
hídi-csatát, próbálják ki a bicskeiek háromfontos rézágyúját. A nagykátai hagyományőrzők vendégeik-
kel Kossuth-zászlóaljat alkotva a délutáni csatabemutatók legnagyobb létszámú közreműködői. A zász-
lóaljban, melynek nagysága átlagban ezen a napon száz fő körül szokott lenni, honvédek, diáktüzérek, 
népfelkelők ruházatába öltözött tizenévesek játsszák újra a történelmet. 

Az 1994 óta Nagykátán működő Kossuth csapat tevékenységének fontos helyszíne a Tápió partján 
álló honvédszobor. A közösség alapító tagjai 1996-ban itt vették át a szövetségi tagságot bizonyító okle-
velet Rakó Józseftől, a szervezet alapítóelnökétől. Állandó egyenruhás résztvevői ők az április 4-iki és 
az október 6-iki megemlékezéseknek, ünnepségeknek és hadijátékoknak. Sok-sok kirándulásuk cél-
pontja, illetve megállója a várostól 4 km-re levő emlékhely. Amikor a csapat tagjai a nyári pataki tábor-
ba készültek, a szövetségi hármashalomra mindig a csatatérről hozták magukkal a gyerekek a földet. 
Gyakran tartanak koszorúzást, évfordulós ünnepséget az emlékmű tövében, amikor az ütközet egy-egy 
nevesebb résztvevője életútja kerek dátumáról emlékeznek meg. Közreműködésünkkel a Kossuth Szö-
vetség is többször szervezett a Tápiónál ünnepséget. 

A Tápió partján 1910-ben felavatott bronzhonvéd a magyar nemzet történelmi-kulturális örökségé-
nek, az 1849. április 4-iki ütközetnek állít emléket. Az emlék ténye és eszméje minden magyar közös 
tulajdona, míg annak gondozásában a két településnek: Tápióbicskének és Nagykátának van kiemelt fe-
lelőssége. Ezzel a joggal és felelősséggel jól sáfárkodva emlékezhet most közösen a két település az 
emlékállítás centenáriumára. 

Basa László 
(Megjelent a tapiokultura.hu online újságban 2010. október 9-én.) 

Petőfi és szülei Szabadszálláson 
Tóth Sándor helytörténész kutatásai alapján 

„ ... ez a szép Kis-Kunság, az én szülőföldem... " 
Petőfi: A Kis-Kunokhoz 

Petrovits István 1818-ban érkezett Szabadszállásra és Zabolai István „Szék Árendása" volt. A Re-
formátus Egyház II. sz. Anyakönyve 629. oldalán az alábbi olvasható: „Petrovits István Aszódról való, 
de most szabadszállási 'Szék Árendás'-nak, ki Aszódon lakó Hrúz János h. 1. Máriát jegyzette, a 3 szőri 
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 áren-
dájában néki tartozik, megfizetésre köteleztessen." (Az árendát Szüts János molnárnak kellett fizetnie, 
ugyanis a malom másik tulajdonosaként kitúrta Petrovitsot az árendából, aki nem hasznosíthatta bérle-
tét.) 

1819-ben a „Passuale Protocollum" szerint a 24. sorszám alatt március 5-én 4 ökröt, 25. sorszám 
alatt, március 5-én 1 fekete paripa lovat, 38. sorszám alatt, március 21-én 1 pej kancát vásárolt. 
Petrovits István április 12-én kéri a „Tanáts"-ot, hogy Concivilisaltasson. A „Tanáts Jegyzőkönyv"-e 
szerinti határozat: „No. 119. „Az Instansnak Concivilitás a szokott Taxa mellett resolváltatik, ajánltat-
ván az Instansnak, 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. 

