MOLNÁR PÉTERNÉ
Hol született Petőfi Sándor?
Petőfi Sándor születési helye mind a mai napig foglalkoztatja az olvasókat, bár a
tankönyvek, lexikonok Kiskőröst jelölik. Fekete Sándor író Mezősi Károly Közelebb
Petőfihez posztumusz könyvének előszavában az alábbiakat fogalmazta meg 1972-ben:
Petőfi születésének idejét és helyét illetően – meggyőződésem szerint – még mindig korai
volna ››végérvényes‹‹ megállapításokra jutni, s még nagyobb hiba volna akár a félegyházi,
akár a kiskőrösi születést vitathatatlanná deklarálni. De bárhogy dőljön is el ››az évszázados
per‹‹, Mezősi érdemeit egyik tábor sem fogja vitatni […] Mezősi Károly megtette a magáét
a korszerű életrajzért. Most az ő nemzedékét követő tudósgenerációknak kell folytatniuk a
munkát, hogy végre ne csak közelebb, hanem igazán közel kerülhessünk Petőfi Sándorhoz.1

Egy évvel később, 1973-ban Petőfi születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen szintén Fekete Sándor író mondta:
Mindannyiszor, amikor ellentétes érdekek ütköznek össze, azt kell kivizsgálnunk, mi a nagyobb érdek. A nagyobb érdek pedig nem egy kisváros érdeke, hanem a magyar tudományé
és ezzel együtt az egész országot átható Petőfi-tisztelet, amelynek érdeke azt kívánja, hogy
az élet és az életmű minden kérdését a lehető legtárgyilagosabban tisztázzuk.2

Az író az Így élt a szabadságharc költője „…Itt születtem én ezen a tájon…” fejezetében ekképp ír:
[...] Kiskőrösre költöztek […] Itt keresztelték meg […] fiukat Alexander, vagyis Sándor néven.[…] 1923. január elsején. Ennyi az, ami Petőfi Sándor születéséből vitathatatlan adat. A
többi körül – a születés pontos helye és időpontja körül – máig sem szűnő viták folynak…bármerre dőljön is el Petőfi születésének […] kérdése, mindez nem érintheti a költő
jelentőségét.3

Pákh Albert a Vasárnapi Újság 1857. január 4-én megjelent számában indította el
az első szülőhelyvitát: Szabadszállás, Félegyháza, Kunszentmiklós és Dunavecse is
szóba került mint születési hely. Szülőhelyviták zajlottak 1857-ben, 1864-ben, 1867ben, 1872-ben, 1922-ben. Az utolsó szülőhelyvita időpontja 1954.
Azok a városok, amelyek érintettek a vitában – Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Szabadszállás – elvégezték helytörténeti kutatásaikat. Istenes József „Szent a küszöb…” című
munkájának ötödik, átdolgozott kiadása 1980-ban látott napvilágot. Tóth Sándor helytörténész Petőfi és szülei Szabadszálláson című munkáját 1994-ben adták ki. Galambos
Sándor írt könyvet Petőfi és Kunszentmiklós címmel. Az érintett városok honlapjain olvasható írások és más helytörténeti kiadványok is a tények pontos megismerését szolgálják.
Petőfi Sándor 1823-ban született, 1849-ben halt meg, és csak 1857-ben alakult ki
vita. Miért és miért akkor? Miért akkor találta meg Sárkány János a keresztlevelet?
MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, Bp., Szépirodalmi, 1972, 10.
TÓTH Sándor, Petőfi és szülei Szabadszálláson, Szabadszállás Nagyközség Önkormányzata, 1994, 91.
3 FEKETE Sándor, Így élt a szabadságharc költője, Digitális Irodalmi Akadémia, Petőfi Irodalmi Múzeum,
Bp., 2011., 3.
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Egyes helyeken keresztlevél (anyakönyvi kivonat), máshol keresztelési adat olvasható. Ha keresztelési adatról van szó, az benne volt az evangélikus egyház születési
anyakönyvében már 1823 óta. Miért akkor lett fontos, hogy utánanézzenek? Ha
keresztlevélről van szó, azt a keresztelt családja kapta. Arról semmilyen írás nem
szól, hogy hol, mikor, kinél találta meg a keresztlevelet Sárkány János. Csak annyi,
hogy a keresztlevelet megtalálták.
1857-ig Szabadszállást fogadták el születési helyként. Később Félegyháza, Kunszentmiklós és Dunavecse neve is felmerült, Kiskőrös neve azonban nem. Miért
zárták ki Szabadszállást a vitákból? Miért követte el az irodalomtudomány azt a
hibát, hogy elmulasztotta tisztázni a helyzetet akkor, amikor még élt az a generáció,
amelyik ismerte a költőt, és rendelkezésére álltak a dokumentumok? Miért hagyta a
társadalom és a hivatalos Magyarország, hogy az érintett városok a szülőhely bizonyítására csak az őket igazoló adatokat és eseményeket szemezgessék ki a rendelkezésre álló levéltári és egyéb anyagokból? Utánanézett-e valaki annak, hogyan lehetett
eljutni 1823-ban Kiskunfélegyházáról Kiskőrösre vagy Szabadszállásról Kiskőrösre?
Miért ment volna Petrovitsné a bérbevett helyre szülni, amikor Szabadszálláson volt
a házuk? Petőfi Sándor szülőhelye megnevezésekor több helységet: Félegyházát,
Kiskőröst és Szabadszállást is említi. Az irodalomtudomány Petőfi Sándor életrajzában összemossa a félegyházi és a szabadszállási eseményeket, éveket. A városokat
nem nevezi meg pontosan, hanem Kiskunságként emlegeti. Félegyháza és Szabadszállás időben és térben teljesen elválnak. Bizonyára erre gondolva írta Kerényi
Ferenc A Petőfi kutatás helyzetéről és feladatairól című írásában:
A Petőfi-kutatás nagy tartalékának a helytörténetet látom. A kritikai kiadás mellett az átideologizált időkben is innen érkeztek az igazán fontos, bár nem látványos adatfeltárások, tudományos eredmények. Máig megoldatlan viszont, hogy egy vidéki közgyűjtemény vagy
egy helytörténeti munkában megjelent publikációújdonságai hogyan jutnak el a literátus
közvéleményhez vagy az oktatásba.4

Érvek a félegyházi születés mellett
Petőfi 1848. június elején jegyezte fel a Szülőföldemen című vers első versszakának
első változatát: „Most először vagyok itten / Húsz év óta, hol születtem, / Úgy
menék el, mint kis gyermek, / És mint férfi, ugy jöttem meg. / Itt az alföld, a lapályos, / Közepében áll a város, / Áll merengő nyugalmában / Messze földön egy
magában.” Az első szülőhely vitában ez a változat még nem szerepelt. Havas Adolf:
Petőfi összes költeményei 1892–1896-ban megjelent kötete közölte. A Petőfi Sándor összes
költeményei című 1972-es kiadású kötetben is benne van az Úton vagyok, s nem vagy
velem… című verse, teljesen más szöveggel. Aláírás: Nagykőrös, 1848. június 5–6. A
költő tehát maga változtatta meg a szöveget.5
KERÉNYI Ferenc, A Petőfi kutatás helyzetéről és feladatairól című írásában, Irodalomismeret, 19981–2, 72.
Az aláírás szerint Nagykőrösön írta a verset. Feltételezhető, hogy Félegyházára utazott, választókerülete központjába, de erről a tényről az életrajzok alig tesznek említést, ugyanis itt meg kellene fejteni a
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Mezősi Károly említett munkájában Petőfi félegyházi születési helyét igazolandó a
Szülőföldemen című verset idézi. „Itt születtem én ezen a tájon, / Az alföldi szép nagy
rónaságon, / Ez a város születésem helye, / Mintha dajkám dalával vón tele, / Most
is hallom e dalt, elhangzott bár: / Cserebogár, sárga cserebogár.” Félegyháza 1848.
június 6–8. között.6
Petőfi pontosan ismerte a Kiskunság korabeli viszonyait, mert apja két évtizedig
volt kiskunsági lakos, ebből egy évtizedig szabadszállási redemptus birtokos.7 Tóth
Sándor kutatásai szerint, Petrovits István 1818. szeptember 15-ét követően érkezett
Szabadszállásra, és 1841 tavaszáig szabadszállási lakos volt, több mint huszonkét éven át.8
Vizsgáljuk meg, milyen alkalmakkor
tett hitet a költő kiskunsági születése
mellett! „Petőfi korában azonban a Kiskunság nem tájfogalom, hanem különálló,
a szomszédos vármegyéktől élesen elhatárolt közigazgatási egység, régi történelmi
múltú kiváltságos terület volt. A Kiskunság különállása 1876-ig maradt meg. Ekkor egyesítették törvényhozási úton a
szomszédos vármegyékkel.” .Kiskőrös
tehát nem tartozott a Kiskunsághoz, a
határán kívül esett, ezt a korabeli térképek jól mutatják.9
Az okmánybeírások fontos bizonyítékai a születési helynek. 1828–1930 között
a kecskeméti evangélikus iskolában két
esetben félegyházinak írták. A helységnevet 1828-ban a Nomina Puerorum című
rovatba az „Alexander Petrovits” név
után szúrták be röviden: „Félegyh.”. 1829-ben a gyermek nevét nem írták be, a
többi rovat kitöltetlen.10 1830-ban A beírás ideje rovatba jegyezték be:„Félegyháza.”
keltezés párhuzamosságát, amelyek a versei alatt szerepelnek, illetve amelyeket tartózkodási időpontként megjelölnek: Úton vagyok s nem vagy velem, Nagykőrös, 1848. június 5–6, Szülőföldemen, Félegyháza,
5–6., választókerületében tartózkodik (Szabadszálláson is) június (5) 6–8.
6 Arról a tényről, hogy esetleg a választókerülete központjába, Félegyházára utazott és nem rögtön a
választókerületébe KERÉNYI Ferenc Petőfi Sándor élete és költészete című könyvében írt: „Az első leutazás
június 5 és 8 közé tehető. […] Ekkor kerített sort az alföld iránti honvágyának kielégítésére is. Kerülővel utazott (oda vagy vissza?) körzetéből, hogy Kiskunfélegyházát fölkereshesse: Szülőföldemen.” (Bp.,
Osiris, 2008, 386–387.)
7 TÓTH Sándor, Petőfi és szülei Szabadszálláson, Szabadszállás Nagyközség Önkormányzata, 1994, 29.
8 I. m., 7–73.
9 TÁLASI István, Kiskunság, Bp., Gondolat, 1977, 2.
10 MEZŐSI Károly, Petőfi családja Kiskunságban, Kiskunfélegyháza, 1997, 67.
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Nem nevezték meg pontosan a rovatot, így nem lehet tudni, hogy a születési hely
vagy a lakóhely került a rovatba? Az anyakönyvekben sem a szülőhely, sem a lakóhely feljegyzésére nincs rovat. A gyermek életkorát egy esetben jegyezték be. A
sárszentlőrinci iskolai anyakönyv ismeretlen. 1833–1834-ben a pesti evangélikusoknál nem jegyezték be a születési helyet, csak az apa lakóhelyét.
Megkerülhetetlenül fontos okmány a házassági levél, amelyet valószínűleg Petőfi
maga diktált be. 1897-ben hozták nyilvánosságra az erdődi katolikus plébánia adatát,
melyben az új férj reverzálist adott. Itt Petőfi félegyházi születésűnek vallotta magát.
Az anyakönyv („Életnemök, származások és Lak hellyek”) Petőfinél ezt tartalmazza:
„Nőtelen, Félegyházi, Pest.” (Ekkor Pesten lakott.) A hiteles másolat és megküldőjének kísérő levele a Kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumban található.11
Petőfi szülőhelyének eldöntésében nem kerülhető meg a kortársak tudomása
sem. A kortársak hittek Petőfinek a szülőhelye megnevezését illetően. 1857-ig Kiskőrös fel sem merült szülőhelyként. A Jókai szerkesztette Életképek 1848. június
18-i számában a 787. lapon Petőfinek a választás előtt tett utazásáról Cs. Gábor így
kezdte a tudósítását: „Petőfi Sándor a napokban Félegyházáról, szülőföldjéről viszszautaztában […]”A lapnak Petőfi is szerkesztője volt. Petőfi azonban 1848. június
18-án biztosan nem utazott vissza „Félegyházáról, szülőföldjéről”, mert akkor már
csak a választókerületében volt, Szabadszálláson is, ahol lezajlott a választás június
15-én, s ahonnan visszament Kunszentmiklósra, és levelet írt Deák Ferencnek. A
választáson csúfos vereséget szenvedett Szabadszálláson. Félegyházán azonban nem
ő volt az országgyűlési követjelölt, hanem Bozconádi Szabó Sándor.12 Neki a körzetében kellett megjelennie. Majd visszautazott Pestre Szendrey Júliával, de szülőföldjéről, Szabadszállásról, illetve Kunszentmiklósról.
Petőfi „Félegyházán, a Kiskunságban” született, állította Ferenczi Zoltán Gyulai
Pál 1854-ben majd 1908-ban megjelent tanulmányával szemben, aki a születési helyet a régi Pest-Pilis-Solt vármegyében található Kiskőrösre teszi.13 Az egyszeri
MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m. , 27. – Dienes András cáfolja Mezősi állítását. A származások
rovatba nem a születési hely bejegyzése történt, hanem a nemesi vagy nem nemesi származás megjelölése. Petőfinél a nemesi jelölés hiányzik, de Szendrey Júliánál sem tüntették fel, még a nemesi nevét is -i-vel,
Szendreinek írták. Azt, hogy a származások nem a születési helyet jelölik, bizonyítja, hogy a menyaszszonynál is „erdődi”-nek írták, holott Szendrey Júlia Keszthelyen született. A „félegyházi” megjelölés
Petőfinél is kiskunsági voltára utal. – Vö. DIENES András, Petőfi elvitathatatlan szülőhelye: Kiskőrös, Irodalomtörténet Közlemények, 1960/2, 210.
12 Félegyháza első országgyűlési képviselője Boczonádi Szabó Sándor kerületi pénztárnok, ügyvéd
(született: 1811. december 28.), akit 1848. június 26-án 36 éves korában választottak meg Félegyháza
követévé. Követként szorgalmazta a honvédelem megszervezését, az újoncok a város széles rétegéből
való kiválasztását. Sürgette a laktanyák építését. – Vö. Boczonádi Szabó Sándor családi honlap.
http://csaladfa.atrade.hu/indilist.php?ged=kissgab.ged&surnameBOCZON%C3%81DI%20SZAB
%C3%93; Családfám, Boczonádi Szabó Sándor Móra Ferenc Közművelődési Egyesület Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság honlapja [www.morafke.hu ], Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
weboldal, Petőfi Sándor = www.morafke.hu .[2012. 06.09.]
13 Petőfi „Félegyházán, a Kiskunságban” született, állította Gyulai Pál az 1854-ben majd 1908-ban
megjelent tanulmányában, ezzel szemben, Ferenczi Zoltán a születési helyet a régi Pest-Pilis-Solt
vármegyében található Kiskőrösre teszi. (MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 14.)
11

