
Országgyűlési követválasztás 
a Jászságban 1865-ben 

Hogy milyen nagy esemény volt az országgyűlési választás már 129 évvel ezelőtt is, 
jól mutatja Tóth József jászjákóhalmi tanító 1865-ben írt naplója, mely az 1970-es évek 
elején a Budapes ten é lő leszármazottjától került elő. Valószínű, hogy sok éven át 
vezette e naplót , sajnos azonban csak a július 20-tól november 23-ig ter jedő időszak 
került elő egy elül-hátul megtépett füzetből. Noha maga a választás december első 
napjaiban volt, így is látható, hogy micsoda indulatok feszültek egymásnak. Nézzünk 
hát bele az e seményekbe a kor krónikásával. 

Szeptemberben már elkezdődtek az előkészületek. „Pethes ma Jákóhalmán volt, 
elkezdte már a korteskedést - országgyűlési követ akar lenni." (szept. 28.) 
„Megérkezett az országgyűlés hírüladása és hirdetése." (szept. 29.) 

Október 8-án „...a községházánál pipázás. Ott elbeszélte Király Balázs a mostan 
Pesten járt a lkotmányos embereknek a sorsát. Ez így volt: Pethes conferenciájában 
elhatároztatott, hogy minden jász községben egy aláírási út legyen ezen czímmel: 
Szabad választás az erre aláírók fizetnek fejenként 10 ft és az így begyűlt pénzen 
minden községből küldötték a fő korteseket Báró Sennyeihez a Királyi helytartóhoz 
Budára. Jákóhalmáról ezek voltak: Dudás József, azután az ő veje a kántor és Csöke 
József úr. De biz őket nem fogadta el Báró Sennyei. A Jászkunok Főkapitányává pedig ki 
van már nevezve Balajti Vendel úr." 

Október 9-én „...betértünk a nagykorcsmába és ott borozgattunk. Odajött Csöke bácsi is 
és azt mondta, hogy Dudásék engem és az öcsémet gyanúsítanak az új nóta készítésével, 
mely ilyformán hangzik: «Elment három ricskes Pestre, Csöke, Kántor meg a Kecske Dudás 
meghozták a szabadságot.» Jól van, mondám, én nem fogatkozom, de nem is tudom még 
a nótát, hanem Darázs Pál úr eldanolta, azután egymásnak szemrehányásokat tettek egész 
fél 11-ig, ebből állott a mulatság..." 

Lám a történelem ismétli önmagát: nekem és a testület néhány tagjának is dobtak be 
kötelet az elmúlt években bizonyos politikai kultúrával megáldott személyek. Ezt olvashat-
juk a napló október 13-i bejegyzésében: „Darázs Kálmán főbíró úr leköszönt a hivataláról, 
azért, hogy tegnap Csőkéné kendert küldött a községházához, kötélnek valót, czélozván 
vele az elüljáróságra, hogy kösse fel magát reá, ezért a Főbíró a kendervivő asszonyt 
bezáratta az árestomba. Csöke bácsi pedig a Főbíró ott nem létében erővel elragadta a 
bakteitól az árestom kulcsát és a fogolynőt kiszabadította..." 

Október 14: „...a gyűlés egyhangúlag oda nyilatkozott, hogy még felsőbb helyről 
nem jön meg az engedély a tisztújításra, addig a főbírónak a lemondása n e m fog 
elfogadtatni. Kiss László ügyvéd öcsém azt mondta, hogy Jászberényben 10-en is 
vannak, akik követek akarnának lenni... A községház előtt a lóczán beszélgetés, én 
párton kívül akartam állani, de most az t öbbé nem lehetséges már a Dudás Verka 
szutyongató nyelvessége miatt... Este a 2-ik bírónál voltunk vacsorán... A beszéd 
természetesen mindig az ellenpártról szólt és Csöke bácsit egyes akarattal, mint 
lázítót, tolvajt, mint orgazdát és rablót és gazembert becsületfosztottnak nyilvánítot-
tuk, és hogy n e m érdemes egyébre, mint halálra. D. Kálmán nagyon ingerült a Kántor 
és apósa Dudás szabó ellen, hogy saját kifejezésével éljek azért, hogy a Bolond 
Miskának egy számát, melyben a Jász és Kun Kerületek kormányzó Alkapitánya 
Hegedűs Zsigmond úr nevetségessé tétetett, kárörvendve mutogatták a parasztoknak 
a malomban és a kerteken." 

Október 16: „Iskola u tán a községházához mentem és ott a jegyző urak Csöke bá-
csi ellen szerkesztették a vádpontokat." 
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Október 17: .Darázs Kálmánt soha sem láttam olyan ingerültnek, mint ma Dudás 
József szabó ellen, azt mondta, hogy agyon lövi." 

