
BJSZTRAY GYULA : 

KOSSUTH, TÁNCSICS ES ГОНКАDALMÁH-TÁHSAIK 
HALÁLOS ÍTÉLETE 

1851. szeptember 22. 

I. 
Most múlt száz esztendeje, hogy a Habsburg-abszolutizmus a szabadság-

harc vezérkarára k imondot t halálos í téletekkel pecsételte meg akkor m á r két 
éve tomboló rémura lmát . 

Mivel a 48/49-i fo r rada lom ós szabadságharc vezetőinek sorában írók és 
publicisták is szépszámmal találhatók, e monstre-pör anyaga a tö r téne t í rás 
mellet t az i rodalomtörténet lap ja i ra is tartozik. 

Ez emlékek fölelevenítése nemcsak a kegyeletnek tett áldozat, hanem 
egyút ta l alkalom arra , hogy az i rodalomtör ténet némely hézagait pótol juk, 
tévedéseket megszüntessünk, és i rodalmunk néhány a lakjá t igazjabb s teljesebb 
megvi lágí tásba helyezzük. 

Amin t a bécsi szoldateszka megkezdte az e lá ru l t és lefegyverzett szabad-
sághősök kivégzését, egyide jű leg megindí to t ta az e l j á r á s t ama hazaf iak ellen, 
akik még ne>m kerül tek kézre. 

1850. j anuá r 1-én je lent meg a legnevezetesebb lista- Ez összesen 68 nevet 
tar ta lmaz, köztük Kossuthnak , a debreceni ko rmány és országgyűlés t ag ja i -
nak, külföldi követeinknek, a főbb tisztviselőknek s a honvédség m é g élő 
vezéreinek nevét. Címe: Idéző rendelet. Szövege a következő: 

,.A es. kir. 3-d. hadsereg parancsnoksága, alább nevezett, felségárulási bűnnel jog-
szerüleg vádolt, szökevény egyének ellen a haditörvényszéki vizsgálatot elrendelte, és 
pedig" (következik a 68 név, a szabadságharc idején viselt tisztségük rövid megjelölé-
sével. Majd pedig a következő szöveg:) 

„Minélfogva az összes vádlottak felszólíttatnak, hogy ez idézet kihirdetése napjá-
tól számítandó 90 napra e hadi törvényszék előtt megjelenjenek, s az őket terhelő vádak 
iránt feleljenek, ellenkező esetben törvény szerint makacsságban elmarasztal tatnak, s az 
ítélet távollétükben mondatik ki. 

Pest, jan. l-jén, 1850. Cs. k. haditörvényszék."1 

Tudni kell, hogy a rendeletet kibocsátó „cs. kir . 3- d. hadsereg parancs-
noksága" kifejezés: a legfőbb hóhért , báró Haynau t jelenti . Ezt az egykorú 
újságolvasó is könnyűszer reLki ta lá lha t ta . Az egyetlen magyarnye lvű napi lap 
— a Magyar Hí r l ap — hasábja in ugyanis , ahol a beidézések és hadi törvény-
ezéki ítéletek publ iká lása egymást követte, úgyszólván naponta je lent meg 
„a cs. k. 3-ik hadseregparancsnokságnál , táborszernagy b. Haynau-fé le , az 
1848. és 49-ik m a g y a r had j á r a tban nyomorékokká lett katonák gyámol í tásá t 
illető a lap í tványra tet t önkénytes adakozások" jegyzéke. (Érdemes tanulmá-
nyozni: kik voltak azok a „gutgesinnt" polgárok, a k i k oly buzgón adakoztak 
a ,,bresciai hiéna" nevét viselő kegyes alapra!) 

A ki lencven-napos határ idő letelt, s a beidézett for rada lmárok jórésze 
nem volt ha j landó kiszolgál tatni m a g á t az osztrák császár és hóhérai bosszú-
jának . Legtöbbjüknek s ikerül t m á r külföldre jutnia , mások i t thon bujdostak, 
rej tőztek, naponta halá los veszedelmek között. 

1 Ld. Magyar Hirlap, 1850 jan. 1 
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A „os. к. haditörvényszék", vagyis Haynau vérbírósága tehát kénytelen 
volt távollétükben pörbefogni s í télkezni fölöttük, úgy amint azt előre 
jelezte. Mire azonban az ítéleteket meghozták, az „Idéző rendelet' -ben szereplő 
68 név 36-ra csökkent. I t t m á r nem szerepel — többek között —: Beniczky 
Lajos kormánybiztos és a fölkelőesapatok vezére, Berná th Zsigmond ung-
megyei főispán (Mikszáth .,Különös házasság" c. regényének egyik alakja. 
Buttler Já.nos gróf bará t ja ) , Egressy Gábor színész és Kossuth kormány-
biztosa, Lónyai Menyhért pestmegyei képviselő, Remellay Gusztáv hadbíró 
a fölkelő hadseregben s vésztörvényszéki bíró (akkoriban elég" jónevü 
novellista) stb. 

A Haditörvényszéki ítéleteket 1851- szeptember 22-én mondták ki „in 
contumaciam" s ha j to t ták végre „in effigie", — amint erről a Magyar Hírlap 
1851. szeptember 23-án m e g j e ^ n t 568. számából értesülünk. Az í télet is — 
éppenúgy mint az „Idéző rendelet" — betűrendben sorol ja fel a 36 „pártütő" 
nevét, részletezve személyi adataikat és „felségsértő bűneiket". A névsor a 
következő: (Általános tájékoztatás végett feltüntetjük tisztségüknek, hivatali 
ál lásuknak azt a rövid megjelölését is, amely az „Idéző rendelet" szövegében 
volt olvasható!) 

1. Almásy Pál, alsóház elnöke, hevesmegyei képviselő és kormánybiztos. 
2. Gr. Andrássy Gyula, Kossuth ügynöke Konstantinápolyban S a felsőház tagja 
3. Galanthai Balogh János, barsmegyei képviselő. 
4. Gr. Batthyány Kázmér, Kossuth Lajos külügyministere. 
E. Beöthy Ödön, biharmegyei főispán és kormánybiztos. 
6. Csernátoni-Cseh Lajos, állítólag komárommegyei képviselő, s Kossuth ti tkárja. 
7. Gorove István, temesmegyei képviselő. 
8. Esquire Guyon Richard, hajdani cs. k. főhadnagy, utóbb főlkelési tábornok. 
9. Hajnik Pál, pestmegyei képviselő, a pártütőknél rendőrfőnök 

10. Házmán Ferenc, budai képviselő. 
11. Horváth Mihály, Csanádi püspök s Kossuth cultusministere. 
12. Irányi (előbb Halbschuh) Dániel, budai képviselő s kormánybiztos. 
13. Báró Jósika Miklós, honvédelmi bizottmánvi tag. 
14. Kmethy György, 19. cs. k. gyalogezred! főhadnagy, utóbb fölkelést t áb o rn o k 
15. Komis Károly, pesti egyetemi t anár s vésztörvényszéki közvádló. 
16. Kossuth Lajos. 
17. Ludwigh János, szepesmegyei képviselő és kormánybiztos. 
18. Madarász László, székesfehérvármegyei képviselő s a pártütőknél rendőrfőnök. 
19. Bárp Majthényi József, felsőházi t a g és jegyző. 
20. Mérey Móricz, főlkelési őrnagy, ú j ság í ró s rendőri hivatalnok. 
21. Mészáros Lázár, cs. k. vezérőrnagy, bácsmegyei képviselő és a pártütőknél 

hadügyminister. 
22. Oroszhegyi József (valódi nevén Szabó) guerillavezér. 
23. Perczel Móricz, budavárosi képviselő, s fölkelőcsapatok vezére. 
24. Ferczel Miklós, tolnamegyei követ, s fölkelő sereg vezére. 
25. Puky Miklós, hevesmegyei követ s kormánybiztos. 
26. Rákóczi János, Kossuth megbízottja s hivatalnoka. 
27. Sárossy Gyula, pesti főváltótörvényszéki ülnök. 
28. Somogyi Antal, csongrádmegyei követ. 
29. В Splényi Lajos, cs. k. kapitány, s Kossuth ágense. 
30. Báró Stein Jenő Miksa, cs. k. mérnök kapitány, vég re fölkelők tábornoka. 
31. Szemere Bertalan. Kossuth ministerelnöke. 
32. Szontagh Sámuel, fölkelő vésztőrvényszéki ülnök. 
33. Táncsics valódi néven Síáncsics Mihály, baranyamegyei képviselő. 
34. Széki gr. Teleki László, pestmegyei képviselő és Kossuth ágense Francia-

országban. 
35. Doggenfeldi Vetter Antal, cs. k. 37. gyalogezredi őrnagy , végre fölkelők tábor-

noka. 
36. Vukovich Szabbás, Kossuth igazságügyi ministere. 
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A pörbefogottak személyi adatainak és „felségsértő bűneik"-nek egyen-
kénti részletezése u tán következik az ítélet szövege: 

„Miután a vádlottak, kikre az előadott tényál lásban minden egyesnél elősorolt 
cselekvények törvényesen rájok bizonyultak, daczára mult évi .mart. 31-kén lefolyt idézési 
határidőnek, meg nem jelentek: azént a fölöttük ta r to t t haditőrvényszéken egyhangú 
szavazattal ítéltetett: mikép összesen a fölségsértési bűn részesei, s ennélfogva аг 
5. hadiczikk s 1849-ki júl. 1-ji proclamatio szerint vagyonuknak elvétele mellett a lázadás 
által okozott károk megtérítésére — Horváh Mihály a földi javak (temporalia) elvesjZ-
tése, Kmethy, Mészáros, Splényi, Stein és Vetter pedig a es. kir. hadseregben viseli 
rangjaiktóli megfosztás mellett — kötél általi halállal büntetendők, s nevük a bitófa* 
kiszcgeztelendő. 

Mely a es. kir. III. hadtestparancsnokság által megerősített ítélet mai napon közzé 
tétetett s a szolgálati szabály értelmében végrehajtatott . 

A cs. kir. haditörvényszéktől. 
Pest, sept. 22-kén 1851." 

A „es. kir. haditörvényszék" mindenre elszánt szolgái elég "bornirtak 
voltak ahhoz, hogy végigjátsszék a kivégzési komédiát! Egy szemtanú elő-
adása szerint: „Katonaság fedezete alatt a szokásos módon mentek ki a vesztő-
helyre. ahol 36 bitófa állt. Kiérvén, felolvastatnak az ítéletek. Ekkor előlép 
a bakó. utána két pribék négyszögű fekete táblákkal, amelyeken az elítéltek 
neve fehér betűkkel volt felírva. A hóhér ezeket a táblákat a megállapított 
sorrend szerint felszögezi a b i t ó f á k r a Legutolsó a Kossuth neve, ezzel i s 
jeleztetvén, hogy ő a legbűnösebb, s ha a kivégzés csakugyan megtörténik, 
őt hagyják vala társai között a legutolsónak." 

A magyar nép néma fájdalommal és megdöbbenéssel szemlélte az esemé-
nyeket. A hazafiak rettegve figyelték: vá j jon nem keriil-e zsandár kézre 
valaki a halálraítéltek közül? Csak kevésről tudták biztosan, hogy s'került-e 
külföldre jutnia, vagy még mindig idehaza bujdosik? Hiszen még egy Petőfi 
sorsáról is a legképtelenebb legendák keltek szá rnyra . . . 

Szilágyi Ferencnek, a Magyar Hírlap „gutgesinnt" szerkesztőjének, volt 
érzéke a közönség lélektanához. A halálos ítéletek publikálása után szaporán 
kezdett közölgetni híreket a külföldre jutott s immár biztonságban lévő 
„rebellisekről". Hangja legtöbbször gúnyos, csúfolkodó (talán így is érzett!), 
— olvasói mégis megkönnyebbülten lélekzettek föl, amikor az egyetlen 
magyarnyelvű hírlapból arról értesülhettek, hogy az üldözöttek közül ennek is, 
annak is legalább az élete mentve van! Akikről a Magyar Hí r l ap hallgatott, 
azok felől vagy nem volt megnyugtató értesülés, vagy biztos lehetett az olvasó 
afelől, hogy itthon rejtőznek, min t pl. Rákóczi János, Sárosi Gyula, Táncsics 
Mihály. 

Ennek a hosszú listának megvan az a nevezetessége, hogy a 36 halálra-
ítélt közül senki sem került hóhérkézre. Azok is, akiket a hatóságok utóbb 
elfogtak, újabb ítélet alapján m á r csak hosszabb-rövidebb ideig tartó börtön-
büntetéssel sújtat tak. Az emigránsok egy része külföldön húny t el, más része 
a kiegyezés tá ján hazatért. 