122

félegyházi elismerést az indokolta, írta Ferenczi, hogy így akart tiltakozni a szláv
eredete ellen. (Máskor szabadszállásinak vallotta magát hasonló okból.) Szeberényi
Lajos evangélikus lelkész és teológiai tanár azt állította, hogy Petőfi a „tanulótársai
előtt mindig kis-kunsági születésűnek mondta magát.”14 Szeberényi hitt ebben 1872ben is: „ A legújabb időkig” hitte, hogy „[…] Petőfit Kis-Kőrösön keresztelték, az
még nem zárja ki Félegyházán történt születését, […]” De Martiny Károly, Petőfi
keresztapja 1872- ben tett vallomása „előtt elnémult.”15
Szuper Károly, Petőfi színésztársa, a költő szülővárosára vonatkozó adatot a
naplójában az alábbiakban írta le és jelentette meg a Színészi Közlönyben „Sz. K.”
névjelzéssel: „Székesfehérvár 1842. november 11-én. A napokban érkezett hozzánk
egy pápai diák, ki minthogy kunsági, mint én, félegyházi születésű lévén, engem
keresett fel, hogy mint földije ajánljam őt az igazgatónak […]E fiatal diák neve:
Petőfi Sándor […]” Egervári P. Ödön ugyanezt 1881-ben így közölte: „Épp akkor
érkezett hozzánk − írja Szuper Károly naplójában − egy pápai diák, a ki miután
kunfi, miként én, félegyházi gyerek, engem keresett fel, hogy mint földije ajánljam őt
az igazgatónak […]” Váli Béla a napló második kiadásában: „1842. Székesfehérvár,
november 11-én…A napokban érkezett hozzánk egy pápai diák, ki minthogy kunsági, mint én,– mert félegyházi – engem keresett fel, hogy mint földije ajánljam őt az
igazgatónak […] Ez Petőfi […]”16
Petőfi a kiskunhalasi Szuper Károllyal utazott 1843 januárjában Székesfehérvárról Kecskemétre, s az utazásra Szuper így emlékezik: „Éjjelre aztán Szabad-Szállásra
s így Kunföldre jutottunk, itt aztán én is együtt mulattam Petőfivel annak örömére,
hogy most már otthon Kunságban vagyunk.17 Petőfi költőtársa, Lisznyai Kálmán
1845-ben a Pesti Divatlapban így mutatja be Petőfit: „Sokan kértek, hogy beszéljek/
Felőled: / Ki vagy? mi vagy…/ Lelkemadta teremtette/ Kunfi!”18 Gyulai Pál 1854ben a költőről írt tanulmányában Petőfi szülőhelyéről ezt írta: „Petőfi Sándor
Félegyházán a Kiskunságban […] született.”19 A kiskőrösi keresztlevél közzététele
után Gyulai Pál Sárkány Jánossal az alábbiakat közölte: „Ezelőtt három évvel tudakozva Petőfi szülővárosát, barátjai és tanulótársai hol Szabad-Szállást, hol
Félegyházát emlegették. Ez utóbbit fogadtam el, és ragaszkodom mindaddig, míg
I. m., 32.
I. m., 32–33.
16 Dienes András cáfolta Mezősi Szuper Károly, Petőfi színésztársa feljegyzéseiről szóló állításait. A
feljegyzést Szuper 1842. november 11-i keltezéssel látja el. Értékes lenne, ha Szuper ezt Székesfehérvárott és a Petőfivel való találkozás után jegyezte volna fel. De bizonyítható, hogy Szuper Károly jegyzete nem napló, hanem visszaemlékezés, melyet a színész évtizedekkel az események után írt.
Felismerhető ez onnan, hogy november 11-én jegyzi le: „Szegény Petőfi, sohasem felejtem el, egész
télen hideg szobában lakott” Novemberben már tudta, hogy egész télen hideg szobában lakik majd.
Szuper Károly nem csalt, feljegyzései színháztörténeti szempontból hasznosak, megbízhatóak, de nem
naplók, nem dokumentum értékűek, annál is inkább, mert nem ismerjük az eredeti kézirati szöveget. –
Vö. MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 34; DIENES András, Petőfi elvitathatatlan szülőhelye: Kiskőrös,
i. m., 210–211.
17 MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 16.
18 I. m., 36.
19 Uo.
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döntő bizonyíték meg nem cáfolja.”20 Gyulai Pál 1854-ben és 1857-ben is határozottan kiállt Félegyháza mellett. Arany János is úgy tudta, hogy Petőfit Kiskőrösön
csak keresztelték, de nem ott született. Tisztán emlékezett arra, hogy ezt Petőfi
beszélte el neki. Petőfi István 1857-ben a Vasárnapi Újságban közölt levele, illetve
Sárkány János közlése, amely szerint Petőfi szülei a költő születése idején a kiskőrösi mészárszéket bérelték, és Kiskőrösön laktak, Gyulai Pált álláspontja feladására
késztették.21 Szeberényi Lajos „igen természetesnek” tartotta, hogy a Félegyházán
született evangélikus gyermeket Kiskőrösre vitték megkereszteltetni
Abban az időben, a II. József-kori térképek szerint, három úton lehetett eljutni
Kiskunfélegyházáról Kiskőrösre. Az egyik útvonal Jakabszálláson, Bugacon, Bócsapusztán át vezetett, a másik pedig Jakabszálláson, Orgoványon, Páhi-, Kaskantyúpusztán. Harmadik útvonalon is el lehetett jutni: Móricgáton, Bodoglár-, Bócsapusztán keresztül.22 Az említett utak már járhatóak voltak az idő tájt. Petrovits István székárendás, aki a vásárokat járta, jól ismerte a pusztai utakat. Födeles, sátoros
kocsin, jó lovakkal a 45 kilométeres utat Kiskunfélegyháza és Kiskőrös között néhány óra alatt meg lehetett tenni. Kétséges, hogy a téli úttalan utakon az anya elengedte volna a csöppséget, akibe hálni járt a lélek. Ezen az úton vissza is kellett
menni. Nagyjából 100 km oda és ugyanannyi vissza. Az akkori időjárási viszonyokat
Séni János kecskeméti orvos meteorológiai feljegyzéseiből ismerjük. E szerint 1823.
január 1-jén „Tiszta, téli idő” volt, délelőtt „08, délután 05 fok hideggel.”23 Akkoron
szokás volt az újszülöttet aznap megkeresztelni. Ha este született, akkor másnap
reggel. Az egykori anyakönyvek erről az egyházi gyakorlatról tanúskodnak.
Felhozhatnánk azt az ellenérvet, hogy közelebb, Kecskeméten vagy Soltvadkerten is találtak volna evangélikus egyházat. A válasz a kiskőrösi kapcsolatokban keresendő: mészárszékbérlet, közeli ismeretség Martiny Mihály lelkésszel, kiskőrösi
keresztszülők voltak az indokai a kiskőrösi keresztelésnek. A keresztelési anyakönyvbe pedig az akkori szokás szerint nem jegyezték be, hogy a gyermek máshol
született. Az anyakönyv nem születési, hanem keresztelési anyakönyv.
Mezősi szerint Petőfi, amikor a Kiskunságban követjelöltként lépett fel, és a KisKunokhoz című proklamációjában ismételten kiskunsági születésűnek vallotta magát,
nem Szabadszállásra, hanem Félegyházára értette. A választási kerületekről tudnunk
kell, hogy Félegyháza és Halas két önálló kerület volt. Szabadszállás pedig választóhelyi központként együtt alkotott egy kerületet Kunszentmiklós, Lacháza, Fülöpszállás, Dorozsma, Majsa.
A kiskőrösi keresztlevél közzététele után Gyulai Pál Sárkány Jánossal az alábbiakat közölte: „Ezelőtt
három évvel tudakozva Petőfi szülővárosát, barátjai és tanulótársai hol Szabad-Szállást, hol
Félegyházát emlegették. Ez utóbbit fogadtam el […], mert maga Petőfi is e várost vallotta szülővárosául egyik költeményében.” (I. m., 36.)
21 MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 37.
22 Félegyháza és Kecskemét a Bécs- Balkán postaút egyik szakasza és 25 kilométer. Félegyháza és
Kiskőrös között az út toronyiránt oda-vissza 100 km a II. József korabeli térkép szerint. De nem
toronyiránt lehetett megközelíteni, hanem a helységeket összekötő utakon, amely úgy sokkal hosszabb
volt. – Vö. I. m., 45; DIENES András, Petőfi elvitathatatlan szülőhelye: Kiskőrös, i. m. , 217.
23 MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m. , 45.
20
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A szülőhely kérdésében fontosak a tanúk állításai: özvegy Vágner Józsefné, a
Petrovits előtti egyik mészárszékbérlő felesége, Rádi György és Ivanovics Rozália,
Petrovits István alkalmazottja és felesége azt vallották abban az időben, hogy
Petrovits István már az 1824-ben kezdődött főbérleti idő előtt is bérlőtárs volt, s
Félegyházán Petrovitséknak gyermekük született. Más tanúk a keresztelésre, Kiskőrösre való utazást tanúsították. 1824-ben pedig hét lakosát rendelte ki kocsijával
Kiskőrösre „Petrovits Istvány Szék Árendás holmijának ide hozása eránt.”24
Petrovits István 1824-ben egymaga vette bérbe a félegyházi mészárszéket. (Előtte a társas bérlet volt szokásban 1821-től.) A kiskunfélegyházi levéltárban Mezősi
Károly nem talált olyan adatot, amely igazolta volna, hogy Petrovits István
Félegyházán bérlőtárs volt az 1822. év végén.25 A társulásnak azonban nem maradt
mindig nyoma. A társas bérlőség Petrovits Istvánnak is szokása volt. Petrovits Istvánnak az 1824. december 4-étől kezdődött félegyházi bérlet előtt a várossal való
kapcsolata még felderítetlen. A bérletért bizonyára magasabb összeget ajánlott, és
nem kapcsolat és tájékozódás nélkül kötötte.