Október 20: „Én pedig a követválasztási dalt, a Móczár-pártit 2 példányban leír-
tam..." 

Október 22: „...Apátira mentem ... a városházánál voltunk, és ott kaptam egy 
Pethes ellenes és Móczár melleti dalt. Az Apáti intelligentia és vagyonosabb gazdák 
Móczár mellett nyilatkoztak és így Pethes most már nem lesz követ, ha a fejére áll is." 

Október 27: „...este Csöke és a Kántor a nagykorcsmában békülni akartak Király 
Balázs és Dobaival, de ez utóbbiak az előbbieket mindig gazember és hunczut 
czímekkel illették és nem békültek." 

November 1: „Átmentünk aztán a községházához és ott észleltük 1. hogy a válasz-
tók összeírására kiküldött bizottmány megkezdte működését... Aztán búcsújárás volt 
az öreg temetőbe és Csöke úr torka szakadtából énekelt, így is vadászni akarván a 
népszerűséget..." 

November 9: „A nagy korcsma felől hallottam: -Vízimalom öt kereke nem forog, 
Dudás szabó tomácz alatt kukorog, Csöke József bíró szeretne lenni, Jaj, de nehéz a 
haszonbért fizetni»... A jegyző urak elbeszélték az árokszállás be ni szívélyes fogadtatá-
sokat és tisztelgésüket Móczár János úrnál." 

November 10: . . . .elmentünk tisztelegni Balajthy Vendel Főkapitány ő méltóságá-
nak, ki Hegedűs alkapitány úrral Darázséknál volt... Darázs Pál úr alig tudott szólni, 
úgy elérzékenyült a Főkapitányi csóktól. Árokszállásból Móczár pártiak voltak itten 2 
kocsival..." 

November 12: „...8 kocsival 40-en vonultunk b e Árokszállásba, feltűzvén mindany-
nyian a fehér tollat... mentünk Móczár zászlaja u tán zenekíséret mellett Csikós József 
h í jához. . . csak lóczák és székek voltak körül középen egy kis asztallal, melyen a 
követválasztási kortesdalokat írták és több butella silvorium állott rajta, melynek 
tartalma apródonként kezdett ürülni az Apáti és Jákóhalmi szabad választó polgártár-
sak között... Annyira felszaporodott a fehér tollas sereg, hogy mire a Móczár-házhoz 
értünk, volt 600 fehér tollas együtt. Ott Király Balázs szónokolt és Móczár János 
követjelölt szépen beszélt..." 

November 16: [Jászberényben járva] „...eldanoltam nekik a kortesdalainkat és elbe-
széltem nekik az ügy állását Árokszállásban, mert Berényben Pethes nagyon műkö-
dik és hamis hírekkel árasztja el a várost és olly színben tünteti fel a Móczár pártot, 
mintha az csak néhány rongy emberből állana, holott éppen ellenkezőleg, valameny-
nyi zsivány és tolvaj nép az ő pártján van mind, mert Apátin már eddig 3 gyújtogatási 
eset adta elő magát t. i. a Pethes pártján lévők gyújtották meg a Móczár pártiak épüle-
teit és így terrorizálják a Móczár pártiakat gyújtogatással." 

A gyújtogatás témája még napokig színen van: november 20-án ezt írja a tanító úr. 
„...Kordáné nálunk lévén, meguntam a pletykáját hallgatni és elmentem a községhá-
zához, ott Horváth Pali az Apáti gyújtogatásra vonatkozóan azt mondá, hogy a czél 
megszentesíti az eszközöket. Ez a mondat csak egy dühös Pethes pártitól eredhet." 