Az elítéltek — akiket a kivégzési komédia elvégre mégis csak legköze-
lebbről érintett — nem tagadhatták meg, hogy a helyzetükhöz illő akasztófa-
humornak kifejezést ne adjanak. Volt a ,,felaggatott" hazafiak között, ki „élő 
halott"-nak s „kísértet"-nek nevezte magát; a bujdosó Sárosi Gyula 1852-ben 
„Árnyék Pál" néven jelentkezett olvasói előtt; mások névaláírás helyett 
akasztott embert rajzoltak leveleik végére. I r ány i Dániel azt beszélte, hogy: 
„Jót nevettünk, mikor tudomásunkra jutott, hogy mi tulajdohkép már nem ie 
élünk, s hogy bennünket az atyáskodó osztrák kormány a mi tudtunk nélkül 
felakasztatott." 
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Egyébként a halálos ítéleteknek a Magyar Hír lapban való közlése sem 
nélkülöz bizonyos irodalmi érdekességet. A halálraítéltek közül ketten ugyanis 
e lapnak történetesen munkatársai voltak! Az egyik Cseruátony Lajos, aki 
— úgy is, mint a lap szerkesztőjének, Szilágyi Ferencnek egykori kolozsvári 
ref. kollégium-béli d iák ja — ezidőben éppen párizsi levelezője volt a Magyar 
Hírlapnak. „E levelek rendkívül vörös színűek s csak azért jelenhettek meg, 
mert a bécsi kormány szemét elfutotta a vér a forradalom után, s nem látott 
egyebet, mint kiszemelt áldozatjait. A saj tóra csak később terjeszté ki f igyel-
mét."2 — A másik: Jósika Miklós, aki 1851. július eleje óta küldözgette a 
Magyar Hír lapnak „brüsszeli leveleit", melyekben az ottani életmódot, szoká-
sokat, eseményeket ismerteti, összehasonlítva azokat a hazai viszonyokkal, 
rejtett célzásokat tevén — mint pl. a párizsi kémek gúnyolásakor — a magyar -
országiakra is. A Magyar Hír lap szept 23-i számában megjelentek a halálos 
í téletek, köztük a Jôeikàé is, de azért a lap mintha mi sem történt volna, 
folytatta — természetesen név nélkül — a brüsszeli levelek közlését egészen 
okt, 9-ig, amikor azok egyszerre elmaradnak.3 

* 

A névsorból láthatóan a száz évvel ezelőtt halálraítélt személyiségeknek 
kb. kétharmad része kizárólag a történetírás lapjaira tartozik. De van köztük 
tizenkét olyan név, amely teljesen vagy részben az irodalomtörténet tulaj-
dona. Ezeket közelebbről megvilágítjuk. Hogy a mai történeti ítélet a pörbe-
vontak közül egyeseket mennyiben tar t valóban forradalmárnak s a szabad-
ságeszmék hű képviselőjének: az most vizsgálódásunk célját nem érinti. 
Beérjük az adott ténnyel, hogy m'nt a magyar nép szabadságküzdelmének 
részeseit, Kossuth híveit és munkatársait , vezérükkel együt t hurcolták egy-
kor — hacsak jelképesen is — vérpadra. 

Emlékük felúj í tása módot nyú j t arra, hogy a rá jok vonatkozó irodalom-
történeti ismereteket és adat tárat kissé kiegészítsük. Fel tűnő ugyanis, hogy 
még az i t t szóbanlévő legjelentősebb személyiségek életrajzírói közül is alig 
rpy-kettő közölte, vagy értékesítette az ítélet szövegét. Szinnyei József a 
„Magyar Írók" biobibliográfiájában minden egyes esetben utal a Magyar 
Hír lap 1851. évi 568. számára (ez az ítéleteket tartalmazó szept. 23-i szám), de 
eddig alig akadt olyan monográfus, aki e jelentős fo r rás t fel is használta 
volna. 

A személyi adatokat és vádpontokat részletező szakaszok több szempont-
ból is tanulságosak. Legfontosabb mindenesetre az, hogy épp a forradalmi 
„bűnök" felsorolásával számunkra élesebben megvilágí t ják hőseink olyan 
szerepét s ténykedéseit, melyek a későbbi szemléletben elhomályosultak vagy 
szándékosan más megvilágításba kerültek. E szakaszok helyenként igen érde-
kes mozzanatokra, eseményekre, tényekre, közleményekre h ív ják fel figyel-
münket. Az egves szövegeket szószerint közöljük. Csupán a legfeltűnőbb 
vaskos tévedéseket igazít juk ki, a helyes adat zárójelbe-iktatásával. 

IL 

Feltűnő jelenség, hogy a „cs. k. haditörvényszék" nem rangsorolta a 
pörbefogott vádlottakat, hanem a legmechanikusabb keretbe, ábécé-rendbe 
foglalta őket mind az „Idéző rendelet" kibocsátása, mind pedig az í téletek 
közzététele alkalmával. Ezzel látszólag azt akar ták kifejezni, hogy vala-
mennyien egyazonos bűnben, a „pártütés", illetőleg „felségsértés" bűnében 

2 Csernátony Lajosról (Hazánk s a Külföld, 1867. 353—5. 1.). 
3 L. még Dézsi Lajostól: Br.Kósika Miklós (Bp. 1916) 295—7. 1. 
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talál tat tak vétkeseknek, s m i n t ilyenekre a törvény egyformán kötél általi 
halál t mér. Bat thyány La josnak s az aradi vér tanúknak ítélete is azonos 
ezzel, mintha osak valami ű r lapo t töltöttek volna ki a bírák, amikor halálra 
szánták a szabadság híveit. 

De a „cs. k. haditörvényszék" minden megtévesztő mesterkedése ellenére 
is világosan kitetszik a hazug játék, mellyel gyávaságát igyekszik fedezui. 

A monstre-pör középpontjában a szabadságharc legfőbb vezére, 
KOSSUTH L A J O S áll. Nyilvánvaló, hogy az „Idéző rendelef -ben és az íté-
letben szereplő személyek nagy részét csak azért foglalták Kossuthtal közös 
l istára, hogy leplezzék a bécsi udvarnak a legnagyobb ellenféllel, a „főrebel-
lissel" szemben tajtékzó tehetetlen dühét és szégyenét. Könnyű felismerni 
ennek áruló nyomait! íme: Az „Idéző rendelet"-ben a felsorolt nevekhez egy-
egy tisztség-megjelölés járul, hogy t. i. milyen címen kívántak ellene e l j á rás t 
indítani; Kossuth Lajos neve pusztán áll, minden címmegjelölés nélkül! 
Viszont az ítélet részletes indokolásában a terhére rótt cselekmények volta-
képpen süríteU fogl-il.itai azoknak a „főbenjáró bűnöknek' , melyekben társa i t 
és törekvéseinek ré^zese:t külön-külön marasztalták el. H n ngosan bizonyít ja 
továbbá Kossuth sokszorosan kiemelt személyiségét az, hogy a pörbefogottak 
nagy része kifejezetten mint az ő fegyvertársa került erre a listára! A minisz-
terek „Kossuth miniszterei", a követek „Kossuth megbízásából" küldetitek 
külföldre, a tábornokok, kormánybiztosok, képviselők és tisztviselők mind, 
mind az ő személyéhez kapcsoltatnak, jeléül annak, hogy az abszolút monarchia 
lakája i a népfelség elvét és a felelős kormányzat gondolatát nem tudták, 
de nem is aka r ták megérteni! És végül minden kétséget kizáróan leleplezte 
a reakció hazug mesterkedését az a körülmény, hogy a jelképes kivégzések 
alkalmával a bakó a névtáblákat „megállapított sorrend szerint' ' szögezte fel 
a bitófákra, s Kossuth neve — utol jára maradt ! 

Az ítélet szövege a következő: 

16. [sorszám.] Kossuth Lajos, monoki születésű, Zemplén megyében, 47 éves, evang., 
nős, 3 gyermek atyja, ügyvéd és hírlapszerkesztő, 1848-ban magyar pénzügyminister 
s Pest város követe a magyar országgyűlésen, a magyar forradalom kezdetétől fogva 
ennek fegyvererőveli bevégeztetéseig, annak előmozdítása- s kormányzásában legkitű-
nőbb szerepel játszott ; különösen abban az által vett részt, mikép az országgyűlést az 
1848 ect. 3-ki legfelsőbb nyilatkozványnak, melylyel az feloszlatott, el nem ismerésére 
s együttmaradására indította, a honvédelmi bizottmány neve alatt felállított ideiglenes 
kormány elnökségét elvállalta; pénzjegyek kibocsátása által módot szerzett magának 
arra, hogy a törvényes kormányhatalom elleni fegyveres ellenállást folytathassa, melyet 
ő újonczozás, a nemzetőrség mozgóvá tétele s a népfölkelés rendezése által legveszé-
lyesebben fejtett ki; a hadsereggel együtt maga is részt vett az osztrák főherczegségbeli 
beütésben; ő felsége I. Ferencz József trónöröklését bitorlásnak nyilvánította; a cs. k. 
seregeknek Windischgrätz herczeg tábornagy alatti előnyomulása alkalmával a kormány 
s országgyűlés székhelyét Debreczenbe tette át; felhívások s proclamatiók, jutalmazások 
s rögtönítélő törvényszékek által a népet s a sereget a megkezdett forradalmi munká-
ban kitörésre [helyesen: kitűrésre, kitartásra] ösztönözte, s ügynökök által a külföld 
rokonszenvét annak számára megnyerni ügyekezeít; s végre az 1849. april 13-ki titkos 
értekezletek s az april 14-iki nyilvános ülésben, Magyarországnak az öszállamtóli teljes 
elszakasztásat, a felséges uralkodóház trónbóli letételét s száműzését indítványozta 
s keresztülvitte; mint Magyarország kikiáltott kormányzója, magának ministeriumot 
választott, azzal együtt május 14-kén a függetlenségi határozatra az esküt le-
tette; 1849. maj. 18-kán s jun. 27-én. a szövetséges osztrák-orosz haderő ellen keresztes-
hadra tett felszólítást, s Magyarországon dictatori hatalommal uralkodott, mígnem a hadi 
események őt 1849 aug. 11-én Aradon a kormányróli lelépésre s kevéssel azután Török-
országba futásra kényszerítették. 

Kossuth mellett még t izenegy nevet emelünk ki; azokét, akik munkás-
ságuk vagy sa já tos szerepük révén legközvetlenebbül tar thatnak számot az 
irodalomtörténeti érdeklődésre. Névszerint a következők: Csernátony Lajos, 
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Horváth Mihály, I rányi Dániel, Jósika Miklós, K o m i s Károly, Madarász 
László, Mérei Móric, Oroszhegyi Józsa, Sárosi Gyula, Táncsics Mihály és 
Teleki László. Publicisták, költők, írók és tudósok. Közülük néhányat pl, 
Csernátonyt, Sárosit, Táncsicsot kifejezetten a tollúk miat t marasztaltak el; a 
többieket általában egyéb forradalmi tevékenységük miatt vonták pörbe. 

Legnépesebb a publicisták csoportja. Hivatásuknál fogva is közelállnak 
Kossuthhoz, ' kinek hírlapírói működését az ítélet szövege sem mulasztja el 
megemlíteni. Kossuth — a magyar publicisztika örök büszkesége, a modern 
magyar hírlapírás megteremtője — nyitotta meg azt az utat, melyen Cser-
nátony Lajos, Irányi Dániel és Táncsics Mihály is működött. Munkásságuk 
a magyar sajtó történetétől elválaszthatatlan, sőt annak egyik fontos feje-
zetét alkotja. 

Az a körülmény, hogy a reakció te r ror ja oly elvakult dühvel támadt a 
toll képviselői ellen, önmagában muta t ja a csak nemrég kivívott sajtószabad-
ság roppant jelentőségét. A toll a karddal egyértékű fegyverré vált! Katonái 
ugyanolyan megítélésben részesültek, mint a honvédelem fegyveres erőinek 
vezetői. A „Március Tizenötödike", a „Radicallap", a „Népelem" és a „Mun-
kások Újsága" szerkesztőinek s munkatársainak névsora e feketelistán nyil-
ván jelzi, hogy a reakció voltaképpen az egész baloldali sajtót, a szabadság 
elveit bátran érvényesítő, haladó szellemű gárdát k ívánta a vádlottak pad-
jára juttatni , illetőleg megsemmisíteni. Innen van, hogy a forradalom vezér-
karának e l istájára kerültek mindazok, akik — különösen Debrecenben — 
a következetes forradalmi programmot hirdették, ellenben nem szerepelnek 
olyanok (pl. Jókai vagy Vas Gereben), akik e szélsőbaloldaliaknál sokkal 
„felségsértőbb" gúnyiratokat is írtak korábban, ám magatartásuk Debrecen-
ben feltűnően tartózkodó l e t t (Á legkirívóbb példa Jókai.) 