26

A második vita alkalmával, 1864-ben, Zilahy Károly a félegyházi tanúvallomások
és Pásztor Ferenc közlései alapján azt állította, hogy az „lényegében igaz lehet ugyan,
de nem Petrovitsék elsőszülött fiára, Sándorra, hanem a másodikra vonatkozik. Tudni
kell ugyanis. Hogy ez már csakugyan Félegyházán született.”27 Összetévesztették a két
gyerek születését. Petőfi István azonban akkor nem mutatott rá a tévedésre.
A harmadik vita 1867-ben a kiskunfélegyházi Petőfi-házon az emléktábla elhelyezését követően bontakozott ki, amelyen részt vett Petőfi István is. Pásztor Ferenc Petőfi István levelét már 1872-ben említette, de csak 1883-ban közölte a
Koszorúban. Ebben a levélben arról írt, hogy az 1867. október 18-án tartott
félegyházi Petőfi-ünnepélyen kérdezte Petőfi Istvánt, aki néhány nap múlva Csákóról válaszolt. Megírta, hogy ő nem Félegyházán, hanem Szabadszálláson született,
I. m., 47.
I. m., 48.
26 MEZŐSI Károly, Petőfi családja a Kiskunságban, i. m.,88.
27 MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 49.
24
25
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ahová édesanyja nővére látogatására ment. „Ezt édesanyámtól tudom. E szerint
››vizitben jöttem a világra‹‹.” Majd folytatta: „Ha tanúk emlékeznek arra, hogy
Félegyházán szüleimnek gyermekük született, az csak Sándor és nem én.” A saját
születési dátumát 1827. augusztus 18-ában jelölte meg, 1825 helyett, amely bizonyára sajtóhiba lehetett. Itt ekkor Petőfi István nem vonta kétségbe a félegyházi tanúk
állításait, sőt elismerte bátyja félegyházi születésének lehetőségét.28
Pásztor Ferenc a Kalauz 1864/5. számában Zilahy Károlynak írt válaszában hivatkozik: a Szülőföldemen című verse alá írt „Félegyháza” szóra. A Bankós Károlynak
írt: „Szándékom követté lenni…” levélről pedig azt állítja, hogy igazolja Petőfi
félegyházi születését.29 Pásztor Ferenctől Petőfi István levelének közlésekor 1870ben Reményi Ede hegedűművész Jászberényben elkérte a levelet, amelyet nem
adott vissza. Reményi ezt nem cáfolta, pedig tehette volna, mert csak 1898-ban
hunyt el. Ferenczi Zoltán A Petőfi szülővárosában folyt viták és a Petőfi- életrajzá-ban
című tanulmányában sem említi a levelet. Sőt, ezt írja: „Petőfi István […] a születési
hely kérdésében, mint fölösleges ügyhöz nem szól hozzá”.30
Érvek a kiskőrösi születés mellett

MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 50.
HATVANY Lajos, Így élt Petőfi, Bp., Magvető, 1967, I, 74–75.
30 MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 51.
28
29
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Az irodalomtörténet Petőfi Sándor születési helyéül Kiskőröst fogadta el. Az ellentmondást még Kiskőrösön is felismerték. 1927-ben a Petőfi-bronzszobor leleplezése idején a Petőfi Irodalmi Kör kiadványában, a könyv előszavában az alábbi
jelent meg: „Petőfi Sándor, a hányt-vetett sorsú költőfejedelem maga nem állított
emléket Kiskőrösön. Kincseket érő szellemi hagyatékának nincs olyan darabja, melyet itt Kiskőrösön hagyott volna ránk örökül. Nem ismerjük olyan versét, melyre
Kiskőrös ihlette volna, sem olyan írását, melyből a szülővárosi emlékek melege
sugároznék felénk.”31
Az iskolai okiratokban azonban a születés helyeként Kiskőröst jelölték. A pesti
piarista gimnázium 1834/35. évi anyakönyvében Petőfit a 133. sorszámon KisKőröst írták be a születési hely rovatba. Az aszódi gimnázium három anyakönyvében 1835/36-ban a 33. sorszámon, 1836/37-ben a 40. sorszámon, 18337/38-ban a
40. sorszámon Kis-Kőröst jegyezték be.
Az 1838. június 27-én kiállított aszódi
bizonyítványában „Lucus Natalis rovatban Kiskőrös olvasható.” 1838. augusztus
31-én
a
selmeci
Líceum
anyakönyvében szülővárosaként Kiskőröst jegyezték be.
1839 szeptemberében Sopronban a
katonai törzslapjára saját bemondása
alapján, két esztendővel öregítette magát,
hogy felvegyék, születési dátuma 1821, a
születés helye: Kis-Kőrös.32 Az 1841/42. évi pápai iskolai anyakönyvben szintén
Kis-Kőrös olvasható. Ide Petőfi saját kezűleg jegyezte be az adatait. Pápán kiskőrösi
születésűnek is írták és szabadszállási születésűnek is.
A kortársak emlékezetében Kiskőrös is élt Petőfi születési helyeként. Jókai említette egyszer, hogy „Petőfi megbukott saját szülővárosában, Szabadszálláson.33 Jókainak, mint Petőfi barátjának sem volt biztos ismerete Petőfi születési helyéről. A
költő szülőhelyéül hol Szabadszállást, hol Kiskőröst írta.34 Sárkány János „1848
táján” találkozott Petőfivel, aki „szentül megígéré, hogy szülőföldét s itteni barátait
legközelebb meglátogatandja”. Várady Antal 1872- ben állította, hogy Petőfi „több
ízben” mondta, hogy Kiskőrösön született, „csak azt röstellem, hogy lutheránusnak.
Soha még tréfából sem hazudott […] születéshelyéül folyvást Kis-kőröst állította”.35
Gyulai Pál szerint Kiskőrös javára azok az okmányok döntöttek, amelyek bizonyítják, hogy Petőfi atyja „1823-ban a kiskőrösi mészárszéket árendálta”.36 PeI. m., 44.
Az adatok innen: ISTENES József, „Szent a küszöb…”, Kiskőrös, 1980, 105; a képmelléklet: I. m., 106–
107, 105.
33 MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 17.
34 Uo.,
35 I. m., 23.
36 I. m., 46.
31
32
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tőfi szülei 1821 és 1824 között bizonyíthatóan Kiskőrösön laktak. 1821-ben Kiskőrös adott hat kocsit, hogy Petrovitsékat Szabadszállásról Kiskőrösre költöztessék. Petrovics István 1822. január 1-jétől három egymást követő évre haszonbérbe
vette a várostól a mészárszéket 400 forintért, három mázsa búzáért, 1 mázsa 50
font faggyúért. Petrovics István 1821. október 15–16-án szabadszállási lakos a
marhaforgalmi jegyzék szerint. Az 1821. esztendőben kiskőrösi Regále
benefictumok árendája szerint Petrovics István befizetett 66 forint 40 krajcárt.37
Az árenda befizetésének akkor is nyoma van, ha nem lakik a helységben az
árendátor.
1857-ben az első születési vita alkalmából Petőfi István Brünnből küldött levelében
az alábbiakat közölte: „Sárkány János úrnak tökéletes igaza van, minthogy a keresztelési anyakönyv nem hibázhatik. Sándor Kiskőrösön született 1822. év december
31-én, pontosan éjféli 12 órakor.

Hosszú életök folytában szüleim soha kedvesebb új évet nem értek, mint az 1822ikit. Ötévi házasságuk után végre az ég egy fiúval áldotta meg őket. Ezt szüleimtől
nem egyszer hallottam, s midőn felnőttem, számtalanszor olvastam a Nagy Biblia
melléklapján atyám jegyzeteit”. „Sándor fiam született stb. hol harmadfél év múlva
saját nevem is ragyogott.”38 Ebből a feljegyzésből azonban a születés helye nem
derül ki, csak az, hogy nagy volt a szülők öröme.
Pákh Albert 1857-ben a „legdöntőbb” bizonyítéknak olyan „keresztszülő vallomását fogadta el, akinek a neve nem szerepel a kiskőrösi keresztelési anyakönyvben:
özv. Kovácsay Ferencné Dinka Annáét. Özv. Dinka (Dinga) Jánosné Fekete Anna
volt az egyik kihallgatott tanú, aki a költő keresztanyja is volt. A kiskőrösi egyházi
anyakönyvből azonban megállapítható, hogy Dinga Sámuel izsáki mészáros 1802ben Petykó Évával kötött házasságot. A valódi keresztanya tehát nem Fekete Anna
volt. Özv. Dinka Jánosné, Fekete Annát 1872-ben kihallgatták tanúként a kiskőrösi
járásbíróságon. A szülést a bíróságon Dinka Jánosné az alábbi módon beszélte el:
„Élénken emlékszem arra, hogy Petrovitsné a szülés ideje előtt a kiskőrösi mészárszékbe volt, sáros lévén az időjárás, csizmában – és ott lett rosszul hirtelen – haza
szaladt, s a szülés valóban be is következett: nagyon jól emlékszem különösen arra,
hogy Petrovitsné előttem többször mondta – miként a mint a székből haza futott
37 ISTENES
38

József, „Szent a küszöb…”, i. m., 91.
MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 49.
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alig bírta levetni csizmáit, olly hirtelen lepték meg a szülési fájdalmak.” Ekkor a
vallomástétel idején 75 évesnek írták, s eskü alatt tette a vallomását.39
Nyolc év múlva Dinkáné mást vallott: „[…] Petrovitsné a szülés előtt náluk lett
rosszul, nem a mészárszékben, csikorgó hideg tél, félöles hó volt, nem sáros idő”.
Új részletként említette: „Petrovitsné belesüppedt a mély hóba, segítségért kiáltott, a
toronyőr éppen éjfélt kiáltott, mikor a gyermek megszületett”.40 Az álkeresztszülő
vallomása hamis, mert teljesen ellentmondott az 1872-ben tett vallomásának.41
Mindkét vallomás igazságtartalma kétségbe vonható. Teljesen valószerűtlenül
úgy mondja el a szülést, mintha csak egy pillanat műve lett volna. Még a csizma
levetése is nagyobb hangsúlyt kapott, mint maga a szülés. A vajúdás és a szülés még
ma is órákat, napokat vesz igénybe. Hát még akkor! Petőfi Sándor keresztszülei,
akik keresztvíz alá tartották, Kovátsay Ferencné Dinka Anna, valamint Martiny
Károly, Martiny Ludovika, Dinga Sámuel és felesége Petykó Éva, Viczián János és
felesége Szehnodraczki Zsuzsanna (csak itt szerepelnek). Istenes József „Szent a
küszöb…”című könyve szerint több tévedés is található a keresztszülők esetében.
Először is a Dinka, Dinga az Anna és Zsuzsanna névcserék estében. Nem világos
Kovátsayné Dinka Anna szerepe. Petrovicsék első gyermekének anyakönyvében
Kovátsayné Dinka Anna nincs beírva. Viczián János után pedig Susanna Kovátsay
került beírásra. Feltételezhető, hogy elírták a nevét és Susanna Kovátsay, Kovátsay
Ferencné Dinka Anna lenne a keresztanya. Martiny lelkész írhatta el a nevét Anna
Kovátsay (a férje után) helyett Susanna Kovátsayt. Martiny lelkész több hibát is
vétett az anyakönyvben.
Petrovics Istvánék Viczián János 4 gyermekét keresztelték. A keresztelési anyakönyv bizonyíthatta volna Viczián feleségének, Szehnodraczki Zsuzsannának a
nevét. Még jellemzőbb Kurucz Zsuzsanna szerepeltetése. Ferenczi Zoltán és
Erdődy Sándor 1908-ban Kéry Gyula Friss nyomon című munkájával indította el a
Petőfi Könyvtársorozatot, melynek első fejezete Petőfi dajkáját, Kecskeméti Mihályné Kurucz Zsuzsannát mutatja be. Kéry Gyula 1894-ben hallgatta meg az aszszonyt, aki elmondta, hogy tizenöt éves volt, amikor először férjhez ment. A kisfia
néhány hetes korában meghalt. Ekkor vállalta el a gyenge, beteges újszülött
Sándorka szoptatását, melynek eredményeként a csecsemő megerősödött. A kiskőrösi anyakönyvekben ezzel szemben az alábbi szerepel Kurucz Zsuzsannáról: 1813ban született, június 10-én keresztelték, tehát Petőfi születése idején még csak kilenc
és fél éves volt. Nem lehetett szoptatós dajka. 1833. november 27-én ment először
férjhez hajadonként Hegedüs Pálhoz, így férjhez menésekor húsz éves volt.42 1842ben ment férjhez, mint özvegy, Kecskeméti Mihályhoz, és 1897. március 26-án
hunyt el. Vagyis elhalálozásakor nyolcvannégy éves volt. Ha nyolcvankilenc éves lett
volna, akkor a születés dátuma 1808 lett volna, ebben az esetben lehetett volna
szoptatódajka. A kiskőrösi temetőben található Kurucz Zsuzsanna sírja és sírfeliratI. m., 53.
I. m. , 53.
41 I. m. , 53.
42 I. m. , 54.
39
40
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ára: „Itt nyugszik Petőfi dajkája: Kurucz Zsuzsanna. Élt nyolcvannégy évet.” Idézet
a Szülőföldemen című versből: „Hazamegyek, ölébe vesz dajkám”. Elgondolkodtató,
hogy a sírfelirat sem a születési, sem a halálozási dátumot nem tüntette fel, mert
abból megállapítható lett volna, hogy nem lehetett szoptatódajka. A Félegyházán írt
versből való idézés sem mondható perdöntőnek. A múlt században Kiskőrösön a
Petőfi-emlékeket kereső zarándokok a „szülőházon” kívül a dajkát is meglátogatták.
A „Nótás Zsuzsi” néven ismert dajka kedvenc nótája, amint azt Petőfi is megénekelte a Szülőföldemen című költeményében, a Cserebogár, sárga cserebogár kezdetű dal
volt.