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 szérüs kertet vásárolt. Alig há-
rom 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 te-
lek tulajdonjoga vitás volt, amelyet az új tulajdonos, Balog János „Tanáts"-nak benyújtott beadványá-
ból ismerünk meg. 
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„Ao 1820 Die 30 Martz Biró Varga József Úr Elölülése alatt..." No.68. Bikát cserélt 20 ft ráfizetés-
sel. Szőlőt bérelt Agai Sándortól 14 forintért, amelyet az 1820. április 16-án saját kezűleg aláírt kötelez-
vényen vállalt. A város faggyút vásárolt Petrovits Istvántól. Megtalálható a jegyzés Ao 1820/1. költség-
számon, amelyet Petrovits 1820. dec. 9-én látottéi kézjegyével. Különböző nyilvántartásokban is sze-
repel Petrovits István „Szék Árendás." (Köz Szolgálatok Laistroma, Mindenféle Szolgálatok 
Laistroma, Adóbeszedési Könyv...) Az 1820/21-es Diáriumban (Adóbeszedési könyvben) a 931. sor-
szám alatt fizette adóját. 

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 szerepel, hogy 
Petrovits István 50 kg. zabot adott el a városnak, melynek tényét és az ellenérték felvételét nyugtán is-
meri 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 neve-
zett Hentes Széknek Fordíttasson." Petrovits Istvánról ekkortájt a „Tanátsi Jegyzőkönyv"-ek földbérle-
tekkel való foglalkozás kezdeteiről tanúskodnak. 

1821. augusztus 16-án (tsütörtökön) a király helyettese, „Felséges Nádor Ispány, József O Cs. K. Fő 
Hertzegsége kedves Hitvesével Mária Hertzeg Asszonnyal" Budáról „Theresiopolisba utazott Szabad-
szállás Városán keresztül." Nagy volt a készülődés: utak, hidak helyreállításától - fehér ruhás, virág-
szóró kislányokon és a vendéglátáson túl - a 12 tagú lovas deputációig, amelynek egyik tagja Petrovits 
István volt. A deputáció a nádort Bösztör határánál várta és a városba kísérte. A városból való eltávo-
záskor pedig a Szent Imre csárdánál vettek tőle búcsút. 

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. Ez év decemberében a szájhagyományok szerint itt született meg első gyer-
mekük, Sándor. 

1823-ban, az összeíráskor Petrovits Istvánt Szabadszálláson veszik számba. Kiskőrösön pedig áren-
dálja a mészárszéket. Az 1823/24-es Adóbeszedési könyvben a 962. tétel alatt (193. oldalon) fizette 
adóját. „Az 1823dlk Esztendei ... Laistromban" a P betűsök között szerepel: „Petrovits István Norus 
Domus 803. Norus Família 923." 

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 l-jétől 1827. ok-
tóber 31-éig, 3 évre bérbe vette Szabadszálláson a két mészárszéket 652 váltó forintért. Szintén 1824. 
november l-jétől 3 évre árendálta a K. K. Félegyháza két mészárszékét 500 forintért. A félegyházi szer-
ződésben nyomatékosan megjelölték, hogy „Szabadszállási Lakos", azonban „Kiss Kőrisi Szék Áren-
dás Petrovits Istványnak..." Szabadszálláson továbbra is pontosan fizeti az adót, az Adóbeszedési 
könyv 211. oldal 951. tétele szerint. 

1825-ben az 1825/26. évi Adóbeszedési könyv 191. oldal 948. tételjegyezte 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 máso-
dik gyermeke, István augusztus 31-én született. Szülei Petrovits István, Hruz Mária. Keresztszülei: 
Ziger Imre, Debretzeni Sofia 

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 alábbiakat ismertette: „Petrovits István Félegyházi és Szabadszállási Szék Árendás könyö-
rög a Kurta székek" miatt, amelyek rontják a bevételét. 

1827-ben Petrovits 1824. november elsejétől 1827. október 31 -éig meghosszabbította esedékes bér-
letét. Kibérelte a „Vásáros Boltot". Az 1827/28. évi adóösszeírás 32. oldalán 964. számon jegyezték 
adóbefizetését. 