Nem tudjuk pontosan: kik sugalmazták és részleteiben kik szerkesztették 
e nagy jiör anyagát. Az sem egészen világos, hogy a névsor összeállítása 
milyen alapon történt Némely jelek a r r a engednek következtetni, hogy a 
személyes bosszúnak, a reakciós körök neves vagy névtelen följelentéseinek 
is szerepük volt a vádaskodásban. De az kétségtelenül bizonyos, hogy —! mint 
majd látni fogjuk — a vádlók mohón forgatták a 48—49-i hírlapokat, főleg 
a hivatalos „Közlönyt" és a radikális újságokat, s azokból meglehetősen rend-
szertelenül ragadtak ki céljaiknak megfelelő részleteket Minthogy pedig a 
forradalmi balszárny képviselői érthető szolidaritást tanúsítottak egymás 
iránt, s ezt sajtószerveikben ki is fejezték: — vádlóik pusztán e hírlapok 
áttanulmányozásából, tehát külső eszközökből is megállapíthatták a radikális 
csoport törekvéseinek magasabb összefüggését. Akkoriban majd mindenik 
sajtószerv közölt időnként lapszemlét Nos, a baloldali közlönyöknek baloldali 
társaikról, vagy másfelől a megalkuvó sajtóról való vélekedése teljesen 
egybehangzó! Táncsics „Munkások Újsága" éppen olyan elismerően szól a 
Madarász-testvérek „Népelem" c. lapjáról, s a Csernátony—Pálffy Albert-féle 
„Március Tizenötödikéről", mint ezek az ő becsületes szándékairól. (Pl. a 
„Munkások Újsága a „Népelem"-ről: 1848. máj . 7. és aug. 6. sz.; u: a: a „Március 
Tizenötödikó"-ről is 1848. máj . 7-, a Népélem viszont Táncsics és Csernátonyék 
lapjáról: 1848. aug. 18., stb.) 

A forradalom szóbanlevő publicistái közül TÁNCSICS MIHÁLYt kell 
elsőnek említenünk. Ö maga tört utat göröngyös pályáján, s más forradalmi 
csoportoktól elkülönülve lengette vörös lobogóját. Am amikor a politikai 
szükség úgy kívánta, pl. Debrecenben is a legszorosabban együttműködött 
a Madarász-féle radikális csoporttal. (Erről jellemző szakaszokat olvashatunk 
önéletírásában.) Táncsicsot már 1846-ban börtönbe juttat ta az abszolutizmus. 
Természetes, hogy 48—49-ben kifejtett fokozott publicisztikai tevékenysége 
miatt — melyhez most képviselői szerepe is járult — a megtorló hatalom 
az elsők között kereste halálra. Midőn 1850 novemberében az osztrák kormány 
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24 magyar rebellis internálását kér te a töröktől, az ez alkalommal Kiutahiába 
internál t Kossuth, Bat thyány Kázmér, Mészáros Lázár és mások neve mellől 
a Táncsicsét sem felejtették ki, mer t azt hit ték, hogy ő is török földre 
menekült. 

Táncsics Mihálynak a legutóbbi esztendőkben elégtétellel szolgált az 
utókor. Ma már több monográf ia méltat ja jelentőségét, s egyes művei ú j 
kiadásban lát tak napvilágot. De halálos ítéletének szövege — tudtommal — 
egyik életrajzában sem olvasható; pedig az ellene felhozott vádpontokat is 
érdemes kissé közelebbről megvilágítani. Az ítélet szövege: 

33. [sorszám.] Táncsics valódi nevén Stáncsics Mihály, született Pesten [nem ott, 
hanem a veszprémmegyei Acsteszéren] Magyarországon, 51 éves, ev. val., nős, pesti 
názbirtokos, volt iskolatanító, 1850-ki jan. 1 én fölségsértés: vád folytán nyilvánosan 
megidéztetve s meg nem jelenve, mint Baranyamegye képviselője a magyar országgyűlési 
üléseken egész a felkelő kormánynak Debreczenbe meneküléseig, hová ő azt követé, 
s Debreczenben egész annak Budapestre visszatértéig, tehát 1849-ki april 14-ke előtt 
és után, tényleges részt vett. Ezen idő alatt szerkeszté a magyar munkások újságát , 
s több köztársasági s communistikus irányú röpiratokat bocsátott közre. Elsőben kiadott 
egy lelszólítást fegyverre, indítványokat tőn dictaturára, követküldésre minden nevezetes 
udvarhoz, valamennyi horvát kiirtására, valamennyi külföldön tartózkodó magyar be-
idézésére, javaik lefoglalására meg nem jelenés esetében; a magyar sereg behívására 
Olaszországból, a köztársaság behozatalára, a pragmatica sanctio megsemmisítésére — 
elégetésének egy rajzképével — s felhívást a küzdelemre „vérboszú" czím alatt. Ezen 
újságot 5 Debreczenben is folytatá egész 1849-ki febr. 3-káig, mint annak a fslkelö 
kormány általi megszüntetése napjáig s isméti betiltásáig, még 1849-ki júniusban is, 
Pesten, 4 számot röpirat alakban nyomtatott belőle Azonkívül tagja volt az egyenlőségi 
társulatnak, s 1848-ki oct. 3-ka után e körben egy szerfölött ingerlő tartalmú proclama-
tiót bocsátott ki, teljesen féktelen kifakadásokkal a Magyarországba királyi biztosul kül-
dött es. kir. altábornagy báró Jellacic ellen, kit elfogatni s mindazokat, kik vele tartanak, 
megöletni javaslá. 

Táncsics „bűnlajstromának" középpontjában tehát „Munkások Újsága" 
c. lapja és röpiratai állottak. 

A „Munkások Újsága" hasábjain sor jában megtalál juk azokat a közle-
ményeit, melyek a legfőbb vádpontok (számszerint mintegy tíz vádpont) 
a lapjául szolgáltak. Az inkr iminál t tárgyakat (felszólítás fegyverre, indítvá-
nyok diktatúrára, követküldés külföldre stb.) Táncsics különböző közlemé-
nyeiben többször kifejti, de néhány nagyobb cikkében össze is foglalja. I lye-
nek főleg „Politikai hitvallásom" (M. Ujs. 1848. július 9), „Mit kell termünk?" 
(M. Ujs. 1848. okt. 3.) és „Respublica" c. ter jedelmes cikke (M. Ujs. 1848. okt, 
13—nov. 3.). 

Elevenítsük fel Táncsics publicisztikai dolgozatainak érintet t szakaszait, 
melyek forradalmi munkásságát jobban megvilágít ják. 

Táncsics már 1848. ápr. 30-án hirdeti, hogy „veszedelem fenyeget" s „fegyveres 
nemzetőrségre" van szükség. Ds az ítélet minden bizonnyal egy szept. 29-én publikált 
közleményére vonatkozik, melynek refrénként ismétlődő vezérmotivuma: „Fegyverre, 
magyarok, fegyverre!" (Szózat a magyarokhoz, Dobrossitól.) 

A következő öt vádpontot a vádhatóság Táncsics „Mit kell tennünk?" c. javaslatai 
ellen szögezte Táncsics javaslatait azzal vezeti be, hogy a felelős minisztérium létre-
jöttével nincs szükség sem királyra, sem nádorra; mivel pedig Kossuth a népnek teljes 
bizalmát bírja, kívánatos, hogy „teljes hatalommal felruházva legyen". (Ez az „indítvány 
a dictaturára' '.) 

Javaslatainak egy következő pontjában kívánja, hogy „küldessék minden nevezetes 
országba követ". „Politikai hitvallásában" már előbb s bővebben kinyilvánította: 
„Kívánom és akarom, hogy Magyarország részéről más országokban követek legyenek, 
s általok más szabad nemzetekkel barátságos, szövetséges viszonyba jőjünk." 

„A külföldön tartózkodó magyarok beidézésére" nézve ezeket kell tennünk: „Azon 
magyarok, kik akár régebb idő óta külföldön laknak akár pedig most a veszedelem 
idején hagyták el a hazát, mely iránt tartozó szent kötelességüket elmulasztják, 3 hét 
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alait okvetetlenül haza jöjenek, s ha nem, jószágaik elfoglaltassanak és azon szegények-
нек csztassanak ki, kik most harcokban a hazáért áldoznak." 

Ugyanott: „Olaszországból hadseregünk tüstént haza rendeltessék." De „Válasz-
fel irati javaslatában" (M. Ujs. 1848. júl. 23 ) szintén követeli az Olaszországban állomá-
sozó magyar seregek „késedelem nélküli hazarendelését". 

Ami „a köztársaság behozatalát" és „a pragmatica sanctio megsemmisítését" illeti: 
ezek tulajdonképpen Táncsics publicisztikai munkásságának sarkpontjai. Eléggé tanú-
sítja ezt lapjának legterjedelmesebb közleménye „Respublica" című cikksorozata. Mindjár t 
az első közlemény élén (1848. okt. 13-i, 5. sz ) talál juk az ítéletben említett „rajzképet": 
egy fametszetet, mely a pragmatica sanctiónak a korona rajzával ellátott okiratát lán-
gokba vetve ábrázolja. A cikksorozat gondolatmenete: „1. Mi kárt áraszt a király a nem-
zetre, még ha legjobb volna is. 2. Csak a respublica elégítheti ki a szabad polgárok kíván-
ságát. 3. Hogyan kell intézkednünk, hogy az európai országok közt méltó helyet fog-
lalhassunk el." 

De másutt is többször támadja „az álmoskönyvbe illő pragmatica sanciót". Különö-
sen tanulságos az, amit „Felvilágosítás és felszabadítás" c. hosszabb közleményében 
mond (M. Ujs. 1848. szept. 14.): „Apáink egy mumust csináltak maguknak és azzal 
ijesztgették egymást és gyermekeiket; és azon mumus az úgynevezett pragmatika 
szankczio". Majd így folytatja: „Ugyan minő ál lat ja istennek lehet az a pragmatika 
szankczio? kérdik talán némelyek közületek. Barátim, az semmi egyéb, mint a múlt század-
ban befirkált darab papiros. Az úrbéri törvények egész egy nyaláb befirkált papirost tet-
tek, s a múlt országgyűlés megsemmisítette, most sajtot takarni való; senki sem veszi 
többé hasznát; a jelen országgyűlés, vagy akármelyik, a pragmatica papirosdarabot is 
megsemmisítheti; mert az országgyűlés, ha akarja, mindenható, fölötte semmi más hata-
lom nincs, istenén kívül." 

A szept. 17-i számban is foglalkozik e kérdéssel: „ ö s apáink azt mondták, hogy a 
Habsburgi családnak férfi első szülöttje legyen mindig magyar király; később egyszer 
nem volt fiú, hanem leány, akkor azt határozták, hogy a lány is lehessen király: ebből ál! 
a híres pragmatika szankczio . . . " 

Egy további vádpont így hangzik: „Felhívás a küzdelemre vérboszú czím alat t" . 
Az inkriminált cikk, „Véres bosszú" címmel, a Munkások Újsága Í848. dec. 29-i számának 
a vezércikke. Tulajdonképen rövid bevezetés Kossuth és a Honvédelmi Bizottmány 1848. 
dec. 22-én kiadott nevezetes proklamációjához („Magyarország népeihez", felhívás az 
önvédelmi harcra), melyet Táncsics is közzétett lapjában. Vezércikkét e szavakkal zá r j a ; 
„Nem vétettünk mi a császárnak és zsoldosainak, mért támadnak ellenünk? Ez égbekiáltó 
giizságért véres boszú legyen, hogy századokig megemlegessenek és rettegjenek szent 
földünkre ellenségképen átlépni." 

Es végül egy-két példa a Jellasics ellen tett „féktelen kifakadások" közül: „Jellasics 
egyike azon reakciósoknak, kik hazánk veszedelmére dolgoznak, kik a régi szolgaságol 
akarják visszahozni. . ." (M. Ujs. 1848. szept. 10.) „Egy hóhér, egy népgyilkos jön elle-
nünk, és ez nem más, mint Jellasics . i . " (u. o. szept. 21.) E legutóbbi idézet Táncsicsnak 
éppen az egyenlőségi társulathoz benyújtott „szerfölött ingerlő tartalmú proclamatió"-
jáöól való; Tóth Móriccal együtt bocsátotta ki, címe: „Magyarok!" 