43

Hol laktak tehát Petőfi szülei Kiskőrösön? Ha igaz az, hogy a költő itt született,
akkor a szülőháznak és a lakóháznak azonosnak kellene lennie.
A Petrovics István által 1821-ben Kiskőrös mezővárosával megkötött haszonbérleti szerződés az alábbiakat tartalmazza: „[…] ki adjuk árendába, MészárSzékünket, s azzal kaptsolt Javakat egyetemben, nevezetessen Vágó Székünknél
lévő egy Szoba, Kamra, és Konyhából álló Lakást, Két Veteményes kertet, Vágó
hidat, s mellette felállítandó egynehány Marhára, és Lóra való Istálót […]”44 A mészárszékbérlő tehát kapott lakást a Piactéren, a mészárszék mellett. Miért ment volna el lakni egy távolabbi zsellérházba? Miért adta volna át a maga lakását a székálló
legénynek?45
Kecskeméti Megyei Levéltár, A V. 349 A /1 jelű Kiskőrös mezőváros feudális iratai, Kiskőrös Tanácsülési jegyzőkönyvek ( Protokollum) 1811–1823., 216, 217, 218.
44 MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 56.
45.„Petrovicsék 1821. november 1-től 1824. október közepéig bizonyíthatóan Kiskőrösön laktak.
Ennek bizonyítéka az a szerződés, amelyet Petrovics István székárendás Kiskőrös tanácsával kötött
1821. szeptember 6-án Kiskőrös mezőváros tanácsával. Ez a szerződés ma a kecskeméti levéltárban
található. A szerződés leglényegesebb kikötései: „Kiskőrös elöljárói kiadják árendába mészárszéküket
és azzal kapcsolt javakkal egyetemben, nevezetesen Vágó Széknél levő 1 szoba, Kamra, és Konyhából
álló lakást, 2 veteményes kertet a mellette egynéhány Marhára és Lóra való Istállót és 10 hold kaszálót
3 egymás-után következő esztendőkre, úgymint 1822-ik esztendei januárius 1-ső napjától kezdve 1824ik esztendei december utolsó napjáig.” Azt, hogy Petrovics 1821. november 1-jén elfoglalta a helyét
Kiskőrösön, az 1821. esztendei „Regálé beneficiumok árendájának váltsága” főkönyv első lapján
olvasható: „december hónapra befizetett 66 ft és 40 kr-t” bejegyzés bizonyítja. (ISTENES József: „Szent
a küszöb…”, i. m., 91. oldal) – Az állítás igazolására hiányzik a szerződés és a regálé fénymásolata,
amelyre hivatkozik az író. A szerződés nem található a Kecskeméti Megyei Levéltár anyagában: Az
43
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Arról, hogy Petrovicsék Kiskőrösön a bérbe vett Makovinyi Márton borbélymester házában laktak, csak tanúvallomások szólnak. Ötven évvel a születés után,
1872-ben vették fel a tanúvallomásokat a Kiskőrösi Járásbíróságon. A Makovinyiházon akkor már tíz éve jelölte az emléktábla Petőfi születését.46 „Tudja-e tanú,
melyik házban lakott Kiskőrösön Petrovits István családjával?” A hat meghallgatott
tanúból négy azt felelte: „Igen is tudom, a Makovinyi-féle házban. Özv. Dinka Jánosné így vallott: „Egy ideig a városi fogadóban…később…amelyiken Petőfi Sándor ékköve van.” Özv. Dukai Pálné Jeszenszki Zsuzsanna: „Eleinte laktak a
vendégfogadó alatt…később átmentek az úgy nevezett Makovinyi-féle házba…”
Ezek a tanúvallomások ellentmondanak a haszonbérleti szerződésben kiutalt lakásnak, a mely a vendégfogadó épületében és nem a Makovinyi-házban volt.47
A vendégfogadó épületében bolt is volt, melynek bérlőjeként a Hauser családot
ismerték abban az időben. A Kiskőrösi Járásbíróságon Hauserné Rosenfeld Rebeka
1872. október 11-én hetven éves korában az alábbi vallomást tette: „Ösmertem
igenis a Kis Kőrösi Petrovits Istványt és nejét Hrusz Máriát kikkel egy udvarban
laktam. Petrovits Istványnak mészár széke volt árendába ugyanazon házba hol ő és
én is laktam vele egy üdőben […] ezen ház akkor is most is a Nagy Vendég Fogadó
féle ház a nagy piarczon […] és pedig az első kaputól balra az uczára egy szobából
egy kamrából állott lakása […] a mészárszék a sarkon volt a szoba mellett és ugyanezen ház másik sarkán laktam mint akkoron boltosné”.48 Hauserné nyolc-kilenc
évet jelölt meg Petrovitsék Kiskőrösön lakásának éveként. Tévedett. Tény, hogy
Hausernénak nem fűződött érdeke valótlan állításhoz, a haszonbérleti szerződéssel
megegyezett a lakás, pedig nem ismerte a szerződést. Arról sem tudott, hogy ott a
székállólegény lakott. Hauserné a többi vallomásnak ellentmondó vallomásának
jegyzőkönyvét nem juttatta el Kiskőrös „örök emlékül” Pest megyéhez, az Akadémiához, mint a többit. Nyolcvan év után 1954-ben hozta napvilágra Mezősi Károly
az irattárból. Hauserné eltitkolt vallomása helyett fia, Hauser Lipót nyilatkozatai
láttak napvilágot 1864-ben és 1872-ben a viták során. Hauser Lipót a Fővárosi Lapoknak küldött levelében írta: „Petőfi velem egy házban, Kiskőrösön született.
V.349 A/1 jelű Kiskőrös mezőváros feudális iratai, Kiskőrös mezőváros tanácsának iratai, b., Gazdasági iratok 1772–1847, Közigazgatási iratok 1792–1847., (Protocollum) Kiskőrösi tanácsi jegyzőkönyvek anyaga című gyűjteményekben. A levéltári jegyzék szerint nincs Számadási főkönyv kötet. A szálas
iratokban sem található. A Tanácsi Jegyzőkönyvben szeptember 5-én és szeptember 14-én található
bejegyzés, de az sem a szerződés. Szeptember 6-án nem volt ülés. A Tanácsi Jegyzőkönyvben 1821.
szeptember 5-étől (a 216. oldaltól) 1823. május 1-ig (269. oldalig) két esetben olvasható Petrovits
István neve: 1821.október 11-én (250.oldalon) marhák árainak lejegyzése, 1822.decenber 21-én
(261.oldalon) és 1823.január 2-án (262.oldalon) Mihályik György bizonyságlevelében említtetik meg
Petrovits István neve.
46 Az emléktáblán a következő volt olvasható: „Itt született Petőfi 1822. Dec. 31.” (Idézi Mezősi
Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 56, 57.) – A Petőfi-irodalomból nem állapítható meg, hogy milyen
bizonyítékok alapján jelöltette meg Ivánka Imre a kerület országgyűlési képviselője 1861. július 31-én
ezt a házat az idézett szövegű emléktáblával. Az ingatlan tulajdonosa az emléktábla avatása idején
Makovinyi Klára volt, aki 1859-ben örökölte meg a házat.
47 MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 57.
48 I. m., 58.
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Erről édes anyám is, ki még életben van Szegeden, s a költő anyjával legjobb barátságban állt, bizonyságot tehet.”49 Hauser azonban nem születhetett Petőfivel egy
helyen a szülőháznak jelölt Makovinyi-házban, csak akkor, ha anyja beköltözött ide,
de nem tette. Vagy akkor, ha a vendégfogadó épületében született. Ez esetben pedig
hamis a „szülőház”. Nincsenek a szülőház hitelességét igazoló adatok. Azaz az adatok azt igazolják, hogy Petőfi nem a ma szülőházként ismert Makovinyi-házban,
hanem legfeljebb a mészárszék mellett lévő lakásban születhetett.
1857 előtt Kiskőrös neve fel sem merült Petőfi születési helyeként, ettől az évtől
kezdve a lelkes helyi vezetők tevékenysége és nyilatkozatai hitették el, hogy nem
Petőfi szava az igaz.
Pásztor Ferenc a Magyar Újságban teszi közzé Sárkány János evangélikus lelkész
állásfoglalását, mely szerint50 a keresztelési anyakönyvi kivonat szerint Petőfi szülőhelye Kiskőrös. Sárkány János 1857-ben találta meg a keresztelési adatot, más helyen anyakönyvi kivonatot. Sárkány János a Pesti Napló 1857. január 31-én
megjelent számában ugyanakkor ez olvasható: „Petőfi atyja több évig, nevezetesen
1823-ik évben is Kiskőrösön székárendás volt, amit Kiskőrösön igen sokan bizonyíthatnak. Petőfi keresztszüleinek egy része most is itt, Kiskőrösön él”. Sárkány
János a Pesti Napló 1857. év január 4-i számában ugyanakkor ezt írta: „Midőn utoljára voltam vele, nekem s több kiskőrösi barátainak szentül megígéré, hogy szülőföldét, s itteni barátit legközelebb meglátogatandja. Azonban a forradalom közbe
jött, s ez gátolá adott szava beváltásában.”.51 Ez azonban így nem lehetett igaz. Petőfit ekkor a követjelölés foglalkoztatja, a szülőföldjén. A választókerülete: Lacháza,
Kunszentmiklós, Szabadszállás, Fülöpszállás Dorozsma, Majsa. Az utóbbi két települést kivéve a települések Kiskőrös fölött helyezkednek el a térképen. A meglátogatásukhoz nem lehet átutazni Kiskőrösön. Sárkány János fellépését jelentős
egyházi támogatás követte. A politikai támogató pedig Ivánka Imre országgyűlési
képviselő volt. 1848-ban Batthyány Lajos miniszterelnök titkára, a pákozdi csata
egyik fontos katonája. 1861-től Pest megye vezető tisztségviselője. Katonai szakértőként részt vett a kiegyezés előkészítésében, Tisza Kálmán személyes híve, évtizedekig országgyűlési képviselő, az evangélikus egyház világi elnöke, a magyarországi
szabadkőműves páholyok nagymestere, belső titkos tanácsos és főrendiházi tag. Az
az emléktábla, amelyet ő tetetett fel, életében nem kerülhetett le a kiskőrösi „szülőház” faláról.52 A közigazgatás védelmét Pest megye adta, a megyei vezetők a maguk
ügyének tekintették, hogy Petőfi az ő megyéjükben szülessen és végleg kimondassék
Kiskőrös szülőhelyként. Bizottsági vizsgálat következett, amelyben szélütött, vak,
süket, betegágyból bíróság elé vitt tanúkat hallgatott ki a bizottság.
Mindennek eredményeként 1861. július 31-én Kiskőrösön felállították az első
Petőfi-szobrot, megjelölték a „szülőházát”. 1878. május 24-én a budapesti „Írók és
Művészek” társasága megvásárolta a költő szülőházát közadakozásból összegyűlt
Új döntő adat Petőfi Sándor kiskőrösi születéséhez, Fővárosi Lapok, 1872. szeptember 8., 893.
Magyar Újság, 1867. augusztus 10., 464.
51HATVANY Lajos, Így élt Petőfi, i. m., I, 65.
52 MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 61.
49
50
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800 Ft-ért. 1880-ban megtörtént a Petőfi-ház átvétele. Az ünnepi beszédet Jókai
Mór mondta, a házat 1890. július 20-án Kiskőrösnek adományozták. 1926-ban múzeum létesült a Petőfi-házban.