Ezután mozgalmas két nap következik, mely egy jászfelsőszentgyörgyi kocsizással 
kezdődött november 21-én, ahol „...elmentünk a község korcsmájába, midőn az 
utcán mennénk a községháza előtt 2 nemzeti szín tollas parasztember rekedt hangon 
danolta 3 vályokvető czigány zenekiséretében, Pethes kortesdalát, így: Nem kell 
nekünk píze, csak az igaz szíve, éljen Pethes Jóska! ...láttuk megérkezni a Móczár 
követjelölt zászlójával az Árokszállásiakat, és nem tudom bizonyosan hány kocsival. 
A korcsma előtt megállottak..." Később Pirkler Adolf úrékhoz tértek be a jákóhalmiak, 
ahová beszaladt „Paczek Lotti kisasszony Pirkler nővérének a lánya, és ezt kiáltja: 
Jézus Mária verekedés van odakint. A nép vasvillákkal rájuk rohant az Árokszállásiak-
ra. Erre Pirklerné sikoltva kirohant a szobából Dolfit kiabálva, é n pedig bentma-
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radtam a szobában, egy kevés vártatva kimentem az udvarra és onnan kiláttam a 
rétre, amint üldözte a felbőszített n é p az Árokszállásiakat vad kiabálás és 
szidkolózások között és 10-15-en vertek agyonra eggyet-eggyet. Bevonultam ismét a 
szobába és jött a felbőszült parasztság a Pirkler házára, hallottam igen jól, hogy 
kiáltották: csak Pirklert, m e g Hidasit kell agyonverni, mert azok hozták ránk az ellen-
séget, az ablakokat beverték vasvillával és dorongokkal. És nekem úgy tűnt fel, mint 
a régiek, midőn ágyúk hiányában faltörő kosokkal ostromolták a várat. A házat fel 
akarta gyújtani a felbőszült parasztság... Midőn az első roham elhúzódott, kilopódz-
kodtam az istállóba és Pirkler kocsisának parancsoltam, hogy üljön mindjárt lóra és az 
épületek mellett a kerten keresztül a vízallyban suhanjon keresztül és sebes vágtatva 
siessen Jász Berénybe egyenesen Alkapitány úrhoz és mondja meg neki, h o g y amifé-
le segítséget leghamarább összeszedhet, zsandárt, vagy katonaságot, csak küldje 
rögtön, mert az é le tünk veszélyben forog, miután Pirklert halálra keresik. A kocsis 
teljesítette is rögtön parancsomat, lóra ült és a kert aljáig el is ment, de onné t nagy 
lármával és káromkodással kergették vissza egész az istállóig... a falu körül volt állva, 
hogy n e menekülhessen senki... a kisasszony másodízben szaladt fel a padlásra... Az 
éj borzalmait n e m t u d o m tovább festeni, csak azt mondhatom, hogy addig, míg a 
csendőrök meg n e m érkeztek Jászberényből este 10 óra utánig legalább tízszer 
dönget ték a kapukat és az ablakokat. Még egyet nem hagyhatok említetlenül: egy 
ízben egy magányos ember verte a konyhának egyetlen üvegablakos ajtaját, mondva: 
Gyere ki, te kutya Pirkler, vagy ha ki n e m jössz, majd bemegyek mán én hozzád a 
kutya mindenségit . El voltam rá készülve, hogy ha bejön, elvágom a nyakát, de a 
gondviselés megmentet t a gyilkosságtól, mert a P. főzőnője megösmerte az embert és 
nevéről szólította, mondá neki, hogy nincs a házban senki. így tehát dalolva o d á b b 
állott a haramia Tóth Pál Pista. Megérkezvén Jászberényből a csendőrök fél 11-kor 
előjött Pirkler Adolf ú r a rejtekéből 1 árokszállási emberrel és annak fiával. Két zsan-
dár az udvar ajtajában állott őrt reggelig..." 

November 22: „egyhangúlag azt mondták a felső szentgyörgyiek, hogy ha Hidassy 
n e m vezette volna b e a Móczár truppot, nem lett volna semmi baj... Eddig Faragó Pál 
meghalt — kinek ásóval vágták ketté a fejét. Nagy Sándor a vezető, súlyos sebekkel a 
papnál fekszik, ki n e m is akarta befogadni . Mi 10 órakor indultunk Gulyáséktól 1 
felső szt. Györgyi ember assistentiája mellett, mégis majd minden házból nyúltak 
u tánunk a fenyegetőző karok... Már ide haza holt hírünk volt. 4 óra után hazamentem 
és Horváth ott lévén nálunk, n e m mert a n ő m úgy megszidni, mintha magunk lettünk 
volna- hosszas kimaradásoméit." 

November 23: .Délelőtt e lmentem a községházához és elbeszéltem ott, amit tud-
tam és vissza azt hallottam, hogy már nagyban folynak Felsőszentgyörgyön az elfoga-
tások. Kapitány zsandár hadnagy és a Fényszaruban állomásozó katona kapitány 
visitáltatja a katona orvossal sorban a szentgyörgyi parasztokat és amelyikben csak 
egy kis sérvet lát, azonnal vasaltatja és küldi Berénybe." 

Itt sajnos vége szakad — az ennél részletesebb — leírásnak: m é g annyi kívánkozik a 
végére, hogy a levéltárból megtudtam: Pethes József határozati párti (balközép) jelölt 
győzött, ugyanúgy, mint 186l-ben és később: 1869-ben is. 

Fodor István Ferenc 
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