Táncsics szerepéről a pörrel egyidőben Szilágyi Sándor (a halálos ítéle-
teket közlő Magyar Hírlap szerkesztőjének fia, a későbbi neves töténetíró) 
szintén megemlékezik. De Táncsics jellemzését néhány odavetett gúnyos meg-
jegyzéssel röviden intézi el.4 

A forradalmi programm megvalósítását legerél j esebben a MADARÁSZ 
LÁSZLÓ körül csoportosult radikális balszárny követelte, főleg a debreceni 
hónapokban. 

Madarász László öccsével, Józseffel (a memoáríróval) együtt indította 
meg Pesten „Népelem" c. napilapját , amely 1848 július 1-től szeptember 23-ig 
jelent meg. Ebbe (július közepén) beleolvadt az 1851-i halálraítéltek közt szin-
tén szereplő Mérei Móric „Radicallap" című rokontörekvésű lapja. Méreit 
Madarász utóbb maga mellé vet te rendőri hivatalába, s ezzel munkásságuk 
még szorosabbá vált. 

4 Szilágvi Sándor: A magyar forradalom férfiai 1848/9-ből. 2. kiad. Pest, 1850. 
328. 1 
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Kettőjük kapcsolatának közvetlenebb megvilágítása céljából idézzünk 
pár sort Mérei Mórnak Madarász Lászlóról készített portréjából. Amikor 
Mérei 1848 nyarán a képviselőház nevezetesebb tagjairól „Országgyűlési mell-
képek "címen jellemzéseket (afféle „fény- és árnyképeket") kezdett közölni: 
galér iá jában elsőnek Madarász László a l ak já t muta t ta be: 

„A szabadelmű párt egyik nevezetes bajnoka, szónoki s publicistái lángész, a szó 
szoros értelmében. Most a demokratikus eszmék vezérapostola, ellenzéki főnök a minis-
terium irányában, s a radikalis párt legkészültebb kor i feusa . . . ö mint politikus határo-
zott, tiszta elvekkel bir, s ezen elvek alkalmazását nem függeszti fel mellékes tekintet- és 
körülményektől, meggyőződését nem rámázza s formulázza a tekintély és hatalom igé-
nyei vagy érdeke szerint, hanem az igazság zászlóját lengetvén jobbjában, beszél úgy 
am;nt érez, s érez aképen, mint a népérdeket örök hite s ú g j a . . . ' 5 

Ismeretes, hogy a Madarász-féle parlamenti csoport politikai törekvé-
seit a Nyá ry Páltól i rányítot t á. n. „békepárt" buktat ta meg, — Jóka i „Esti 
Lapok" c. h í r lapjának jelentős közreműködésével. A gróf Zichy Ödön-féle 
ékszerek botránypörével sikerült is a radikális programm folytatását elgán-
csolniok. Természetes, hogy a nevezetes gyémánt-pörről az ítéletnek mind 
Madarász Lászlóra, m 'nd Mérei Mórra vonatkozó szakasza említést tesz És 
igen érthető, hogy a „békepárt"-hoz tar tozó Jókai (egyik idevágó visszaemlé-
kezésében), valamint a szintén kompromisszumokra hajló Szilágyi Sándor, 
említett könyvének Madarász Lászlóról szóló fejezetében," oly tendenciózus 
árnyképeket hagytak há t r a róla. 

Az alább közlendő haditörvényszéki ítélet a vádak súlypontját Madarász 
1849. évi működésére teszi. 

18. [sorszám.] Madarász László, czeczei születésű, Fehér megyében, [nem ott. 
hanem Gulácson, Zala megyében], 41 éves, [sz. 1811.] réf. val., — ki 1850. jan. l-jén 
felségsértési vád folytán nyilvánosan megidéztetett, de nem jelent meg, — a magyar for-
radalom kezdetétől fogva mint Fehérmegye követe, azután mint rendőrminister az ügy-
ágazatok egész körében, és mint a honvédelmi bizottmány tagja, a lázadó kormány alatt 
legfeltűnőbb, legveszélyesebb s legártékonyabb módon hatott; már az 1849 april 14-ki 
elhírült debreczeni convent-határozatban is munkás részt vett; hasonlag ezen időponton 
túl is, képviselői s rendőrministeri minőségben 1849 máj. 8-ig folyvást működött, s3t 
még aztán is, midőn az általa meggyilkoltatott Zichy ödön grófnak a lázadók által el-
kobzott holmiai s drágaságainak elsikkasztása miatt az országgyűlésből kizáratott, Fehér 
megyében újonnan követté megválasztását, valamint eziránti hitelesíttetését 1849' júl 
2-kán a képviselőháznál kereszülvitte; erre nem kevésbbé kártékonyán működött, s csak 
a magyar forradalomnak fegyvererőveli elnyomatása után menekült a külföldre. 

A haditörvényszéki ítéletnek M É R E I MÓRröl szóló szakasza márcsak 
azért is figyelmet érdemel, mert a 48-i radikális sa j tó e képviselőjéről a 
közönség általában csali Szinnyei 3záraz életrajza és SzJágyi Sándor 
torzképe7 alapján nyert tájékoztatást. Szilágyi Sándor könyvének „Hivatal-
nokok" c. ciklusában szól röviden és kíméletlenül Méreiről. Jó fo rmán csak 
pletvkákkal, mendemondákkal tűzdelt gúnviratot közöl róla. Eszerint : „Minis-
ter Madarász conseiller intime-je. N a g y férfiú, ki schuhwichsot nem e v e t t . . . 
Legfőbb érdeme, hogy a ministerrel fe rb l ize t t . . . Ké t személyben existált: 
Mérei a pléhgalléros nemzetőri őrnagy, Mérei a burnótszin-kabátos Staatsrath, 
p e c s é t ő r . . s t b . 

Mérei somogymegyei köznemes családból származot t Pesten végezte 
tanulmányait . A harmincas és negyvenes években több elbeszélést és cikket 
ír t az akkori lapokba (Nefelejcs, Regélő, Rajzolatok. Pest i Hirlap, Életképek). 

r' Radicallap, 1848. július 5., 27. sz. 
" Szilágyi Sándor id. m. 270—281. 1. „Madarász L. és J. testvérpár". (Szinnyei nem 

említi.) 
7 Szilágyi Sándor id. m. 337. 1. (Szinnyei nem említi.) 
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Eredet i színműveit és olaszból fordított drámáit elő is adták Budán és Deb-
recenben. (1834 és 1836). Bécsi származású felesége — aki ugyancsak irogatott — 
mint titkos ügynök szintén résztvett a szabadságharc mozgalmaiban. Mérei 
1848-ban politikai napilapot indított „Radicallap" címmel, mely június 1-től 
jú l ius 16-ig jelent meg. Ekkor a Madarász-testvérek lapjával egyesült, s 
Mérei neve, mint társszerkesztőé is rákerült a „Népelem"-re. Közös lapjuk-
ban Mérei a „Fővárosi mozgalmak" c. hírrovatot vezette. E rovaton kívül 
al ig egy-két más cikket í r t (pl. „Horvát mozgalmak". 1848. aug. 18. sz.) Utóbb, 
mint nemzetőri őrnagy működött, és okt. végén mint parancsnok vezette 
csapatát a schwecháti csatában. Talán éppen reá vonatkozik Jókai „A kőszívű 
ember fiai" c. regényének következő részlete („Egy nemzeti hadseregről" c. 
fejezetben): „Egy ügyvéd otthagyta irodáját , kardot kötött, s a legelső csatá-
ban maga vitte a zászlót legelői Schwechátnál a kartácszáporral szemközt. 
A végén ezredes [!] lett. Sohasem tanulta a háború t " . . . Azután az országos 
rendőri hivatalba rendelték be, és ott tanácsos lett. Baloldali polit ikája és 
a Madarász-testvérekhez fűződő szoros kapcsolatai magyarázzák, hogy a fekete-
listáról őt sem felejtették ki. 

Halálos ítéletének szövege: 

20. [sorszám.] Mérey Móricz, állítólag nógrádmegyei születésű, 46 éves [mindkét adat 
t éves ' a somogymegyei Kaposmérőn szül. 1813-ban], kath. vallású, nős, ki 1850. jan. l-jén 
felségsértési vád folytán nyilvánosan megidéztetett, de nem jelent meg, mint őrnagy 
s a pozsonyi nemzetőrség parancsnoka, ezt, 1848. oct. végén cs. k. katonaság ellen 
Schwechát felé vezérelte, azután az úgynevezett honvédelmi bizottmány alatt az elhirült 
rendőrminister Madarász László osztályába [n] előbb mint alrendü hivatalnok, később 
pedig mini ministeri tanácsos egészen annak vészes szellemében működött, ezenkívül 
a nemzetőrségi őrnagyi rangot megtartotta, 1849. mart. végén még alezredesi czímet is 
igényelt, mígnem a lázadó kormány által 1849. april végén a lázadók által meggyilkolt 
Zichy Ödön elkobzott holmiai- s drágaságainak Madarász Lászlóra hárított elsikkasz-
tásában részvétel miatt hivatalától elmozdíttatott, s azóta eltűnt. 

Az 1848—49-i szabadságharc sajtótörténetében egyik legélénkebb színfolt 
Osernátóny Lajos es Pá l f fy Albert lapja, a ,,Március Tizenötödike". A csip-
kelődő hangú ellenzéki lap-típusnak első hazai hírnöke ez az ötletesen szer-
kesztett újság, melyet annakidején annyira kedvelt és oly szívesen olvasott 
a közönség. A két szerkesztőtárs, Cseruátony és Pá l f fy neve sajtótörténetünk-
ben úgy összetartozik, mint a mitológiában Castor és Pollux. „Pá l f fy maga-
sabb volt a tengeri pharusnál, Csernátoni mint egy vitorlás hajó állt mel-
lette" — így ra jzol ja elénk őket egy kortársuk. Vadnay Károly meg két hosz-
szabb visszaemlékezésében idézi föl alakjukat.8 Harmadik szerkesztőtársukat, 
Gaal Józsefet (a „Peleskei nótárius" színpadi szerzőjét) — aki amazoknak 
debreceni tartózkodása alatt szerkesztette a lapot Pesten —- a köztudat — 
ebben a minőségében — teljesen elfeledte. 

CSERNATONY LAJOS publicisztikai munkásságát a rány lag sokan és 
bőségesen méltatták.9 Egyike volt a legkitűnőbb magyar hírlapíróknak, aki 
az emigrációban is értékes tevékenységet fe j te t t ki. Hazatérve, a kiegyezés 
u tán Tisza Ká lmán politikájához csatlakozott, s hosszabb ideig képviselő is 
volt, Tiszával együt t fúzionált. Szilágyi Sándor őt is megörökítet te könyvé-
nek „Journalisták" c. fejezetében.10 

E néhány adalék előrebocsátásával közöljük az ítélet szövegét. E szakasz 
főleg azért jelentős, mert elég pontosan megnevezi a „Március Tizenötödike" 

s Vadnay Károly: Irodalmi emlékek c. müvében: „Friss Március" (1893) és „Pálffy 
Albert emlékezete" (1898). 

e Pl. Hazánk s a Külföld (1867), Magyarország és a Nagyvilág (1867), Kákay 
Aranyos Nr. 2: Ujabb országgyűlési fény- és árnyképek (1877), stb. 

10 Szilágyi S. id. mű. 342—3. 1.: Pálfy és Csernátoni. (Szinnyei nem említi.) 
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általában szignálatlan cikkeinek ama csoportját, melyeket — legalábbis az 
ellenfél tudomása szerint — Csernátony írt : 

6. fsoi szám ] Csernátoni-Cseh Lajos, csernátoni erdélyi sz. [téves adat, mert kolozs-
vári születésű], mintegy 27 éves, nőtelen, reform., 1850. jan. l - jén ielségsértési vád 
folytán nyilvánosan megidéztetvén, de meg nem jelenvén, már 1848-ban az 1848 1. í. 
flegfelsőbb] nyilatkozvány megjelente után az általa szerkesztett Martius 15ke czímű 

radikal lapba iktatott, s mind a 1. f. dynastia, mind a cs k. hadsereg s annak vezérei 
ellen intézett gyalázó czikkei által a forradalom előmozdítását czélzó irányzatát nyilat-
koztatta s ez iránybari a népre hatni ügyekezett; továbbá ugyanazon év novemb. 11-én 
történt kineveztetését titokno'kká a honvédelmi bizottmányhoz, mely a kormány hatal-
mát magához ragadá, elfogadta, s e mellett önálló előadói működéseket végzeit. 1849. 
jan. elején a forr. kormánnyal Debreczenbe menekedett, hol a föntemlített Martius 15-be 
valamint a Közlönybe iktatott czikkek írása által a forradalom buzgó hívéül tüntette ki 
magát , a 1. f. dynastia tagjai t a nép szemében a legdurvább kifejezésekkel lealacsonyí-
tani ügyekezvén, a királyi tekintély aláásására, s a gondolkozásával megegyező 1849. 
april. 14-én felségsértő határozat lehető valósítására közremunkált s egyszersmind 
bosszúszomját az austriai dynastiához hűnek maradt magyarok ellen kifejezte. Végre 
1849. april végén egy felségsértési czélból reá ruházott küldetést Párisba elfogadott, a 
Debreczenben a forr. kormány által neki átadott iratokat, melyek közt az april 14-ki 
conventi határozatnak hivatalos közlése is volt, a magyar forradalom ügyében ott műkö-
dött gróf Teleky Lászlónak átadta, s általában a forradalom javára kitűnő és veszedel-
mes tevékenységet fejtett ki. 