Érvek a szabadszállási születés mellett
Petrovits István 1818-ban Szabadszálláson telepedett le, és huszonhárom éven át itt
lakott. Mindig Szabadszálláson laktak, itt volt saját házuk, földjük és bérletük. Mindig ide kötötte a vagyon a családot. Emellett több helyen is volt bérletük. Kiskőrösön, Kiskunfélegyházán, Kunszentmiklóson, Fülöpszálláson, Ercsiben.
Petrovits István 1818-ban érkezett Szabadszállásra és Zabolai István „Szék
Árendása” volt. A Református Egyház anyakönyve szerint:53 ,,Petrovits István
Aszódról való, de most szabadszállási »Szék Árendás«-nak, ki Aszódon lakó Hrúz
János h. l. Máriát jegyzette, a 3 szori hirdetésről bizonyság levelet adtam.” Petrovits
István és Hruz Mária Aszódon szeptember 15-én meg is tartották az esküvőt és a
szabadszállási székárendás fiatal feleségét Szabadszállásra hozta. Ebben az évben
Petrovits István „Szék Árendás” Dótzi Varga Jánostól házat és fél malmot használt
árendában, amelyet az 1819-es „Tanátsi Jegyzőkönyv”-ből ismerünk. ,,No.277.
Dótzi Varga János instál, hogy Petrovits István »Szék Árendás« 25 ftjainak, melyekkel még a múlt Esztendei Háza és fél Malma árendájában néki tartozik, megfizetésre
köteleztessen.”(Az árendát Szűts János molnárnak kellett fizetnie, ugyanis a malom
másik tulajdonosaként kitúrta Petrovitsot az árendából, aki nem hasznosíthatta
bérletet.)54

55

Református Egyház II. sz. Anyakönyve, Szabadszállás, Református Egyház, 629.
TÓTH Sándor, Petőfi és szülei Szabadszálláson, i. m., 10.
55 I. m., 168.
53
54
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1819-ben a ,,Passuale Protocollum” szerint a 24. sorszám alatt március 5-én négy
ökröt, 25. sorszám alatt, március 5-én egy fekete paripa lovat, 38. sorszám alatt,
március 21-én egy pej kancát vásárolt. Petrovits István április 12-én kéri a „Tanáts”ot, hogy Concivilisaltasson. A ,,Tanáts Jegyzőkönyv”-e szerinti határozat: ,,No. 119.
Az Intansnak Concivilitás a szokott Taxa mellett resolváltatik, ajánltatván az Instantnak, hogy e béli nyertessége fejében mutassa meg Árendáságába a közönség
eránt való hajlandóságát s a jó hus és igaz méretés béli szorgalmat.” Ekkor polgárságot kapott, s állandó lakhelye ez a ,,kiváltságos község” lett.56

57

Petrovits István a letelepedési engedély birtokában 1819. május 2-án megvette Deli
Jánostól ,,az Ér szélén levő ősi Házát” 400 ,, Bétsi Czédula ftokért”, Papp Gábortól
pedig szérűs kertet vásárolt. Alig három hónap múlva a Deli-féle házat eladta.
„No.16.: […] nem régiben vett Házát K Balog Jánosnak 410 ftokért örökösen eladja”. A ház ily hamar történő eladásának az lehetett az oka, hogy a ház mögötti telek
tulajdonjoga vitás volt, amelyet az új tulajdonos, Balog János „ Tanáts”-nak benyújtott beadványából ismerünk meg.58 „Ao 1820 Die 30o Martz Biró Varga József Úr
Elölülése alatt” No. 68. Bikát cserélt 20 ft ráfizetéssel. Szőlőt bérelt Agai Sándortól
14 forintért, amelyet az 1820. április 16-án saját kezűleg aláírt kötelezvényen vállalt.
I. m., 11.
I. m., 12.
58 Uo.
56
57
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59

A város faggyút vásárolt Petrovits Istvántól. Megtalálható a jegyzés Ao 1820/1.
költségszámon, amelyet Petrovits 1820. december 9-én látott el kézjegyével. Különböző nyilvántartásokban is szerepel Petrovits István „Szék Árendás.” (Köz Szolgálatok Laistroma, Mindenféle Szolgálatok Laistroma, Adóbeszedési Könyv és a
többi) Az Ao. 1820/21-es Diáriumban (Adóbeszedési könyvben) a 931. sorszám
alatt fizette adóját.60 Az 1821. április 16-án kelt „Tanátsi Jegyzőkönyv”-ből olvasható, hogy 180 Ft-ért megvásárolta a város kiöregedett két bikáját. A városi „Gabona
vétel feljegyzése” 10. száma alatt olvasható, hogy Petrovits István 50 kg zabot adott
el a városnak, melynek tényét és az ellenérték felvételét nyugtán ismeri el. 1821.
július 15-én meghozta 234. számú határozatát a „Tanáts”, hogy a Vendégfogadó
alatti kisebb boltban „Hentes Szék” nyíljon. Így már 2 mészárszéke lesz majd a
városnak. „No.234 [.:.] tehát négy boltok közül a Városnak azon kisebb Boltya,
mely a Vendégfogadó alatt vagyon […] jövendőre ugy nevezett Hentes Széknek
Fordíttasson.” Petrovits István ebben az időben bérbe vette Szűts István árváinak
földjét. „No95. […] ki küldetve lévén Szűts István Árváinak ujólag való
vagyonjainak elintézésére és részszerint Fölgyeiknek is ujj Árendába való ki adására
[…] referáljuk. A mi az Fölgyeiket illeti, azt Licitáció utján Varga Dávid és Petrovits
István Lakosainknak három esztendeig által attuk,”.61 1821. augusztus 16-án
(tsütörtökön) a király helyettese, „Felséges Nádor Ispány, József Ő Cs.K. Fő
Hertzegsége kedves Hitvesével Mária Hertzeg Asszonnyal” Budáról
„Theresiopolisba utazott Szabadszállás Városán keresztül.” Nagy volt a készülődés:
utak, hidak helyreállításától – fehér ruhás, virágszóró kislányokon és a vendéglátáI. m., 13.
I. m., 14.
61 I. m., 16.
59
60
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son túl – a tizenkét tagú lovas deputációig, amelynek egyik tagja Petrovits István
volt. A deputáció a nádort Bösztör határánál várta és a városba kísérte. A városból
való eltávozáskor pedig a Szent Imre csárdánál vettek tőle búcsút.62 1822-ben
Petrovits István Szabadszálláson lakik és földbérletekkel foglalkozik, bérli Szűts
István árváinak földjét 1821. április 5-étől. Emellett Kiskőrösön árendálja a mészárszéket, ahol Mihályik György a székálló legény. Erről tanúskodik a Mihályik György
számára 1823. január 2-án kiállított bizonyságlevél.

63

Ez év decemberében a szájhagyomány szerint itt született meg első gyermekük,
Sándor.64
1823-ben összeíráskor Petrovits Istvánt Szabadszálláson veszik számba. Kiskőrösön pedig árendálja a mészárszéket. Az 1823/24-es Adóbeszedési könyvben a
962. tétel alatt (193. oldalon) fizette adóját. „Az 1823dik Esztendei […]
I. m., 17.
Kecskeméti Megyei Levéltár, Kiskőrösi Tanácsi Jegyzőkönyv ( Protocollum ), 261–262.
64 Tóth Sándor, Petőfi és szülei Szabadszálláson, i. m., 18.
62
63
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Laistromban” a P betűsök között szerepel: „Petrovits István Norus Domus 803.
Norus Familia 923.”65

66

Hat év szorgalmas munkáját követően, 1824-ben köt önálló szerződést az akkor
már városi rangú „Kis Kun Szabadszállás Tanátsával” a”Tanátsi Jegyzőkönyv” szerint: 1824. november 1-jétől – 1827. október 31-éig, 3 évre bérbe vette Szabadszálláson a két mészárszéket 652 váltó forintért. Szintén 1824. november 1-jétől 3 évre
árendálta a K.K. Félegyháza két mészárszékét 500 forintért. A félegyházi szerződésben nyomatékosan megjelölték, hogy „Szabadszállási Lakos”, azonban „Kiss Kőrisi
Szék Árendás Petrovits Istványnak” szólt a szerződés.

67

Szabadszálláson továbbra is pontosan fizeti az adót, az Adóbeszedési könyv 211.
oldal 951. tétele szerint.68 1825-ben az 1825/26. évi Adóbeszedési könyv 191. oldal
948. tétel jegyezte az adója befizetését. Petrovits István bérli a mészárszéket. A vagyoni összeírás 29. oldal 948. sorszám alatt tartja számon 652 Ft árendáját és a házát. A Református Egyház Anyakönyve 324. oldal szerint Petrovits István második
gyermeke, István augusztus 31-én született. Szülei Petrovits István, Hruz Mária.
Keresztszülei: Ziger Imre, Debretzeni Sofia.69
I. m., 19.
I. m., 19.
67 MEZŐSI Károly, Petőfi családja a Kiskunságban, i. m., 73–74.
68 TÓTH Sándor, Petőfi és szülei Szabadszálláson, i. m., 21.
69 I. m., 21–22.
65
66
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70

Az 1826/27-es Adóbeszedési könyv 211. oldal 929. számon, a városi lakosok
neveit tartalmazó lajstromban pedig 929. sorszámon szerepel a neve 1 házzal és 652
forintnyi árendával. Ekkor kertet vesz. Bérleti szerződése érvényben van. 1826-ban
Szabadszálláson megépült az ország első emeletes városházája. Ez idő tájt kibérelték
tőle az egyik mészárszéket. Kármán Pál halasi kapitány a kerületi gyűlésen az alábbi70

I. m., 143.
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akat ismertette: „Petrovits István Félegyházi és Szabadszállási Szék Árendas könyörög a Kurta székek” miatt, amelyek rontják a bevételét.71 1827-ben Petrovits 1824.
november 1-jétől 1827. október 31-éig meghosszabbította esedékes bérletét. Kibérelte a „Vásáros Boltot”. „Mi Kis Kun Szabadszállás Város Birája és Tanátsa ezen
levelünk által adjuk tudtokra a kiknek illik mindeneknek: Hogy mi az Új Város Háza
alatt lévő Vásáros Boltunkat három Esztendőkre ugy mint folyó 1827 k Eszt. November 1 ső Napjától kezdve, az 1830 k Eszt. 8 ber Hónap utolsó Napjáig Petrovits
István Helybéli Lakosnak”72 Az 1827/28. évi adóösszeírás 32. oldalán 964. számon
jegyezték adóbefizetését.73 Az 1828/29. esztendei városi „Laistrom”-ban Petrovits
István a 30. oldalon szerepel, a vagyoni Összeírásnak pedig a 31. oldalán. Az Adóbeszedési könyv 218. oldalán 967. szám alatt olvasható a neve. A „Tanáts” csökkentette a „Vásáros Bolt” árendáját. Petrovits igényt tartott a vas és a só árulás jogára,
amelyet meg is kapott. Az 1828. július 7-én kelt szőlővásárlási szerződésben az
alábbi olvasható: „Petrovits István most Félegyházi Székárendás Urnak, különben
mint Városunk Helyes Lakosának 1000 vagyis Ezer forintokért v. czédulákban”.74
1828. november 13-án gyarapítja szőlőbirtokát. Az adásvételi szerződésben szabadszállási lakos, félegyházi székárendás. 1828. december14-én tanyás földet vesz, birtokot vesz 40 forintért, ezzel „Lakosunk redemptus lakos lesz, aki Privilégiális
Juss”-okat élvez, azaz Petrovits Istvánnak 40 forintot érő redemptus földje lett.75
„Alol írottak ugy mint Senator Csaplár János egyrészről, más részről pedig Petrovits
István mindketten Szabadszállási Lakosok, ezen Levelünk által adjuk tudtokra,
akiknek illik: Hogy mi a mai alább írt napon magunk közt illy önként való csere
Egyességre léptünk, nevezetesen én Csaplár János Birtokomban levő Redempt.
Tanya földemből 40 az az Negyven Rh. Forintok proportiojára valót […] által adtam cserében fent nevezett Petrovits István Úrnak és maradékainak, örökösen és
megmásolatlanul”.76 1829. Ekkortájt a Templom- soron, a Középső-soron, a Kurtasoron és az Érháton lakott a lakosság. Petőfiék háza a Kurta-soron állt. Az
1829/30-as lakossági nyilvántartásban Petrovits Istvánt a 34. oldalon tartják nyilván.
Az 1829/30. évi összeírásban pedig a 993. bejegyzés jelöli a vagyonát.77 Ebben az
évben még tart a „Vásáros Bolt bérlete, külön szerződés a Mészár Székre, amelyben
Ziger Imre a székárendás. Mindkét szerződés 1827-től – 1830. október 31-éig van
érvényben. 1830. augusztus 26-án szerződést köt a kocsmákra, a Nagy Vendégfogadóra, a Csintovai kocsmára, a vásári és más bormérésekre.