Az 1828/29. esztendei városi „Laistrom"-ban Petrovits István a 30. oldalon szerepel, a vagyoni 
Összeírásnak pedig 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, 
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amelyet meg is kapott. Az 1828. július 7-én kelt szőlővásárlási szerződésben az alábbi olvasható: 
„Petrovits István most Félegyházi Székárendás Urnák, különben mint Városunk Helyes Lakosának 
1000 vagyis Ezer forintokért v. czédulákban..." 1824. július 29: „Félegyháza Várossal..." „Szabad 
Szállási Lakos, most Kiss Körösi Szék Árendás Petrovits István..." Székállólegényei: Kiskőrösön: 
Mihályik György, Félegyházán: Hábel József, Nagy Ferenc (Az írásbeli munkákat is végezték.) Sza-
badszálláson: távollétében felesége dolgozik. Szőlőjét Besei Péter műveli. 

1828. november 13-án gyarapítja szőlőbirtokát. Az adásvételi szerződésben szabadszállási lakos, 
félegyházi székárendás. 1828. december 14-én tanyás földet, birtokot vesz 40 forintért, ezzel „Lakosunk 
Redemptus lakos lesz, aki Privilégiális Juss"-okat élvez, azaz Petrovits Istvánnak 40 forintot érő 
redemptus földje lett. (Redemptus: „Föld Birtokos és valóságos Redemptusi Jussokkal bíró Atyától 
származik. Vétel által 25 forintnyi földet vesz.) 

1829. Ekkortájt a Templom soron, a Középső soron, a Kurta soron és az Érháton lakott a lakosság. 
Petőfíék háza a Kurta soron állt. Az 1829/30-as lakossági nyilvántartásban Petrovits Istvánt a 34. olda-
lon tartják nyilván. Az 1829/30. évi összeírásban pedig a 993. bejegyzés jelöli a vagyonát. Ebben az év-
ben még tart a „Vásáros Bolt bérlete, külön szerződés a Mészár Székre, amelyben Ziger Imre a szék-
árendás. Mindkét szerződés 1827-től 1830. október 31-éig van érvényben. 

1830. Az eddigi bérletek mellé augusztus 26-án szerződést köt a kocsmákra, a Nagy Vendégfogadó-
ra, a Csintovai kocsmára, a vásári és más bormérésekre. A szerződésben „városunkbéli lakos". A 
Csintovai csatorna melletti egykori kocsma Petőfi apjának volt a bérleménye. (Ma romos állapotban 
van, tulajdonosának szándékában áll helyreállítani.) 

Petrovits Istvánt 1830/3l-ben a „Laistrom" 37. oldalán, „A Közönséges Szolgálatokat Végzők 
Laistromá"-ban 76., az Adófizetők Jegyzőkönyvében 238. oldal 969. számon tartották nyilván. 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 Szi-
geti földjét a rajta levő épületekkel 6 évre. Az 1831/32-es összeírás 987. sorszámon Petrovits István va-
gyonáról az alábbiakat jegyezte le: „2 béres, 1 női szolgáló, 6 jármos ökör, 1 fejős tehén, 20 meddő te-
hén, 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 idevaló." 

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 város-
ban, 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 előb-
bi esetből, most hivatalosan igyekezett fellépni ellenük. Jegyzőkönyvek 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. 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 1832/ 33-as jegyzői „Laistrom"-ban az 1832. évi fü- és nádosztásokkal kapcsolatban látható a 
neve a „Napi Jegyző Könyv"-ben. Az 1832/33. évi összeírásban a 967. sorszám alatt olvasható. A 
„Tanátsi jegyzőkönyv"-ek szerint a zugpálinka és -bormérőkkel tovább folytatja a harcot. Panaszai jo-
gosak, mégis sok ellenséget szerez. A fenti tény is magyarázatul szolgálhat arra, hogy Petőfi Szabad-
szálláson csúfos vereséget szenvedett, mint követjelölt: „Úgy hiszem emlékeztek még arra az alacsony 
köpcös mészárosra, ki egykor a félegyházi, szabadszállási és szentmiklósi mészárszékeket árendálta, az 
az én apám. Nem gondolnám, hogy őtet egészen elfelejtettétek volna..." A szabadszállásiak emlékeztek 
a sok feljelentésre hús-, pálinka-, bormérés ügyében. Nem volt szerencsés a hivatkozás. 