IRÁNYI DANIEL a magyar publicisztikának egyik köztisztoletű alakja; 
egy kortársi vélemény szerint: „erényes ember, a szó legnemesebb értelmében". 

Bár eperjesi diákévei óta résztvett az irodalmi mozgalmakban s már 
a negyvenes években több pesti folyóirat munkatársa volt — irodalmi tevé-
kenységének súlypontja a szabadságharc utáni évtizedekre esik. 

A márciusi napokban a pesti i f júság őt bízta meg, hogy Kossuth által 
a pozsonyi országgyűlést gyorsabb cselekvésre ösztönözze. E megbeszélésük 
döntő módon járul t hozzá a márciusi forradalom kirobbantásához. Az első 
felelős magyar minisztérium megalakulásakor Deák Ferenc hívta meg munka-
társának. Júliusban Pest lipótvárosi kerülete választotta képviselőjévé, majd 
pedig egy önkéntes csapatban résztvett a Jellasics elleni csatározásokban. 
Később Sáros megye, azután a főváros kormánybiztosa lett. A „Március Tizen-
ötödike" c. lap 1849. évi 7. száma közli Kossuthnak Debrecenben ápr. 25-én kelt 
„Nyilt rendelet"-ét, melyben I rányi Dánielt „Budapest városokra [vagyis 
a két testvérvárosra] nézve teljhatalmú kormánybiztosul kinevezte, adván 
neki a nemzet nevében minden szükséges ha ta lmat . . . " Ugyanezen lap május 
2-i (ll.-ik) száma már azt jelenti, hogy: „Irányi Dániel erélyesen s eszélyesen 
viseli kormánybiztosi hivatalát. Minden lépése bizonyítá eddig, hogy szigor-
ral igazságot s mérsékletet tud párosítani." Az országgyűlést Szegedre és 
Aradra is követte. Világosnál igen heves jelenete volt Görgeyvel a fegyver-
letétel előtti napon; ő volt talán az első, aki Görgevnek szemébe vágta a hasa-
árulás vádját. — 1850. január végéig bújdosott az országban, akkor Svájcba 
menekült, majd onnan Párizsba költözött. 

Az emigrációban főleg a francia közvélemény tájékoztatásával végzett 
jelentős munkát. Pur i t án jelleméért „az emigráció Catójának" nevezték. 
Ch. L. Chassin francia történész társszerzőségével jelent meg 1859-ben . His-
toire politique de la Révolut :on de Hongrie'' c. munkája ; ugyancsak részben 
I rány i nyers fordításai alapján tette közzé Chassin Petőfi költeményeit francia 
nyelven, Petőfi első részletes életrajzának kíséretében. Chassin mellett még 
Mme Adam és Coppée barátsága segítették fáradozását a magyar ügyek szol-
gálatában. Megemlítendő; hogy a „Presse" hasábjain hosszabb cikksorozatot 
indított a magyar-román barátság érdekében. 

A kiegyezés után hazatér t Anélkül, hogy a formaszerű hűségesküt letette 
volna (mint ahogy ezidőtájt Csernátony Lajos is kegyelemkérés- nélkül tért 
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vissza hazájába) , — mint pécsi képviselő — elfoglal ta he lyé t a par lamentben, 
hol a szélső ellenzék egyik vezére lett. Az 1872-i választások u tán élete fogy-
tá ig a békési kerüle t képviselője maradt . Mindvégig mega lkuvas nélkül ha r -
colt a függet lenségi törekvések s a haladó eszmék mellett. Az emigrác ióban 
Kossuth egyik legkitartóbb h íve volt. Kossuth a jánlot ta I r á n y i t a pécsieknek 
m a g a helyett képviselőül, s a hűséges t an í tvány halálát (1892. nov. 2.) e sza-
vakka l s i rat ta meg: „Elhagytá l ba j tá rs ! Követlek!" 

Az életét és munkásságá t gyakran f e lú j í t ó emlékezések meggyőző bizo-
nyí téka i annak, hogy nemes pé ldá ja máig eleven hatóerő. 

Az ítélet rávonatkozó szakasza: 

12. [sorszám.] Irányi, előbb Halbschuh Dániel, toporczi születésű, Eperjes mellett , 
Szepes megyében, mintegy 30 éves, evang. val lású, váltó- s törvényszéki ügyvéd, ki 
1850. jan. 1-én felségsértési vád folytán rendeletileg megidéztetett, de nem jelent ineg, 
— mint Pest város követe, e minőségét még az 1848 oct. 3-ki legfelsőbb nyilatkoz-
vány után is megtartot ta , — a felső vidék kormánybiztosává 1848. oct. 14-én történt ki-
neveztetését elfogadta, s mint olyan a forradalom szellemében 1848. december végéig 
oly módon működött, hogy a Galicziából Magyarországba indult cs. k. k a t o n a s á g n a k 
még a népfölkelés kirendelésével is, fegyveresen lehető leghatályosabban ellentállott, s 
az élelmiszerek szállítását annak számára legkeményebben megtil totta; több személye-
ket, a törvényes kormányhozi megpróbált hűségükért befogatott s vagyonukat lezároí-
ta t ta ; továbbá a népet emissariusok által a forradalom érdekében fellázítani s ennek 
párthíveit szaporítani ügyekezett; a cs. k. katonaságot hitszegésre indítani töreke-
dett, s a hitszegőket mindenkép elősegítette; a cs. k. katonaság előnyomulását az utak 
eltorlaszolása, s a nemzetőrség, a honvédek s szervezett népfölkelés kiállítása ál tal 
gátol ta; továbbá ugyanő 1849. jan. 13-tól ápr. 20éig a debreczeni convent-tanácskozások-
bnn munkás részt vett, s különösen az apr. 14-ki elhírült ülésben, melyben ő mint j egyző 
működött, valamint az april 15. és 20-ki ülésekben; melyekben a felségsértő határozatróli 
jegyzőkönyv hitelesíttetett, s a gróf Zichy ödön-fé le holmik elsikkasztása tárgyalásba 
vétetett; — a függetlenségi s tróníosztási nyilatkozatbani megegyezését nyilván kijelen-
tette; végre az 1849. april 25-én reá ruházott Pes t városi kormánybiztosi hivatalt el-
fogadta, ezen minőségben az ujonczozást buzgón sürgette, egy vésztörvényszéket ál l í tot t 
fel; Buda ostromára erélyesen közremunkált, — a függetlenségi ny i l^koza to t s Buda be-
vételét megünnepeltette, s hatáskörét Budára is kiterjesztette, az ot tani városi ha tóságot 
forradalmi szellemben újította meg, a közpénzek s levéltárak átvételéi eszközlötte; a cs. k. 
seregek ereje- s mozdulatáról a lázadó kormánynak jelentést tett. s midőn ez utóbbi 
Pest re érkezett, hivatalát ugyan letette, azonban mint követ a forradalmi országgyűlés-
nek július 2-án Pesten tartott ülésén, valamint az ugyanazon hónap végén Szégeden 
tartott ülésekben is munkás részt vett. 

A publicis ták között szólunk OROSZHEGYI JÓZSAról is, a „március i 
i f j a k " egyikéről.11 

Sokoldalú munkásságot fe j te t t ki 48—49-ben és azután is. Előbb t a n á r , 
m a j d guerilla-vezér, utóbb orvos és utazó. Úgyszólván mindegy ik téren fo ly -
ta to t t i rodalmi tevékenységet 

Oroszhegyi Józsa (családi nevén Szabó József) emlékezetét nemrég ú j í -
to t ta fel az . E r d é l y i Ri tkaságok" kiadója, közzétéve „Román élet" c. kor -
r a j zá t a múlt század derekának romániai viszonyairól (Kolozsvár, 1942). A kö te t 
elé В iró Sándor í r t bevezetést, melyben elsőnek rajzolt részletesebb képe t 
szabadságharcunk e kevéssé ismert a lak járó l . Az 1851. évi haditörvényszéki 
í téletet csak röviden említi, hozzátéve, hogy a bujdosót hamarosan e l fogták , 
pőrét ú jból t á rgya l á s alá ve t ték s ítélete tíz esztendei börtönbüntetés l e t t ; 
ebből öt évet ki is töltölt Josephs tad tban; 1856 decemberében amnesz t i á t 
nyert.12 Ekkor befejezte 48-ban félbehagyott orvosi t anu lmánya i t , s e lőbb 
Erdélyben, m a j d Romániában, végül Törökországban fo ly ta to t t gyakorlatot . 

11 Jókai is megemlékezik róla, többek között „Az én kor tá r sa iméban , 1872. 
13 Fogságáról Id. még Földy János: Világostól Josephstadtig (Bp. 1939) 
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Az í télet alábbi szövege számos o l y a n cikkéhez és dolgozatához veze-
te t t el bennünket , melyek száz cv alat t m á r - m á r egészen feledésbe m e n t e k . . . 

22. [sorszám.] Oroszhegyi József, valódi nevén Szabó, erdélyi székelyföldi szüle-
tésű [helyesen: székely eredetű, de Szatmármegyében, Nagykolcson született], mintegy 
30 éves [sz. 1822.], reform., nőtlen, 1848 május haváig magyar nyelvtanár egy nőnevelo-
intézetben, ezután hivatalnok a magyar közoktatási ministeriumnál, 1850. jan. l- jén 
fölségsértési vád miatt nyi lvánosan idéztetett, de meg nem jelent, az 1848 oct. 3. legf. 
manifestum után egy Pesten nyer t kiküldetését Erdélyben teljesítette, az unió érdekében 
működve és a honvédség részére újonczokat toborozva, onnan visszatérve, a császári 
hadsereg bevonulása előtt t ábornagy h g Windischgrätz parancsnoksága alatt , Pesten 
guerilla-csapatot alakított és az t az alsó vidékeken kiegészítette. Mint e csapat vezetője 
több a magas dynastiának hódoló egyéneket befogatott, plakátokban a bandá jába be-
lépést sürgette, nyilvánosan tar to t t beszédeiben a népet fölkelésre buzdította a cs. k. 
hadsereg ellen, a cs. k. hadosztályoknak ka tonák elfogása, fegyverek és szerelvények 
elvétele által kár t okozott Midőn april 2. 1849. a forradalmi honvéd-bizottmány által 
gueril la-őrnaggyá neveztetve ki, e minőségben párt-csapatának 1849. maj. elején történt 
föloszlatásáig s a honvédek .közé való besorolásáig a törvényes tekintélyek csökkentésére 
kitűnő és veszélyes módon működött, ezenfölül a közlöny 128. számában jun. 8. 1849, 
megjelent, s a m. [magas] dynast ia és cs. k. hadse reg ellen intézett gúnyczikkével egyet-
értését az 1849 april 14-ki fölségsértő határozat tal nyilván kimondotta. 