I. m., 22.
I. m., 24.
73 Uo.
74 I. m., 25.
75 I. m., 29.
76 Uo.
77 Uo.
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A szerződésben „városunkbéli lakos”. „Mi Kis Kun Szabadszállás Város Birája
és Tanátsa ezen Levelünkben adjuk tudtokra akiknek illik mindeneknek: Hogy mi
Városunkban lévő Nagy Vendéfogadónkat benne lévő minden alkalmatosságokkal
és más két közönséges belső Kortsmáinkat, ezenkívül két privát Házaknál és a három Országos Vásárokban való szabados Bormérés jussával, nem külömben a
Csintovai Kortsmánkat, 2 hold bé árkolt Kertel, 10 hold Kortsma Legelővel és a
Tehén Csordán 6 darab marha legeltetéssel együtt Városunkbéli Lakos Petrovits
Istvánnak három Esztendőkre […] Árendába kiadtuk.” 79.Petrovits Istvánt
1830/31-ben a „Laistrom” 37. oldalán, „A Közönséges Szolgálatokat Végzők
Laistromá”-ban 76., az Adófizetők Jegyzőkönyvében 238. oldal 969-os számon
tartották nyilván.80 Ebben az évben a „Tanáts” határozata szerint Petrovits „visszaadni köteleztetik” az árendát, mert saját maga lépett fel a tiltott bormérések ellen.
1831. március 10-én a mészárszék, a bolt, a kocsma árendája mellé bérbe vette a
Város 152 hold Szigeti földjét a rajta levő épületekkel 6 évre. Az 1831/32-es összeírás 987. sorszámon Petrovits István vagyonáról az alábbiakat jegyezte le: „Bejegyzés: „2 béres, 1 női szolgáló, 6 jármos ökör, 1 fejős tehén, 20 meddő tehén, 2
hámos ló, 4 csikó, 1 ház, 8 hold föld, 8 kaszás rét, 2 kapás szőlő.” Külön papíron:
„40 Redemptzió, 8 jármos ökör, 2 kotsis ló, 3 méneses öreg kantza, 2 kantza 3 esztendős, 1 fejős tehén, 4 meddő tehén, 2 napi kapáló szőllő, 2 szógaló, 2 béres ideva-

I. m., 121.
I. m., 30.
80 I. m., 31.
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ló.81 Erre a jómódra így emlékszik vissza Petőfi Sándor A jó öreg kocsmáros című
versében: „Háza, kertje, földje, pénze, mindene volt, / Alig tudta számát ökrének,
lovának.” Köztisztelet övezte a városban, több végrendeletben olvasható a neve,
mert az örökhagyók „nála fialtatták a pénzüket”, amelyet a gyermekeik örököltek. A
zugbormérők azonban sok bosszúságot okoztak neki, tanulva az évekkel előbbi
esetből, most hivatalosan igyekezett fellépni ellenük. „Tanátsi Jegyzőkönyv”-ek
tanúskodnak a viaskodásról. Ekkor sújtotta Damásdi Anna, Bozsoki István
hitvesének beadványa, mely szerint
Petrovits kocsija összetörte, munkára
alkalmatlanná tette. A bakon „hitván
gyermek” (Petőfi Sándorka ült?).
„Petrovich Istvánnak 3 lovu Kotsija,
magának nevezett Árendásnak ellene
mondhatatlan gondatlansága miatt (mivel
esmeretes erős és szeles lovai faraikhoz
egy hitván gyermeket ültetett) a lovak mi
okból nem tudhatom neki szelesedvén, a
kotsis Gyereket el kapták, és nevezett
Horvát Istvánnét elütötték: – engemet
pedig elannyira öszvetörtek és a Kotsi
által törettek, út sub. Látható Vízum
depertumból kitetszik, hogy én több
hetekig félholt formán feküvén, a dologra alkalmatlanná lettem: sőt talán testem
elromlása s öszvetörettetése miatt, a munkára örökre alkalmatlanná leszek.”82 Az
orvosi szerek, a gyógyítás árát Petrovits kifizette neki.
1832. Az évi számadás adatai között az olvasható, hogy Petrovits Istvánnak a
„Belső Korcsmákból” 3685 Ft bevétele származott, a Szigeti föld árendája pedig
1300 Ft volt.
Az 1833/34-es években
962 számon írták össze. „A
Köz Szolgálatokat Mutató
Jegyző Könyv” 21. oldalán,
a „Kész Pénzbeli Jövedelmek” bevételek részletezésénél látható a neve. Ebben
az időben több lakost jelentett fel a „Tanáts”-nál a tilos
pálinkafőzés és bormérés
miatt, akik büntetést kaptak.
81
82

I. m., 33.
I. m., 35; illusztráció: I. m., 65.
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Akkor a büntetés a feljelentőt, Petrovits Istvánt illette. (Az elismerőnyilatkozat szerint.)83 A szabadszállási bérleteken túl kibérelte a fülöpszállási mészárszéket, a Morgó Vendégfogadót, ahol a székállólegény kocsmáros.84
Az 1834/35. évi összeírási könyv vagyon felsorolása 934.oldalán az alábbi vagyont rögzíti: „1 jobbágy, 2 béres, 1 szolgáló, 1 ház, 40 forintos redemptus föld, 8
hold szántó, 8 jármos ökör, 2 fejős tehén, 8 tinó, 8 borjú, 2 hámos ló, 2 ménesbeli
ló, 3 csikó, 6 sörtés,8 kaszás rét, 1 kapás szöllő.”85
1834-ben a 44. oldalon kimutatta, hogy pontosan kifizette az adóját. A bérlői
neki is tartoztak, de türelmes volt. Nehézségei közben 1834. április 5-én megvette
Marton István 14 vékás Józani följét 380 forintért. A nádosztási jegyzéken és a
„Közszolgálatokat Mutató Jegyzőkönyv”-ben Petrovits István 8 jármos ökörrel és 2
hámos lóval szerepel.
1835. A Kurta-sori lakosok közt, az összeírás 981. oldalán azok között található,
akik „adójukat egészben vagy részben kifizették”. Petrovits az 1. és 6. oldalon van,
mert rendesen kifizette az adóját.86 A Református Egyház Anyakönyve szerint
násznagy a jelzett időben.

87

1836. A „ Tanátsi Jegyzőkönyv”-ekben „A kender és Krumpli Földek Osztásáról szolló Laistrom”-ban és az „Utazó Levelek Jegyző Könyvé- ben 1836. április 4étől kezdve megtaláltatik Petrovits István neve. Ezen esztendő augusztus 6. napján
újabb bérletet köt a „Város Boltjá”-ra és ismét árendálta a Csintovai kocsmát, valamint szőlőt, földet vásárolt.
Az illusztráció: I. m., 42.
Uo.
85 I. m., 43–44.
86 I. m., 46–47.
87 I. m., 46.
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1837. A neve szerepel a „Napi Jegyző Könyv”-ben. „1837/38. dik Katonai esztendőben Közszolgálatokat mutató Laistromá”-ban Kurta-sori lakos 4 jármos ökörrel, 2 hámos lóval. Vagyon összeírás 1014. számon „Utazó levelek Jegyző Könyve
Petrovits István”. Petrovits Sándor 1837. augusztus 7-én Ercsibe megy. Ekkor vette
a „Száraz Malmot” és „Tanyai Föld Birtokot”. A Református Egyház Anyakönyvében tanúként tüntették fel a nevét. Lejárt a Szigeti föld bérlete.
Az 1838/39. évi „Közszolgálatokat Mutató Laistrom”-ban és az „Utazó Levelek”-ben olvasható a neve. A dunai árvíz
idején a Kiskun kapitány 1838. március
18-án este 7 óra táján: „Városunkba az
iszonyú Víz özön több felől betörvén
[…] mint egy 400 lakó házakat számtalan
gazdasági épületeket, sőtt még számos
Tanyákat is végképpen lerontott: […]
lakosaink közül hárman lelték a borzasztó
Víz özön gyomrába temető helyeket”.88
Az árvízkárosultak jegyzéke 637 személy nevét tartalmazza. Petrovits István az 507.
sorszám alatt olvasható: „Ledült ház 1, kamra 1, istálló1. Ház és egyéb épületekben
esett kár 340 forint. Házi eszközökben esett kár. 100 forint. Öszszesen: 440 forint” Ezzel szemben
kapott 33 forint segélyt. A kára
szerint a nyolcadik a 637 károsultból. Az árvíz nehezítette a
Petrovits István helyzetét. Meggyűlt a baja a hitelezőkkel: Nemes
Matulay András ercsi székálló
legény, Kultsár János, Kováts Istvánné várták a hitel visszafizetését.89
1839-ben egész év folyamán a
hitelezőkkel harcolt.90 Beadványaikat követően sor került az első árverés meghirdetésére.
1840- ben Pozsonyba ment az ügy intézése végett. 1840. február 27-én 2 évig
tartó huzavona ért véget.1840. március15 napján közhírré tették Petrovits István
elárverezendő vagyonát. Az ingatlanokból és a holmikból a kimutatás alapján 8359
Ft és 53 kr bevétel keletkezett, amelyet teljes égészében kifizetett a hitelezőknek.
Kultsár Jánosnak 4557 Ft 30, Nemes Matulay Andrásnak 3100 Ft, Balog Ferentzcné
Asszonyságnak: 560 Ft, Vitzián Jánosnak 142 Ft 23. Összesen: 8359 Ft 53 kr.-t91
Az illusztráció: I. m., 55.
I. m., 57–58.
90 I. m., 61–63. Az illusztráció: I. m., 61.
91 I. m., 70.
88

89
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Az árverezés április
16-án kezdődött

A családra vonatkozó felsorolt okirati bejegyzések alapján nem meglepő, hogy
Petőfi Sándor születési helyeként 1857-ig mindenhol Szabadszállás szerepelt. 1851
és 1856 között Szabadszállást írták Petőfi szülőhelyének. Szarvady-Hartmann-féle,
1851-ben Darmstadtban megjelent Petőfi fordításhoz közölt német nyelvű életrajzban, az Újabbkori Ismeretek Tárában 1855-ben és Ferenczy Jakab 1856-ban Pesten
kiadott a Magyar Írók Életrajzgyűjteményének első kötetében.92
1922-ben Katona Géza pécsi nyugalmazott tanügyi főtanácsos szabadszállási kutatási eredményeiről Petőfi születésének 100. évfordulója előtt a Szózat 1922. április
30-i számában megjelentette a Hol született Petőfi? című cikkét, és kiállt Petőfi szabadszállási születése mellett. A cikk nagy visszhangot váltott ki. A Petőfi Társaság elnöke, Pekár Gyula azonban „lezárt ügynek” tekintette a szülőhely kérdését. Sándor
József Petőfi-kutató 1939-ben jelentette meg Nemes Petőfi Sándor költőnk Szabadszálláson született és Szibériában halt meg könyvét és 1947-ben Petőfi Sándor Szabadszálláson
született című munkáját.
Szabadszállást Petőfi nevezte meg a követválasztás utáni nyílt levélben A szabadszállási néphez című prózai írásában 1848 végén: „[…] és akkor pirulni fogtok,
szégyenelni fogjátok magatokat, és sokért nem adnátok, ha nem történt volna meg
az, ami megtörtént. Az egész magyar nemzet ujjal fog rátok mutatni, hogy ti vagytok azok, akik engem kikergettetek városotokból, és nektek az ujjalmutatás jobban
fáj majd a pofoncsapásnál.”93
Az első okirat, ahol Petőfi állítólag saját kezével szabadszállási születésűnek írta
be magát, a selmecbányai Magyar Társaság könyve, amelyhez Szeberényi hozzáfűzi:
„s jól emlékezem, miszerint előttünk, tanulótársai előtt is, mindig kiskunsági szüle92
93

