentmiklósi al-
gimnáziumban, leírta a kísérő szövegben, hogy ó ezt a röplapot Lesták
Ambrus kunszentmiklósi seborvostól kapta. Lesták, aki egyébként 1842-
től működött Szentmiklóson, és a választás idején harmincöt éves, a cikk
szerint a költő barátja volt, s a választás előtt egy ízben saját testével véd-
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te meg a fenyegető tömegtől Petőfit. Szintén a költő barátjának tudja Les-
tákot Bankos Irén, Bankos Károly leánya, egy a helyi sajtóban 1928-ban
megjelent írásában.

A Nemerében közölt szöveget szinte azonnal sorra vették át a fővárosi
lapok, majd 1892 júliusában Ferenczi Zoltán szerkesztésében a Petőfi Mú-
zeum című folyóirat, 1896-ban pedig az első, Havas Adolf szerkesztette kri-
tikai kiadás. 1956-ban megjelent V. kötetében közli a szöveget az újabb
kritikai kiadás,7 ám a szerkesztő, Kiss József meglepő kijelentést tesz a
jegyzetek között. Eszerint a szöveg megbízható ellenőrzését nem végezhet-
ték el, mert a Nemeréhez nem jutottak hozzá, eredeti röplap helyéről pe-
dig nincs tudomásuk.

Vagyis az 1881-ben Lestáktól Benkéhez került, s akkor publikált eddi-
gi egyetlen példány jelenlegi lelőhelye ismeretlen. Azóta pedig újabb röp-
lap nem bukkant elő, amint ezt a legfrissebb /és megjelenés előtt álló/ kri-
tikai kiadást is szerkesztő Kiss József szóban megerősítette. így a mi har-
madik nyomtatványunk, Petőfi Kis-kunokhoz címzett proklamációja most
az egyetlen meglévő, ezért egyedül hiteles szövegű példány.

Ennek tisztázása után az 1956-os kiadású szöveget egybevetettem a mi
röplapunkéval. Terjedelmi okok miatt nem részletezem a 117 pontba fog-
lalt eltéréseket, csak mintegy összegezve jelzem, hogy ezek kb. kétharma-
da írásjel, ékezet és más orotgráfiai természetű különbség.
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