Az ítélet k i fogásol ja — többek között — hogy „Pesten guerdla-csapatot 
alakítot t és azt az alsó vidékeken kiegészítette". Er rő l számol be Oroszhegyi-
nek egy Ó-Becséről, 1848, aug . 13-án kel tezet t tudósítása.13 Vázolja a m a g y a r 
csapatok délvidéki tábori életét, beszél a rácok kegyetlenkedéseiről, és szóvá-
teszi a honvédség adminisz t rác iójában előforduló f ennakadásoka t 

Azt is mond ja az í télet , hogy „plakátokban a b a n d á j á b a belépést sür-
gette". E g y i k ilyen p l a k á t j á n a k szövegét a „Március Tizenötödike" hasáb ja in 
olvashat juk „Hadi szózat" címen.'4 Közli, h o g y „a pesti szabad portyázó csa-
pat, négy hónapi szolgálat ideje eltelvén, m i n t olyan megszűnt lenni". Vitéz 
ba j tá r sa inak lelkes, e lszánt viseletükért a haza nevében köszönetet mond. 
Majd így fo ly t a t j a : „Most ú j védsereggó a l a k u l u n k . . . K ik az ál ta lam alakí-
tandó sereghez csatlakozni elég lelkesedéssel bírnak, be í ra tha t j ák magoka t 
naponként a „Kör"-ben ée szállásomon . . . " 

Végül — mintegy bűne i betetőzéséül — említi az ítélet Oroszhegyinek 
„a Közlöny 128. számában megjelent s a magas dynas t i a és cs. k. hadse reg 
ellen intézet t gúnycikkét". E közlemény15 tu la jdonképpen beszámoló cikk 
gueri l la-csapataink működéséről . A szabadcsapatoknak a szabadságharcban 
betöltött szerepére nézve különösen érdekes följegyzés. De az a rövid bevezető 
szakasza, me ly re az í té le t utalása e g y á l t a l á n vonatkozhat : oly mérsékel t 
hangú, hogy annál százszorta súlyosabbakat ölszámra lehetne t a l á ln i az 
egykorú saj tóban. Tisz+a véletlen, hogy az ügyész éppen ezt lapozta fel! 
í m e a halá lbüntetés t k ihívó, inkr iminál t szakasz: 

„Azon napokban, midőn a hazaáruló király kétségbeestében a magyar koronát is 
elvetette magától , s kedves kis öcscsének seregei ellenségesen törtek ez országba: kor* 
mányunk tervet .bocsátott ki a szabad portyázó csapatok alakulása iránt; melyek fel-
adata vala: az így berontott ellenséget folyton mindenütt nyugtalanítani, károsítani 
E tervnek sükere lőn: hogy a portyázó csapatok országszerte elszaporodtak, s az ország-
nak az ellenség ártalmával nagyszerű hasznokat is hajtottak be . . . " 

Mivel Oroszhegyi publicisztikai m u n k á s s á g á r a nézve bibl iográf iá ink meg-
lehetősen hiányosak, szól junk még két idevágó dolgozatáról. 

1848 n y a r á n lelkes együttérzéssel m é l t a t j a a bukares t i forradalom jelen-
tőségét: 

13 Népelem, 1848. aug. 23-t sz. 187. 1., a „Megyei mozgalmak" c. rovatban. 
14 Március Tizenötödike, 1849. május 2. sz. 41. 1. 
15 Címe: „A guerillák". Keltezve Pestről, 1849. jun. 8. Megj . a Közlöny 128. számá-

ban, június 10-én, 483—4. 1. 
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„Oláh szomszédaink lerázták a nyűgöt, mely nemzeti életüket fo j togatá . . 
A magyar kormánynak nem szabad elmulasztani e nép szabadságáér t közvetítőül lépni 
f e l . . . Ebbeli kormányeljárás leginkább az oláhoknál volt elhibázva. E jólelkű népet, 
melyet nyiltszivűséggel, baráti kézszorítással legelszántabb testvéreinkké kötelezhet-
nénk, — átengedtük a bujtogatóknak, különérdekű propagandának, elengedtük csábít-
tatni, idegeníttetni m a g u n k t ó l . . . En azt tarlom: hogy a királyhágóntuli viszonyok ki-
egyenlítésére többet tehetne a ministerium tíz ügyes emberrel, olyannal, ki a nép ajkán 
tud szólani, mint egy hadse regge l . . ."iB 

A magyar-román barátság, a testvéri együttműködés gondolatának egyik 
korai hírnöke ez a cikk, a balszárny jeles publicistájától; Oroszhegyi meg-
előzte Kossuth hasonló eélú. de sikertelen kísérletei t . . . 

Egy későbbi, 1867-ben írt dolgozata Vasvári Pálról emlékezik.17 Annak-
idején Vasvári is el jár t az Oroszhegyi elnöklete alatt működő pesti „Egye-
temi önképző Társulatba", s ott egyízben egy nyelvészeti dolgozatát is fel-
olvasta; nagy sikert aratott vele. A továbbiakban Vasvári halálának körül-
ményeit igyekszik megvilágítani. Oroszhegyi, mint abrudbányai orvos 
(1859—60) a helyszínen nyomozott a csata részletei felől. 

E feledésbe ment cikkek bizonyára helyesebben vi lágí t ják meg a 48—49-i 
forradalmi sajtónak és a guerilla harcoknak e kevéssé ismert alakját , mint 
az egykori tendenciózus jellemzések.18 

Végül a publicisták közé sorolunk egy fiatal egyetemi tanárt, KORNIS 
KÁROLYt is, minthogy — éppen a forradalmi események miatt — publicisz-
tikai tevékenysége szükségszerűen háttérbe szorította sokatígérő tudományos 
kezdeteit. 

Kornis Károly egyike volt azoknak a fiatal egyetemi tanároknak, akik 
48 tavaszán a szabadságeszméktől mélyen áthatva, alapos felkészültséggel 
láttak hivatásuknak. A költő Garay Jánossal egyidőben juttatta katedrához 
Eötvös József. Előbb helyettes tanárként működött, majd csakhamar, még 
48 folyamán, rendes tanárrá neveztetett ki a büntetőjog tanszékére. Tulajdon-
képpeni tanári működése alig egy félévre terjedt. Ezalatt jelent meg egye-
temi előadásainak egy része „Értekezések a büntetőjog köréből" címen, melyet 
Eötvös is tetszéssel fogadott. De már november elején honvédnek állt.19 A Dél-
vidékre küldték, ahol később mint kormánybiztost találjuk. 1849 folyamán 
egy ideig mint közvádló működött, ma jd pedig a pesti váltótörvényszékhez 
helyezték át. 

Rövid egy év leforgása alatt újabb három munkájá t tette közzé. Ezekből 
kettő „Szózat a néphez" megjelöléssel látott napvilágot; a szerző ezzel is 
hangsúlyozni kívánta, hogy szaktudását minden vonatkozásban a közösség 
rendelkezésére kívánja bocsátani. Első röpirata „A kormányrendszerről" 
címen 1848 későőszén jelent meg. Előbb párhuzamot von benne az abszolút 
uralom és az alkotmányos fejedelmi kormányrendszer között, majd rátér 
tulajdonképpeni céljára: és a köztársasági rendszer óhajtott fo rmájá t vilá-
gí t ja meg. 

Minden írásműve között „A szabadságról" című röpirata érdemel leg-
több figyelmet (1849 január). A szabadságot mint az igazság és szeretet teste-
sülését vizsgálja. Példák hosszú sorával bizonyítja, hogy a királyság intéz-
ménye rontotta meg az embereket. A társadalmi és gazdasági elnyomás leg-
különbözőbb fa j tá i t mind ez a rendszer hozta létre. Azután rátér a független-
ségéért küzdő Magyarország aktuális problémáira, s harcra tüzeli a népet: 

" Népelem. 1848. július 22., 19. sz. 73—74. 1. A cikk címe: „ ü j r a forradalom". 
17 „Vasvári Pál életrajzához és emlékéhez". Hazánk s a Külföld, 1867. II. félév 

49. sz. 7 7 3 - 4 . 1. 
18 Pl. Szilágyi S. id. m. 158—159. 1. 
19 A „Közlöny" 1848. nov. 8-i 151. számában, 729. 1. olvassuk, hogy Mészáros Lázár 

hadügyminiszter a honv. 8. zászlóaljhoz hadnagyul nevezte ki. 
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„Népei e földnekl keljetek harcra megvédeni az igazságot, szabadságot és a népek 
jogait! 

Harcra: elnyomott atyánkfiai megszabadításáért, és a rabbilincsek széttöréséértl 
Harcra: az erőszak ellen, a szabadság mellett, megvédeni a gyengéket, kiket a 

zsarnok letiporni akar! 
Harcra: a szegények mellett, hogy elrablott emberi jogait és vagyonát ne legyen 

többé kénytelen siratni! 
Harcra: hogy a gondolat, szó és lelki-esmeret többé el ne nyomattathassék! 
Harcra: hogy törvény csak az legyen, mely a nép közakaratából emelkedik!" 

Végül harmadik dolgozata a „Rögtönítélő hadá s polgári vegyes bírósá-
gok eljárási rendszerét" ismerteti „az azok mellett működő közvádlók szá-
mára" (1849). 

Kornis Káro ly e forradalmi szellemtől á thatot t röpirataival is megpecsé-
telhette volna sorsát az abszolutizmus bírái előtt. Erre el is volt szánva. „A sza-
badságról" c. röpiratában azért is ostorozza a királyokat, amiér t a nép szó-
szólóit tömlöcökbe vetik. E helyen a következő, jövőjét sejtő vallomását 
olvashatjuk: 

„fgy tettek, látjátok, a többi közt Kossuthtal, Lovassival, Vesselényivel és többek-
kel, — kik már ezelőtt 16 évvel ti mellettetek fellépni, és benneteket királyaink zsar-
noksága felöl felvilágosítani és ra j ta tok segíteni akartak; ők ezért előbb halálra ítéltettek, 
utóbb pedig messze külföldön, mint a legnagyobb gonosztévők életrothasztó tömlöcök-
ben k ínozta t tak . . . így tett a lemondott király is Táncsiccsal és így tenne Vas Gereben-
nel, velem és több másokkal, — pedig látjátok; az egész tettem abból áll, hogy a ti fel-
világcsítástokra a népszeretet és igazság hangján felszólaltam, és veletek — mint jelenleg 
— gondolataimat közlöm." 

De — mint ítéletének szövege muta t ja — nem e bátorhangú röpiratok 
rniatt, hanem vésztörvényszéki közvádlói ténykedése miatt keresték halálra. 

15. [sorszám.] Kornis Károly, aradi születésű, mintegy 30 éves, katholikus, nős, 
előbb fogalmazó a pesti váltótörvényszéknél, — ki 1850. jan. l-jén felségsértési vád 
folytán nyilvánosan megidéztetett, de nem jelent meg, a lázadó kormány által Pesten 
1849 april végén felállított vésztörvényszéknél közvádlói hivatalt vállalt fel; mint ilyen, 
ezen törvényszéknek 1849 jun. végén történt szétoszlásáig hivatalt vállalt fel; mint ilyen, 
vizsgálatra vont egyének ellen, a törvényes kormányhozi ragaszkodásuk miatt, lőpor 
s golyó általi halálbüntetést kért, mely azok egyikén június 19-én végre is hajtatott . 

Kornis Károlynak az ítélet utolsó mondatában említett hivatalos tényke-
déseiről a ,,Március Tizenötödike" c. lap tájékoztat. Közvádlói hivatalának 
átvételéről egy hír lapi polémiájából is értesülünk.20 Június közepén Nagy Pál, 
a volt „Magyar ö r " e. lap szerkesztője ellen kér t „lőpor s golyó általi ha-
lált", de ezt a vádlottat rendes bíróság elé utalták.21 Ellenben június 19-én 
végre is haj to t tak egy vésztörvényszéki ítéletet „lőpor s golyó által", éspedig 
Kmethy Ignác 25 éves h. ügyvéden, amiért a hírhedt pecsovics Babarczy 
Antal eszközeként az alkotmány ellen izgatott s az ellenséggel cimborált. Az 
ítéletnek az Újépület udvarán történt végrehajtásáról Kornis Károly maga 
<zámo:l be a „Március Tizenötödike" olvasódnak.22 

Kornis Károly ellen még a haditörvény széki el járás megindítása előtt, 
azt mintegy к provokálva, megindult a hajsza. Az egyetem valamelyik vas-
kalapos korifeusa kezdett sa j tóhadjáratot mindazon fiatalabb tanárok ellen, 
akik a szabadságharc forradalmi mozgalmaiban résztvettek, élesen elítélve 
egyiittal az i f j ú s á g mozgalmait is. Förmed vény ében többek között ezeket 
olvassuk : 

20 „Március Tizenöödike" 1849. május 17., 19. és 21. sz. 
21 U. o. jun. 17-i 51. sz. 
23 U о. jún. 20-i 53. sz. 210. 1. Vésztörvényszéki tudósítás" 
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„S miként hazai tanintézeteink eme főhbikének — a magyar királyi tudomány-
egyetemnek — úgynevezett polgárai elhagyva magasztos hivatásukat, a szerencsétlen 
forradalom fényezésében szerepeskedtek: akként tanárai közöl is, fájdalom! találkozó-
nak a tanári helyzet nagyszerűségét feledők; volt, k i . . . a forradalmi vésztörvényszék-
nél közvádló szerepet elvállalni. . . nem á t a l l a . . . Ilyen egyénekre bízni jövendő honpol-
gárok szellemi kiképzését, s a hazának ettől feltételezett jólétét, józan politika nem 
tanácsolhatja."23 

Kor ni s Káro ly az összeomlás után egy ideig az Alföldön bujdosott, később 
külföldre menekült. Brüsszel, London, az Egyesült Államok és Brazília — 
száműzetésének állomásai. Volt napszámos, fényképész, az első newyorki ma-
gyar egyesület jegyzője s az egyesület lapjának (,,M. Száműzöttek Lapja") 
szerkesztője. Braziliában két jogi tanulmányával elismerést szerzett; keresett 
ügyvéd lett, s egyetemi tanszékkel is megkínálták. 1862 végén a honvágy 
hazahozta aradmegyei családjához. Még kiadhat ta „Eszmék"' c. utolsó röpira-
tát, s 1863. jan. 27-én elhányt.24 

П 1 . 