I. m., 77.
I. m., 108.
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tésűnek mondta magát.”94 Ferenczi később ezt írta: „A társaság jegyzőkönyvébe
szabadszállásinak iratkozik be”.95A selmeci líceum szónok- költészettan osztályába
1838. augusztus 31-én iratkozott be. Születéshelyül Kis-Kőröst vallotta.96. Figyelemre méltó, hogy a pápai iskola anyakönyvében hat beírás közül négy esetben Szabadszállás szerepel Petőfi születési helyeként. Amikor ezekről Tóth Sándor
helytörténész fénymásolatot szeretett volna kapni és a szabadszállási Petőfi Baráti
Kör levelet írt 1993. január 26-án, melyre sürgetés és reklamálás után Kövy Zsolt
gyűjteményi igazgató írta: „Nincs módunkban azonban egy nyilvánvalóan téves
beírás alapján igazolni azt, hogy Petőfi Szabadszálláson született volna. […] Szeretnénk, ha ezt a felfogásunkat megértenék, és nem kívánnák olyan dokumentumok
kiadását, amelyek Petőfi Sándor születésével kapcsolatban újabb problémákat vetnének fel.”97
A Petrovits család „[…] energiájából ugyanakkor még arra is futotta, hogy egyidejűleg Szabadszálláson is a mészárszéket, boltot, vasárulás, só árulás monopóliumát bérelje, Kiskunfélegyházán a mészárszékhez tartozó nagy földterületeken,
Szabadszálláson pedig saját birtokán gazdálkodást folytasson.”98
Annak nincs nyoma, hogy Petrovits István máshol földet, házat vásárolt volna.
Lehetséges lett volna, hogy Kiskőrösön, majd Félegyházán telepednek le és Szabadszálláson vásárolják az ingatlanokat?A vitában az számít, ahol a házuk, otthonuk
van, és nem a bérletük. A valószínű az, hogy Petrovitsné otthon és nem a bérletben
szült. Feltevésünket megerősíti az, hogy 1823-ban az összeíráskor Petrovits Istvánt
Szabadszálláson veszik számba. Kiskőrösön pedig árendálja a mészárszéket.
Petőfi Sándor 1848. május 25-én kelt levélben az alábbiakat írta Bankósnak:
„Barátom, Károly! Szándékom követté lenni a küszöbön álló országgyűlésen, ha
elválasztatom. Fordulhatnék többfelé, de egyenesen és csak szülőföldem ajtaján
kopogtatok, Kis-Kunságban. Leszesz ollyan szíves, úgy-e barátom hogy azonnal
megírod, hol fog Kún-Szent-Miklós választani, helyben-e vagy máshol? Remélem, ti
meg fogtok választani”. Jászberényben 1848. május 1-jén a jászkun kerület közgyűlése úgy határozott, hogy hat kiskun helység, Kunszentmiklós, Szabadszállás, Fülöpszállás, Lacháza, Majsa, Dorozsma egy választókerületet alkot, „főhelye a választók
összeírásának és a választásnak Szabad-Szállás. E határozatát május közepén küldte
meg a kiskun helységeknek.99
A Márczius Tizenötödike című lap 1848. június 3-i számában hosszú vezércikkben foglalkozott a költő követként való fellépésével: „Petőfi követi székét ott keresi,
hová őt lelkének és szívének minden hajlamai vezérlik, a hol született, boldog gyermekkorát tölté […] Petőfi a kis kunság […] népének akar követe lenni […]” Bejelentette a lap, hogy „ifjú költőnk e napokban az érdeklett helyekre le fog menni”,
I. m., 85.
MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m., 19.
96 DIENES András, Petőfi elvitathatatlan szülőhelye: Kiskőrös, i. m., 212.
97 TÓTH Sándor, Petőfi és szülei Szabadszálláson, i. m., 84.
98 Uo.
99 MEZŐSI Károly, Közelebb Petőfihez, i. m.,29.
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s kérte „Kun- Szent- Miklós, Szabad- Szállás, Lacháza stb.” népétől, fogadják őt
szívesen.
Némely forrás szerint már ekkor leutazott választókerületébe. Petőfi június 3 és
8 között Kunszentmiklóson és választókerületében tartózkodott. Hentaller Lajos a
Budapesti Újság 1895. számának 15–24. oldalán Petőfi mint követjelölt című cikkében
írja, hogy Petőfi június 6 és 8 között bejárta Kunszentmiklóst, Lacházát, Fülöpszállást és Szabadszállást. Magával hozta proklamációját: „ A Kis- Kunokhoz Polgártársaim! Hazámfiai! […] úgy is, mint kunok, mert Kis-kunságban születtem […] én
még gyermekkoromban elszakadtam közületek s azóta csak nagyon ritkán juthattam
ahhoz az örömhöz, hogy szülőföldemet meglátogassam. Így gondolkodom én, azért
nem csürtem-csavartam a dolgot, hanem kereken kimondtam, hogy szándékom
követté lenni, ha megválasztotok, atyámfiai. Miért ohajtom épen azt, hogy ti válaszszatok meg követnek? – azért, mert ez a föld, melyen ti laktok, ez a szép Kis –
Kunság, az én szülőföldem, s bármily közel áll az ember szívéhez az egész haza,
még közelebb áll az a hely a hazában, ahol születtem. [...] Ennyit akartam mondani,
atyámfiai [...]”100 A szabadszállási bukás után Petőfi maga írta meg az elkövetett
törvénytelenségeket, a választás lefolyását.
Petőfi Sándor szabadszállási születési helyéről a rokonok és ismerősök, meg
azok leszármazottai is megemlékeznek. Baky Józsfné, született Herpay Zsuzsanna
(1852–1947), Petőfi másodunokatestvére, Nagy Kálmán (1858–1926), B. Tóth Sándor (1866–1945), P. Varga Gyula (1874–1971), Fábián Sándor (1884–1976), Berta
Sándor (1888–1965), Dori József (1888–1979) valamennyien egyszerű, idős, szabadszállási emberek, akik évtizedeken keresztül hangoztatták az őseiktől hallott történeteket. Valamennyien azt vallották, hogy Petőfi Sándor Szabadszálláson született, és
csak keresztelni vitték Kiskőrösre, az evangélikus templomba. Berta Sándorné bábaasszony maradt otthon Petrovitsnéval, amíg a gyermeket keresztelni vitték. Pandur József (a későbbi főbíró) adta oda a lovait, de nemcsak odaadta, hanem maga
hajtotta a lovakat Kiskőrösre. Höss Józsefné bábaasszony ment az újszülöttel. A kis
Sándorka dajkája Pőcze Györgyné volt.
A Kiskőrösön való keresztelés indoklása már többféle. Egyesek szerint azért kellett sürgősen megkereszteltetni az újszülöttet, mert nagyon gyenge, életképtelen
volt. Féltek attól, hogy meghal, mielőtt megkeresztelnék. Mások szerint azért kellett
elvinni, mert a helybeli református pap nem volt hajlandó megkeresztelni az evangélikus gyermeket. (Nagy Sámuel volt akkor a református pap, Nagy Károlynak, Petőfi
majdani követválasztási ellenfelének az édesapja.) A legvalószínűbbnek az látszik,
hogy a szülők kívánsága volt, hogy az akkor Kiskőrösön szolgáló Martiny Mihály
evangélikus pap keresztelje az újszülöttet, ugyanis korábban Maglódon nála szolgált
Petrovitsné. Az egykori munkaadó, Martiny Mihály iránti tiszteletből vitték Kiskőrösre keresztelni.
Az a feltevés is elfogadható, hogy Petőfi nem feltétlenül szilveszter éjszakáján
született, hanem előbb, decemberben, mert a másik két keresztszülőnek is meg
100
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kellett érkeznie. Dinga Sámuel mészáros és felesége izsáki, Kovácsay Ferencné
Dinga Anna soltvadkerti volt. A szülők a keresztelés napjául újév napját választották. Még ma is él az a szokás, hogy a születést követő jeles ünnepen kereszteljék
meg a gyermeket. 1823. január elseje valószínű a keresztelés és nem a születés dátuma. Akkor állami anyakönyvezés híján a keresztelési anyakönyv adatait használták
a születés dátumaként.
Baky Józsefné, született Herpai Zsuzsanna (1852–1947), és testvére, Herpai
János (1856–1942), akiknek Petőfi Sándor unokabátyjuk volt, elmondták,101 szüleiktől, nagyszüleiktől azt hallották, hogy Petőfi Sándor Szabadszálláson született az
Izsáki úton, a ma Sallai tulajdonban lévő portán. A rajta álló ház és a porta
Petrovits tulajdona volt az 1838-as nagy dunai árvízig. A kis Sándorkát Kiskőrösre
vitték keresztelni, mert a szabadszállási evangélikusok Kiskőröshöz tartoztak.
Miután Petrovits nem talált olyan ismerőst, aki újév napján befogott volna, a bíró
vitte a saját kocsiján. Kiskőrösön Dinga Sámuelnél szállt meg, s onnan vitték keresztelni a fiút. Az a ház, amelyet Petőfi szülőházának tartanak, Dinga Sámuelé
volt.
Zalányi János és Baky Józsefné is egybehangzóan állítják, hogy Petőfi Szabadszálláson született, csak keresztelni vitték Kiskőrösre, mert a vallási villongások
miatt a református pap nem keresztelte meg.
Herpai János megmutatta a ház helyét, ahol Petőfi született és megerősítette,
hogy a kiskőrösi születést a keresztelés után fogták rá.
Baky Józsefné a szüleitől, nagyszüleitől azt hallotta, hogy Petőfi Szabadszálláson
született 1822. december 31-én a késő esti órákban. Nagyon gyönge volt, féltek,
hogy meg ne haljon. A vallási nézeteltérés miatt el kellett vinni keresztelni Kiskőrösre. Korán indultak. Pandur József adta kölcsön a lovait és hajtotta is őket. Berta
Sándorné volt a bábaasszony, akit otthon hagytak Petrovitsnéval. Az útra Hössnét
vitték magukkal. Az úton szánkót kértek kölcsön. Dinga Sámuel mészáros mesternél szálltak meg.
Nagy Kálmán (1903–1987) édesapja is hangoztatta,102 hogy Petőfi Szabadszálláson született. Berta Sándorné volt a bábaasszonyuk. Az 1880-as évek elején jegyzőkönyvben rögzítették az általa ismert adatokat. Petőfi Szabadszálláson született,
csenevésznek látszott, s éjnek idején elvitték Kiskőrösre, mert csak ott volt lutheránus templom. A jegyzőkönyv később bekerült a Petőfi Társasághoz, de eltűnt. A
másolatát sem találták a helyi irattárban.
B. Tóth Sándor (1866- 1945) Hege Sándornétól hallotta, hogy „Petőfi Szabadszálláson a laca szélén született. Az volt a Petrovits-ház, hallotta a férjétől és az
ipától. Az ipának lelki barátja volt Petőfi, akit Pesten is meglátogatott.”103
Petőfi Szabadszálláson született, állították a szomszédok:104 Pőcze Györgyné,
Furu Imre, a mindennapos Boczka Zsuzsa néni, id. Hede Sándor, a fordított kásaTÓTH Sándor, Petőfi és szülei Szabadszálláson, i. m., 154.
I. m., 156–157.
103 I. m., 158.
104 I. m., 160.
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102
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főző, Erdős Péter János tanyai gazda, Csaplár János tanya szomszéd, Konta Mihály,
Zalányi János csizmadia mesterek.
Fábián Sándor (1884–1976) annak a Pandur Józsefnek a leszármazottja, aki keresztelni vitte Petőfit Kiskőrösre. Az apjától hallotta,105 hogy a dédöregapja és
Petrovits István sok víg éjszakát mulattak át, jól ismerte Petőfit, hiszen csak négy
évvel volt fiatalabb tőle. Dédnagyanyja Pandur Mária volt, Pandur József főbíró
leánya. A keresztanyja Hruz Anna unokája Herpai Zsuzsanna, Baky Józsefné volt,
akinek Petőfi az unokabátyja volt. Petrovitsék jó szomszédja Pöhöly Varga Sándor
névre hallgatott. Mindenben segítették egymást. 1822-ben mind a két családban
várandós volt a gazdasszony, s megbeszélték, hogy Vargáék az István nevet,
Petrovitsék pedig a Sándor nevet adják a fiuknak. Szilveszter estén megszületett
Vargáék kisfia, éjfél körül a Petrovitséké, a többi a szabadszállási legenda szerint
maradt fenn ebben a családban is. Kiegészítve azzal, hogy a keresztelés után rossz
idő lett, nem mertek hazaindulni a kisfiúval. Dinga mészároséknál maradtak az idő
kijavultáig. Sándorkához felvettek egy szoptatós dajkát. Mire hazaértek az édesanya
teje elapadt. A jó szomszéd Vargáné vállalta, hogy együtt szoptatja mindkét fiút.
Egy bölcsőben aludtak, együtt nevelődtek. A kis Petrovits Sándorka többet volt
Vargáéknál, mint otthon. Varga Pistika, a „tejtestvér”, Dori Miksa és Petrovits Sanyika sokat játszottak együtt. Papp István hangoztatta: „Az én házam és kertem
valamikor Sallai Gábor nagyapámé volt, aki 1857-ben született. Tőle hallottam sokszor, hogy Petőfi szüleinek a háza ebben a kertben állt, és ott született Petőfi.”106

I. m., 169.
I. m.. 176. – PAPP István hangoztatta: „Az én házam és kertem valamikor Sallai Gábor nagyapámé
volt, aki 1857-ben született. Tőle hallottam sokszor, hogy Petőfi szüleinek a háza ebben a kertben állt,
és ott született Petőfi.” (I. m., 106.)
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Ebben a kertben állt a Petrovits-család háza, ahol a szájhagyományok szerint Petőfi Sándor született.107