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. Akkor a 
büntetés a feljelentőt, Petrovits Sándort illette. (Az elismerő nyilatkozat szerint.) A szabadszállási bér-
leteken túl kibérelte a fülöpszállási mészárszéket, a „Morgó Vendégfogadó"-t, ahol a székállólegény a 
kocsmáros. 
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Az 1834/35. évi összeírási könyv vagyonfelsorolása 934. oldalán az alábbi vagyont rögzíti: 1 job-
bágy, 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 szőlő. 

1834-ben a 44. oldalon kimutatták, 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 földjét 
380 forintért. A nádosztási jegyzéken és a „Közszolgálatokat Mutató Jegyzőkönyv"-ben Petrovits Ist-
ván 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. A 
Református Egyház Anyakönyve szerint násznagy a jelzett időben. 

1836. A „Tanátsi Jegyzőkönyv"-ekben „A kender és Krumpli Földek Osztásáról szolló Laistrom"-
ban és az „Utazó Levelek Jegyző Könyvében 1836. április 4-től 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. 

1837. Neve szerepel a „Napi Jegyző Könyv"-ben. „1837/38dik Katonai esztendőben Közszolgálato-
kat mutató Laistromá"-ban Kurta sori lakos 4 jármos ökörrel, 2 hámos lóval. Vagyon összeírás 1014. 
számon. „Utazó levelek Jegyző Könyve Petrovits István". Petőfi Petrovits Sándor 1837. augusztus 7-én 
Ercsibe megy. Ekkor vette a „Száraz Malmot" és „Tanyai Föld Birtokot". A Református Egyház Anya-
könyvében 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 iszo-
nyú 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." Az árvízkárosultak jegyzéke 637 személy nevét tartalmazza. Petrovits Ist-
ván az 507. sorszám alatt olvasható: „Ledült ház 1, kamra 1, istállói. Ház és egyéb épületekben esett 
kár 340 forint. Házi eszközökben esett kár 100 forint. Összesen: 440 forint". Ezzel szemben kapott 33 
forint segélyt. A kára szerint a nyolcadik a 637 károsultból. Az árvíz nehezítette a Petrovits István hely-
zetét. Meggyült a baja a hitelezőkkel: Nemes Matulay András ercsi székálló legény, Kultsár János. Ba-
log Ferencné, Vitzián János várták a hitel visszafizetését. 

1839-ben egész év folyamán a hitelezőkkel harcolt. 
1840-ben Pozsonyba megy az ügy intézése végett. 1840. február 27-én 2 évig tartó huzavona ért vé-

get. 
1840. március 15-én közhírré tették Petrovits István elárverezendő vagyonát. Az árverezés április 

16-án kezdődött. Az ingatlanokból és a holmikból a kimutatás alapján 8359 Ft és 53 kr. bevétel keletke-
zett, amelyet teljes egészében kifizetett a hitelezőknek. Kultsár Jánosnak 4557 Ft 30, Nemes Matulay 
Andrásnak 3100 Ft, Balog Ferentzcné Asszonyságnak 600 Ft, Vitzián Jánosnak 142 Ft 23. Összesen: 
8359 Ft és 53 kr.-t. 

1841 .január 7-i keltezéssel megérkezett Bécsből a levél, hogy „kérelme ezen az úton nem teljesíten-
dő". Az eddig „Úr", „Ő Kegyelme" Szabadszálláson „a megbukott Petrovits" lett. A tönkrement család 
Dunavecsére költözött, mert a dunai árvíz, a hitelek és a hitelből való vagyonosodás az elszegényedés-
hez vezetett. 

Molnár Péterné 

70 