A szabadságharc mozgalmaiban résztvevő költőink, íróink és tudósaink 
közül Sárosi Gyula, Jósika Miklós, Teleki László és Horváth Mihály nevét 
ta lá l juk az 1851 szeptember 22-i elitéltek sorában. 

Az ítéletszövegek különböző foszlányai megdöbbentően jelzik: miiven 
gyalázatos véget szántak volna Petőfinek is, ha túléli a katasztrófát s üldö-
zőinek kezére kerül . Hiszen a „magas dinasztia" elleni lázadás, „felségsértő 
nyilatkozatok" és republikánus meggyőződés hirdetése címén az ő fejére is 
hosszú bűnli«tát lehetett volna ráo lvasn i . . . 

Az említett három költő közül egyedül SÁROST GYULA az, aki ellen 
írói tolla miatt indítottak el járást . Jósikát és Teleki Lászlót politikai szere-
pükért sújtot ta a megtorló hatalom. 

Sárosi Gyula halálos ítéletével már foglalkoztunk e folyóiratban.25 Most, 
hogy teljesség okából ismét közöljük az ítélet szövegét, újból hangsúlyozzuk 
ennek irodalomtörténeti jelentőségét. A korábbi életrajzok általánosságokba 
burkolt magyarázata-val szemben ugyanis az ítéletből félreérthetetlenül meg-
állapítható, hogy az ,Arany Trombita" költője a „magas dinasztia és más 
magasrangú személyek", tehát a reakció összes tényezői ellen vétkezett. A költő 
nagy bűnét még azzal is tetézte, hogy költeményét rövid idő alatt országszerte 
népszerűsítvén, széles rétegek előtt leplezte le a Habsburg-abszolutizmus nyil t 
és titkos erőit. Éppen az ítélet pontos utalásai nyomán sikerül t részletesen 
feltárnunk az elátkozott költemény legsúlyosabban inkriminált szakaszait. 

27. [sorszám.] Sárossy [1] Gyula, sárosmegyei születésű [téves, mert Aradmegyé-
ben, Borossebesen születeti], 1848. körülbelül 34 éves, kath. [réf.], nős, 1848. jún. 18. 
a pesti váltótörvényszék ülnökéül kineveztetve, 1848. [helyesen: 1850.] jan. 1-én felség-
sértési vád miatt nyilván idéztetett, de meg nem jelent; 1849 jan elején a forradalmi 
kormánnyal Debreczenbe menekült, és ott a magas dynastia és más magas rangú szemé-
lyek ellen irányzott, s az 1849. april 14-ki felségsértő végzés előmozdítására czélzó 
gúnyiratot költött .Arany trombita' czím alatt, a forradalmi kormány orgánumainak é^ 
a törvénytelen országgyűlésen fölolvasta, nyomtatás alá adta, és azt nemcsak Debreczen-
ben nyilvános piacatok által kijelölt helyeken olvasta fel az összegyűlt népnek, hanem 
az egész országbani köröztetés út ján is rosz szándékúlag a legnagyobb nyilvánosságra 
hozta. Végre a forradalmi kormány által 1849. június végén váltótörvényszéki elnökké 
kineveztetve, e hivatalt, s működését július hó első napjaiban azzal kezdte meg, hogy 

23 „A m. kir. tudomány-egyetem". (Magyar Hirlap, 1849. nov. 15-i 2. sz.) 
г4 Részletes életrajza Kornis Elemértől. (Vasárnapi Újság 1890. márc. 9. 149—150 !., 

arcképével.) 
25 Irodalomtörténet, 1949 2. sz. 287—304. 1.: „Sárosi Gyula Arany Trombitája". 

I.d. még az Arany Trombita üj kiadásának (1951.) bevezetését e sorok írójától. 
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több e törvényszéknél á l lomásban levő hivatalnokokkal, előrebocsátott fenyegetések 
mellett, Magyarország függet lenségére az esküt letette. 

Az ítélet közzététele u tán Sárosi Gyula gyakran emlegette verseiben a 
„madzagos fákat", melyeknek árnyéka végigkísérte bnjdosása kegyetlen éveit. 

A szóbanlévő eseményre három költeménye is utal. A bujdosás izgalmait 
és a halálos ítélet jelképes végrehaj tásának megdöbbentő hatását legközvet-
lenebbül Egy fa története című verse szemlélteti. A „szabadsághóhérok" eljá-
rását egy romantikus történet keretébe foglalva, e szakaszokban adja elő: 

Az ú j épület és ölfák között, 
Az összelőtt Pest északoldalán: 
Vásár van-e? vagy ünnep tartatik? 
Fegyvergyakorlat? hadjá ték talán? 
Az igazságnak merre van királya? 
Nincs, nincs Budán — csupán a pa lo tá ja . 

Kik a szabadság pá r t j án vívtanak — 
Számukra most készülnek a bitók, 
Ki lesz függesztve mindenik neve — 
A nép előtt ez jól tudott titok; 
Előbb lövetnek, majd akasztanak — 
Azok, kik oly dicsőn h a r c o l t a n a k . . . 

Az elvérzendők szerte bujdokolnak, 
Csak képeik lehetnek itt jelen —: 
S míg hüledezve pang az öt vi lágrész — 
fm a szabadsághóhér megjelen! 
Hoz egy bitófát, s amint már szokás — 
Kötélen tábla — s egy ú j puffanás! 

Költőnk, élete utolsó esztendejében (1861) ezt a versét is közölni akarta 
„Trombita" c. lapjában. Meg is kezdte folytatásokban, de a császári rendőrség 
éppen a fenti s ' ró fáka t tartalmazó lapszámot lefoglalta és elkobozta; Sárosi-
nak pedig csakhamar le kellett mondania a lap szerkesztéséről. 

Egy másik versében, mely kihallgatásáról szól — amikor 1852 végén el-
fogták — (címe: Verhör), e szavakkal u ta l az 1851. szept. 22-i eseményre: 

Mi a neve? kérdik. „Semmi nevem nincsen, 
Kossuthéval együtt rég f e l a k a s z t o t t á k . . . " 

Végül Halhatatlanság c. költeményébe már a humor is belejátszik, midőn 
újból felidézi halálos ítéletének emlékét: 

Ha áll az elv, s nem puszta áltatás. 
Hogy halhat lannak lenni semmi más: 
Mint élni síron túl, — akkor derék, 
Én halhatat lan költővé levék! 
Mert — ut f igura docet — felkötének, 
S ím ajkaimról most is zeng az ének. 

JÓSIKA. MIKLÓS nem regényírói minőségében sértette meg az abszolu-
tizmu e vi lágrendjét . Mégcsak„a szabadságharc fo lyamán írt cikkeit, publi-
cisztikai dolgozatait sem tar tot ták számon, melyekről Szilágyi Sándor is csak 
annyit ismert el, hogy „volt vezércikkeiben sok csínosság' ' ." Nem mint írót, 
hanem mint a Honvédelmi Bizottmány és a felsőház tagjá t , s mint a függet-
lenségi törekvések hűséges kísérőjét akar ták felelősségre vonni. 

Szilágyi S. id. mű 340 1. 
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Jósika Miklós monográfusa, Dézsi L a j o s talán az egyetlen, aki az 1851-i 
monstre-pörnek hősére vonatkozó szakaszát fellapozta és értékesítette.27 

De még Jósikával kapcsolatosan is meglepő eredményre jutunk, ha nem-
csak összegezzük inkriminált ténykedéseit, hanem közelebbről is megvizsgál-
juk a terhére rót t vádpontokat. 

Az ítélet szerkesztői beérhették volna azzal — amit Horváth Mihályról 
is kimondták — hogy mint a felsőház tagja , mindvégig résztvett az ország-
gyűlési munkálatokban. De ezen az alapon a felsőház továbbműködő t a g j a i t 

* egyetemlegesen kellett volna halálra ítélniök, ami úgy látszik — a kivéte-
lekre való tekintettel — mégsem volt szándékukban. Jós ika esetében tehát 
különleges vádpontokat is szerkesztettek. Íme : 

13. [ sorszámj Báró Jósika Miklós, erdélyi születésű, mintegy 50 éves [szül. 1794.1, 
fö'dhirtokos, — ki 1850. január 1-én felségsértési vád folytán nyilvánosan megidéz-
tetett, de nem jelent meg, — az 1848. octóber 3-ki legfensőbb nyilatkozvány után, mint 
a forradalmi bizottmány tagja működött s mint felsőházi tag az országgyűlés törvénytelen 
tanácskozásaiban Pesten s Debreczenben parlamenti munkásságot fejtett ki; különösen 
pedig az 1849. april. 14-ki felségsértő határozat után, az april 29-ki, május 23. 29. s 31-ki 
ülésekben, *— egy a lázadó seregek soraiban állott felsőházi t agnak szabadsággal el-
bocsátása, — a Budavára bevételeért adandó jutalom, — a sürgetőleg tárgyaitatni kivánt 
adó-javaslat, — az országgyűlésnek Debreczenből Pestre áttétele, s a forradalmi kor-
mányzó irányában az országgyűlés vezetéseért tanúsítandó méltánylás tárgyában, — 
munkás részt vett 

E vádpontok alapján azt gondolhatta az egykori „jóérzelmű" (gutgesinnt) 
polgár, hogy ez a rebellis magya r főúr ki t u d j a miféle aknamunkát fej tet t ki 
ama bizonyos ..april 28-ki", meg „május 23., 29. s 31-ki ülésekben"! P e d i g ha 
— az 1849. évi hivatalos „Közlöny" alapján — egyenként szemügyre vesszük 

az „Abafi". meg az „Uderszky-lányok" stb. kellemes elbeszélőjének h'va.talos 
ténykedéseit: azt látjuk, hogy a vádirat példátlan rabulisztikával igyekezett 
Jósika felsőházi szerepét kiélezni. A vádhatóság számított a r ra (és min t a 
százéves példa bizonyítja: jól számított!), hogy senki sem fogia ellenőrizni: 
mik is a terhére rótt bűncselekmények'? Ez t egyedül az elítélt tudta; neki 
pedig nem volt sem alkalma, nem szándéka, hogy helyesbítő nvila fkozatokat 
tegyen, még a „Magyar Hírlap"-ba küldözgetett „brüsszeli levelei"-ben s e m . . . 

Csupán a legcélzatosabb szócsavarás megvilágí tására szorítkozunk: 
Az ítélet szerint Jósika Miklós „a május 31-ki ülésben az országgyűlésnek Debre-

czenből Pestre áttétele, s a forradalmi kormányzó irányában az országgyűlés vezetéséért 
tanúsítandó méltánylás tárgyában munkás részt vett". 

A felsőház 1849. május 3!-én tartott 62. ülésében Horváth Mihály kultuszminiszter 
javaslatot tett a felsőháznak, hogy elnöke (tehát báró Perénvi ZsigmonJ nem pedig a 
forradalmi kormányzó, vagyis Kossuth!) iránti háláját.. jegyzőkönyvileg :s fejezze ki. 
Perényi elnök el akarta hárítani a kitüntetést. Ekkor felállt Jósika, s szósz. Tint ezeket 
mondta: 

„En tisztelt elnökünk nuilatkozatát igen méltánylom, szerénységét meg tudoi.i fogni, 
mégis azt hiszem, hogy az ily kijelentések nemcsak azért történnek, hogy a jegyzőkönyv-
ben legyenek, hanem azért, hogy a történetnek szolgáljanak adatul. Azt tartom, hogy 
derék elnökünk szerénységét meg nem sértjük az által, ha a felsőház háláját i rányában 
jegyzőkönyvileg is kifejezzük." (Helyeslés ) 

Ezután a felsőház elnöke, vagyis Perényi Zsigmond, az ülést eloszlottnak nyil-
vánítja, s kívánja, hogy „itt Debrecenben több üléseket oly körülmények között, 
mint a jelenben, ne tartsunk!"23 

Ez az egyetlen adat (amikor is a „felsőház elnöke" kifejezés helyett .,for-
radalmi kormányzót" olvasnak!) önmagában bizonyítja: mennyi gonoszsággal 

27 Ld. Dézsi Laiosnak a 3. jegyzetszám alat t idézett művét. 
28 Ld. Közlöny 1849. június 2-i, vagyis 121. sz. 455. I. 
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tetézték azt a monstre-pört , amely a f o r r a d a l o m 36 tag-ját, köztük a vezé rka r t , 
akar ta hóhórkézre adni! 