Emlékmű a Petrovits-ház helyén. Avatása 1948. január 4-én.108
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Id. Berta Sándor (1888–1965) neje Fabók Zsuzsanna Sándor fia állította, hogy egyik
ősük, Bertáné volt, Petőfi bábája.
Dóri Lajos (1888–1979) emlékezete szerint a költő 1823. újév napján született.
Keresztelés után nem tudták hazahozni a rossz idő miatt. Hónapokig Kiskőrösön
maradt.111
Pőcze Lajos: (1906–) „Én a nagybátyámmal, Pőcze Sándor (1885-1938) kőművessel csináltatott melléképületet, alsókonyhát, kamrát és egy kis istállót Papp István
az 1920-as években. Építkezés közben találtak rá annak a háznak az alapjára, amely
Petrovics Istvánék háza volt. Akkor nagy híre volt ennek, sokan jöttek el megnézni.
Ezt többször is hallottam Pőcze Sándor nagybátyámtól”.112
A 73 éves Papp István mesélte Dienes Andrásnak 1955-ben: „Petrovics Istvánnak volt a háza azon a telken, ami szomszédos az én házammal. A árvíz döntötte
össze a házat. Amikor fordítottam a kertet – mert az enyém most a telek –, megakadt az ásóm, egy kemencének a tégláit találtam […] ez volt Petrovitsék kemencéje. Jó mélyen volt, mert a víz is ráhordta a földet, meg nagy idő is telt el már
azóta.”113
Járjuk körbe a Szülőföldemen című verse megírásának körülményeit is, amely alá
Petőfi „Félegyháza, 1848. június”-t írt! Vizsgáljuk meg az 1848 júniusában írott
verseinek keletkezési helyét, idejét! Petőfi 1848 júniusában írt versei és szövegei:
- Ausztria, Pest, 1848. június. – Nem jelölte meg a pontos dátumot.
- Föl! Pest, 1848. június. – Nem jelölte meg a pontos dátumot.
- Két ország ölelkezése, Pest, 1848. június. – Pontosan tudjuk, hogy június 3-án
elküldte a Pesti Hírlaphoz, mégsem jelölte meg a napot.
- A Kis-Kunokhoz, proklamáció, 1848. június eleje. – Nem jelölte meg a pontos dátumot. Levitte magával a választókerületébe. 2-a és 4-e között írhatta.
- Úton vagyok, s nem vagy velem, Nagykőrös, 1848. június 5–6. – Vagy 3-án, vagy
5-én utazott választókerületébe. Nagykőrösön át. Miért jelölt meg két napot, hiszen csak megpihent a söntésben? Ha elfogadjuk, hogy 5-én utazott
le és akkor írta a verset, miért jelölte a másik napot? 6-án már a Szülőföldemen címűt is jegyezte, és nem jelölte meg a pontos dátumot. Június 6-ától 8áig a választókerületében tartózkodott.
- Szülőföldemen, Félegyháza, június 6–8. – „Némely forrás szerint már” június
3-án leutazott választókerületébe. Petőfi június 3-a és 8-a között Kunszentmiklóson és választókerületében tartózkodott. Június 6-a és 8-a között
bejárta Kunszentmiklóst, Lacházát, Fülöpszállást és Szabadszállást.
Félegyházán annyi dolga volt, hogy jelentkezett a választókerület központjában és ment tovább a választókerületébe. A hosszabb és mélyebb élmény
választókerületében érte, melynek egyik állomása Szabadszállás volt. (1819I. m., 119.
I. m., 174.
112 I. m., 176.
113 DIENES András, A legendák Petőfije, Bp., Magvető, 1957, 231.
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ben Szabadszállás vásártartási jogot kapott, ettől kezdve 1876-ig, a hármas
kerület megszűnéséig mezőváros volt.
- A márciusi ifjak, Pest, 1848. június. – Nem jelölte meg a pontos dátumot.
- Kiskunság, Pest, 1848. június. – Nem jelölte meg a pontos dátumot. Hatvany
szerint: „Felfrissült emlékek hatása alatt született meg a Kiskunság.
- Dobzse László, Pest, 1848. június. – Nem jelölte meg a pontos dátumot.
- A szabadszállási néphez, Junius végén, 1848. – Hiányzik a nap megjelölése.
Petőfi Sándor nem írt verset Szabadszálláson, de több költeményét is a szabadszállási emlékek ihlették. Például: Szeget szeggel, Puszta-Palota, 1843. április, Az alföld,
Pest, 1844. július 10., István öcsémhez, Pest, 1844. június, A jó öreg kocsmáros, Szalkszentmárton, 1845. augusztus 20 és szeptember 8 között, Karácsonkor, Pest, 1846.
december, A gólya, Szalonta, 1847, június, A jó tanító, Pest, 1848. január, Miért zárjátok el az utamat? Pest, 1848. július, Az apostol, Pest, 1848. június–szeptember.114
Ezekben a versekben fel-feltűnnek a feltételezhetően Szabadszálláshoz köthető
hely-emlékek. A Kiskunság című versben például így: „Végre ott a város, / Közepén
a templom, nagy komoly tornyával, / Szanaszét a város végén a szélmalmok / Széles vitorlákkal.”
A jó öreg kocsmáros című költeménye a boldog, vagyonos időket idézi: „Elbeszélünk néha a letűnt időkről. / Hejh, régibb idői boldogok valának! / Háza, kertje,
földje, pénze, mindene volt, /Alig tudta számát ökrének, lovának. / Pénzét a hitetlen emberek csalása, / Házát a Dunának habjai vitték el: / Így szegényült el a jó
öreg kocsmáros…/ Áldja meg az Isten mind a két kezével” A Karácsonkor című
költemény a szabadszállási boldog családi légkör hangulatát idézi: „Hejh be nem így
volt, nem így néhanapján! / Ez ünnep sokszor be vigan virradt rám /Apám, anyám
és testvérem között! // Oh a ki együtt látta e családot, / Nem mindennapi boldogságot látott!” Az István öcsémhez című költeményében a szabadszállási elszegényedésre hivatkozik: „Szegény atyánk! Ha ő ugy nem bizik /Az emberekben: jégre nem
viszik:”/ Elveszte mindent, amit keresett, / Szorgalmas élte verítékének / Gyümölcseit most más emészti meg.” A jó tanító című versében valószínűleg Újvári István
szabadszállási tanítójára emlékezik:„Van biz ott a sok rossz között, / Van jó tanító
is, / Volt nekem sok rossz tanítóm, / Volt nekem egy jó is:” Az apostol című művében a szabadszállási képviselő-választáson elszenvedett bukás keserűsége jelenik
meg. Petőfi a körtelopás emlékét idézi fel a Szeget szeggel című versében, melynek
színhelyét a szabadszállási szájhagyományok megőrizték. Polgár Andrásné
Szudóczki Zsófia (született: 1910.) Szabadszállás, Zrínyi köz 5. szám alatti lakos
magnószalagra mondta történetét. Hét-nyolc éves lehetett, amikor nagyapjánál,
Szudószki Sándornál volt, a mai Petőfi Sándor utca 30. szám alatt. A nagyapja kézen
fogta „No! Gyere, szógám, menjünk” felszólítással indultak a nagy kert felé. A kertje közepén megállt a fapalánk mellett és átmutatott Guli Csaplár Gábor szomszéd
kertjébe: „Itt állott az a körtefa, amelyről a Szeget szeggel című versben szó
PETŐFI Sándor összes versei, a szöveget gondozta és az utószót írta KERÉNYI Ferenc, Bp., Osiris,
2007, 88, 163, 167, 411, 586, 663, 855, 946, 970.
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van.”:115„Jaj, a hátam, jaj a hátam / Odavan! / Szomszéd bácsi kiporozta / Csúfosan. / Átkozott a görcsös fütykös / Somnyele! / Mellyel engem oly pogányúl /
Csépele. / Mért is tart hát kertet s benne/ Körtefát? / És az isten rá gyümölcsöt /
Minek ád? / Csábítólag kandikált a / Körte rám, / Csábjait ki már sehogy sem
Állhatám./ Átugortam a palánkon- / Átesém! / Hogy megingott bele májam / És
vesém./ S nem elég ez: szomszéd bács / Rajtakap, S akkor jött még a valódi /
Haddelhadd:”116
1831-ben Szabadszálláson fél éven keresztül Újlaky István evangélikus tanító készítette fel az algimnáziumra.1831. szeptember 28-án nyolc és fél éves korában elkerül Sárszentlőrincre, ahol 1833-ig az algimnáziumban tanult. 1833 és 1835 között
először Pesten az evangélikus német gimnáziumban, később a neves piarista gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1835-től 1838-ig Aszódon, 1834. augusztus 31-étől
Selmecbányán 5. osztályos. 1841 a Pápai Kollégium tanulója. Ezekből az iskolákból
mindig Szabadszállásra ment haza a költő.
Hol született tehát Petőfi Sándor?
Petrovits István 1819-ben véglegesen letelepedett és házat vett Szabadszálláson a
Tanácsi Jegyzőkönyv állítása szerint, és bérelte a mészárszéket. Az 1823. Esztendei
Animárium Conscriptióra készített Alphabet Laistromban a P betűsök között található a neve a 803. számon. A Petrovits család − írja Istenes József az 1821. szeptember 6-án Petrovits Istvánnal kötött bérleti szerződésre hivatkozva − 1821.
november 1-jétől bizonyíthatóan Kiskőrösön lakott. Ez a bérleti szerződés a Kecskeméti Megyei Levéltár Kiskőrös Város Tanácsi Jegyzőkönyvében és egyéb irataiban nem található. A Tanácsi Jegyzőkönyvben szeptember 5-én és szeptember 14én készült bejegyzés, amelynek egyikében sem olvasható a bérleti szerződés. Az
1821. szeptember 5-étől (216. oldaltól) az 1823. május 1-jéig (269. oldalig) csak két
esetben olvasható Petrovits István neve. 1821. október 11-én (250. oldalon) a marhák ára állapíttatott meg. 1822. december 31-én (261. oldalon) és 1823. január 2-án
(262. oldalon) Mihályik György bizonyságlevelében említtetik meg Petrovits István
neve. Mezősi Károly pedig maga írta, hogy nem talált olyan adatot a Kiskunfélegyházi Levéltárban, amely szerint Petrovits István 1822 év végén Kiskunfélegyházán
bérlőtárs lett volna, valamint a Város Házainak Összeírási Laitsromában az
1823/24-es évben sem szerepel Petrovits István neve. A születés évében való ott
lakást Szabadszállás tudja dokumentummal bizonyítani. (1857-ig Szabadszállás szerepelt Petőfi életrajzában születési helyként. 1857 után viszont Szabadszállást indoklás nélkül kizárták a szülőhelyvitából. Szabadszállás Tanácsi Jegyzőkönyveinek
bejegyzései igazolják, hogy Petrovits István 1818-tól 1841-ig Szabadszálláson lakott,
ahol háza, földje, szőlője, malma, tanyája, tanyás földje volt, és bérletei a mészárszékekre, a kocsmákra és a csintovai csárdára. Sem Kiskunfélegyházán, sem Kiskőrö115
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sön nem vásárolt ingatlant magának. Szabadszálláson fizette évenként az adóját az
Adófizetők Laistroma szerint. Neve szerepelt a városlakók, a külön munkálatok, a
földbirtokos lakosok összeírásában, a fű- és nádosztó és a kender és krumpliföldek
osztásáról rendelkező lajstromban. Szabadszálláson részt vett különböző társadalmi
eseményeken, esküvői tanúnak hívták, „Nála fialtatták” az emberek a pénzüket.
Felszólalt a feketén áruló kocsmák miatt. Jószágot adott-vett. Ott született István
fia. Ápolta a rokoni kapcsolatait a helységben.)
Petőfi Sándor a szülőföldjén, a Kiskunságban indult az országgyűlési követválasztáson. Kiskunfélegyháza is a Kiskunságban található, de Petőfi választási körzete
Szabadszállás választókerületi központ és Kunszentmiklós, Fülöpszállás, Lacháza,
Dorozsma és Majsa helységek voltak. Félegyháza önálló választókerületet alkotott,
ahol Boczonádi Szabó Sándor ügyvéd indult követként, és meg is választották. Petőfi Sándor két műve keletkezési idejeként és a választókerületében történt látogatás
időpontjaként jelölte meg ugyanazokat a napokat. Úton vagyok, s nem vagy velem,
Nagykőrös, június 5–6., Szülőföldemen, Félegyháza, június 6–8. Választókerületében
Szabadszállás, Kunszentmiklós, Fülöpszállás, Kiskunlacháza tett körútjának időpontja június (5) 6–8. A fenti időpontokból látható, hogy minden gondolatában a
választás forgott, mert a választási körút dátumát írta mindenhová. Sehol sem tartózkodhatott két napot ugyanabban az időben, a versek alá írt dátumok szerint.
Bizonyára bejelentkezett a választási központban, melynek helye Félegyháza volt és
ott vetette papírra a szabadszállási élményeit. A költő
nem a teljes pontosság igényével jelölte meg versei
keletkezési időpontját és a
helyét, s ez egész június
hónapban írt verseire érvényes.
1848. június (3) (5) 6-a és
8-a között bejárta választókerületét, és magával hozta
A Kis-Kunokhoz szóló proklamációját. (A Kis-Kunokhoz
című nyílt levél 1881-ben
került napvilágra, az előző
időpontokban zajló szülőhelyvitákban nem képezett
hivatkozási alapot.) Petőfi
határozott és nyílt vallomást
tett benne szülőföldjéről. „A
Kis-Kunokhoz Polgártársaim! Hazámfiai! […] úgy is,
mint kunok, mert Kis-
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kunságban születtem […] én még gyermekkoromban elszakadtam közületek s azóta
csak nagyon ritkán juthattam ahhoz az örömhöz, hogy szülőföldemet meglátogassam. Így gondolkodom én, azért nem csürtem- csavartam a dolgot, hanem kereken
kimondtam, hogy szándékom követté lenni, ha megválasztotok, atyámfiai. Miért
ohajtom épen azt, hogy ti válasszatok meg követnek? – azért, mert ez a föld, melyen
ti laktok, ez a szép Kis-Kunság, az én szülőföldem, s bármily közel áll az ember
szívéhez az egész haza, még közelebb áll az a hely a hazában, ahol születtem. [...]”
Petőfi Sándor saját vallomása szerint tehát Szabadszálláson született.
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