Jósika Miklós honvédelmi bizot tmányi és felsőházi működése, t ovábbá 
az ítéletben nem is emlí te t t két másik körülmény, hogy t. i. a h iva ta los 
„Közlöny" szerkesztői munká la t a i t i r á n y í t o t t a és 1849 m á j u s 8-án a negy 
kegyeimi b í ró i szék egyikét is e l fogla l ta (akárcsak később Vörösmar .y) : 
éppen elég a lapot szolgáltatott ellene. Fe lsőház i szerepének részletezéséi csak 
a dolgok elhal lgatásával v a g y meghamis í tásáva l lehetett súlyosbító körül-
ménynek felhasználni . 

Jósika az emigrációban is megmaradt a 48—49-ben követe t t úton. Elsőnek 
örökítette meg a fo r radami idők élményeit regényalakban (.,Egy m a g y a r 
család* a fo r r ada lom alatt", 1852), h-tet téve ismét Kossu th poli t ikája mellett 
és hevesen ostorozva az á ru ló Görgeyt. M á s f é l évtizeden á t élénk p r o p a g a n -
dá t fe j te t t k i a magya r ü g y érdekében, amel le t t szorgalmasan folytat ta szép-
irodalmi tevékenysegét, miközben olvasói Jókaihoz csatlakoztak, s ő — távol 
hazájától — m a g á r a m a r a d t . . . 

Jósika Miklóshoz hasonlóan a l iberál is ar isztokrácia egy másik k ivá ló-
ságát, T E L E K I LÁSZLÓT is kifejezet ten poli t ikai ténykedéséért marasz ta l -
ták el. A „Kegyenc" í ró ja min t a fo r rada lmi kormány franciaországi követe 
igyekezett a n y u g a t i á l lamok támogatásá t megnyerni a m a g y a r ügy i rán t , 
Sa jn s, ez sem neki, sem többi követeinknek nem sikerült- Törekvéseik meg-
feneklettek az akkori E u r ó p a „egyensúly-poli t ikájának' ' zátonyán. Franc ia-
országtól csak ü res ígéreteket kaptunk, Angl iá tó l annál is kevesebbet. A nyu-
gati nagyhata lmakat az akkor már reakc óssá vált nagyburzsoázia i rányí-
tot ta; ezért nem segítették a magyar fo r rada lma t . 

Az í té letnek Teleki Lászlót illető szakaszát is hiába keressük a róla szóló 
történeti ós i rodalomtör ténet i monográ f i ákban . 

34. [sorszám.] Széki gr. Teleki László, erdélyi születésű [Pesten született], körül-
belül 41 éves, reform, vallású, földbirtokos, 1850-ik január l - jén felségsértési vád miatt 
nyilvánosan megidéztetett , de meg nem jelent, jóllehet mint pestmegyei képviselő az 
1848-ki jul. 2-kán Pestre egybehívott országgyűlésen csupán a törvényes ideig, ugyan-
azon év augusz tus 24-kig vett részt, de nem sokára a magyar ministeriumtól kiküldött 
agensi minőségben Parisba ment Magyarország érdekei meílett működni, ezekről tudó-
sításokat teendő. Minden kitelhető módon ügyekezett magyar követül elismertetni, töre-
kedett mind april . 14éke előtt, mind utána Francziaországot , s más ál ladalmakat arra bírni, 
hogy a forradalomban levő Magyarországnak segélyt nyúj tsanak, valamint az orosz 
interventio megakadályozására szóval és írásban m é g a hírlapok használásával is azokat 
reábirni; a for radalmi kormánnyal forradalmi szellemben fáradhata t lanul levelezett, 
külföldön is működésének eredményeit azzal közölte; s a czéljai elérésére szolgálható 
eszközöket kijelelte és általán buzgón ügyekezett az álladalomra külföldről jöhető veszély 
létesítésén 

Végül egy tudós, a m a g y a r tör ténet í rás egyik k ivá lósága : H O R V Á T H 
MIHÁLY, k inek nagyha tású munkái je lentős szerepet töl tenek be a kor iro-
dalmi életében. Ké t ter jedelmes monográ f i a : a re formkor huszonöt esztende-
jérő . és a függet lenségi ha rc eseményeiről, va lamin t a m a g y a r nemzet tör té-
netének első nagyszabású öszefoglalása — fűződik nevéhez. 

,,Életem i r á n y a első fel léptem óta az irodalom mezején határozot tan a 
demokrácia fe lé gravi tá l t " — mondja egy ik vallomásában.2 9 „És ha ennek 
létesítésében az irodalom ál ta lában tényezőnek tekintendő, a süker örömének 
bármi pa rány i részével engem is ju ta lmaz öntudatom." Valóban, a m a g y a r 
történetszemlélet demokrat ikus k ia lakí tásában Horvá th Mihálynak oroszlán-
része volt. E lve tve a feudál is tör ténet í rás hagyományai t , szétfeszítve az egy-
oldalú osztálytörténelem kereteit , elsőnek t ek in t i át a m a g y a r ipar és keres -
kedelem fej lődését , m a j d pedig egész sor t anu lmány t szentel a m a g y a r -

29 „Választóimhoz. Pest, 1849. jun. 18." (Közlöny, 1849. jani. 22-i 138. sz. 515. !.) 
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országi jobbágyság múltjának ismertetésére. Nem kétséges, hogy e fontos 
társadalomtörténeti munkáival a reformkor íróinak ő is egyik tanítómestere 
volt. Iskoláknak szánt népszerűsítő kézikönyveivel széles rétegekhez ju t ta t ta 
el demokratikus történeti felfogását, melyben a szabadságeszmék fokozott 
hangsúlyt nyertek. Ö az első historikusunk, aki Rákóczi küzdelmeit mint a 
magyar nép szabadságharcát mél tat ja . — A forradalom férf ia i i r án t sok 
tekintetben elfogult Szilágyi Sándor is elismeri, hogy Horváth Mihály „Ma-
gyarhon története — bár a cenzúra bilincsei közt jött ki — a közönség figyel-
mét teljes mértékben megnyeré."30 

Horváth Mihályt mint a debreceni forradalmi kormány tagját idézték — 
minisztertársaival együt (az áruló Duschek Ferenc kivételével) — haditör-
vényszék elé. A reakció különös bosszúvággyal készült lesújtani a kultusz-
miniszteri tárcát vállalt csanádi püspökre, aki ebben a minőségben oly párat-
lan eréllyel utasított vissza a megalkuvásra irányuló minden kísérletet. Nein 
felejthették el 49 nyarán tett nyilatkozatát: „Én egyházi állásomban is, sőt 
kötelességem szerint éppen azért is, a népérdek és testvériség őszinte barát ja , 
és a dernokratico-republieanus kormány tagja, s mint ilyen nem a felekezet 
embere vagyok."31 

Az í'élet rávonatkozó szakaszát ismét azzal a megjegyzéssel tesszük 
közzé, hogy a róla szóló nagyszámú monográ f iák" közül ezt egyik sem újí-
totta fel; még jó, ha megemlítik halálraítéltetését, de akadnak olyan mélta 'ói 
is (Fraknói Vilmos és Békefi Rémig), akik egyszerűen keresztüllépnek Hor-
váth Mihály 48—49-i szerepéri, és inkább későbbi, Deák Ferenchez csa'lakozó 
kiegyezési politikáját tárgyalják. Általában mai napig nélkülözzük 48—49-i 
működésének részletes feldolgozását. ítéletének szövege: 

11. [sorszám.] Horváth Mihály, szegedi születésű, 47 éves [sz. 1809. Szentesen], 
katholikus pap s csanádi püspök, még az 1848. oct. 3-ki legfensőbb nyilatkozvány tudo 
másul vétele után is jelen volt a felsőház üléseiben; a katholikus püspökök közöl első 
követte Debreczenbe a törvénytelen országgyűlést; 1849. mart. 26-án a honvédelmi 
bizottmány elnökét, Kossuth Lajost a hadsereghez elkísérte; az 1849 april 14-iki felső-
házi ülésben, a Magyarország függetlenségi nyilatkozata fölötti tárgyalásban helyes-
lőleg vett részt; april 17-én a magyarországi kath. püspököknek, királyhozi hűségre 
serkentő pásztorlevele ellenében, egy igen lázító s a felséges uralkodóház irányában 
sértő tartalmú ellennyilatkozatot tett közzé; május 2-kán a kormányzóvá kikiál-
tott Kossuth Lajostól cuitusministerré kinevezését elfogadta; mint ilyen máj . 9-én 
minden egyházi s iskolai elöljáróknak meghagyta, hogy a kimondott függetlenség iránt 
hódolati nyilatkozatokat küldjenek be; máj. 14-én a függetlenségi határozatra az esküt 
letette, máj. !8-án minden hitfelekezetű lelkészeket felszólított, hogy a népet ünnepélyes 
istentisztelet, egyházi szónoklatok és menetek által lelkesítsék a szabadságharcz foly-
tatására, mely czélra б saját imát készített, s jún. 6-ra az egész országban átalános 
böjtöt rendelt. Továbbá jószágelkobzást eszközlött ki azon püspökök s kanonokok ellen, 
kik eltávozás által vonultak el a forradalmi mnzgalmakbani részvételtől; jun. 27-én az 
oroszok elleni keresztes hadra serkentő ismeretes fanatikus felszólítást [a kormánnyal] együtt 
aláírta, s a lelkészeknek megparancsolta, hogy a népfölkelés élére álljanak s azt élet-
halál-harczra vezéreljék. Végre a lázadó kormányt Szeredre s Aradra is követte, ez 
utóbbi helyen még Kossuthnak 1849. aug. 11-ki lemondási oklevelét aláírta, s így a 
magyar forradalom kezdetétől fogva annak a hadi események által előidézett bevégez-
tetéseig, annak előmozdításában legbuzgóbban közreműködött. 

Az ítéletben kiemelt intézkedései (rendeletek, felhívások) az 1849. évi 
„Közlöny" hasábjain könnyen megtalálhatók az említett időpontokban. De 

50 Szilágyi S. id mű 306-7. I. 
31 „Választóimhoz." (u o.) 
82 Főbb méltatásai: Fraknói Vilmos: H. M. emlékezete (1879), Salamon Ferenc: 

Emlékbeszéd H. M. fölött (1880), Szinnyei József: H. M. és Szalay László életrajza 
(1885), Békefi Rémig: H. M. és a m. történetírás (1909), Marczali Henrik: Emlékbeszéd 
H. M. fölött (1910), Márki Sándor: H. M. (1917). 
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összegyűjtve együtt is olvashatók P a p Dénes: „Okmánytár Magyarország füg-
getlenségi harcának történetéhez 1848—1849'' c. kétkötetes kiadványában 

» 

A monstre-pör és az 1851 szeptember 22-én elhangzott halálos ítéletek 
megdöbbentően muta t ják , hogy az abszolutizmus bírósága a legszélsőségesebb 
reakciónak milyen hitvány s kegyetlen eszköze volt- A közölt részletek ma-
gukban is elrettentő példái a törvény látszatával dolgozó erőszaknak. Néme-
lyik „indokolásból" azt is megállapíthattuk, hogy a tömeggyilkosságok végre-
haj tásához a tör vény csavarást is igénybe vették. 

Könnyű felismerni a hasonlóságot az 1851. évi ítéletek és a jófélszázaddal 
korábbi törvénykezés között, amikor a Martinovics-féle összeesküvést fojtották 
vérbe. Lényegében ugyanazon abszolutizmus töltötte ki bosszúját mindkét 
mozgalom szabadsághősein. És mindkét alkalommal a magyar nép legfőbb 
szellemi vezérkarát akarták megsemmisíteni. 

Ebben a vonatkozásban a reakció te r ror ja még ijesztőbb arányokban rém-
ü k fel, ha figyelőnkbe vesszük Jókai egy idetartozó közlését. Eszerint a 
véres megtorlások idején az egyik közvádló nem kevesebb mint harminckét 
magya r írót a ján lo t t a vértörvényszéknek kivégeztetésre.33 Köztük van Arany 
János, Bajza, Erdély ; János, Jókai , Szigligeti, Tompa, Vajda János és Vörös-
marty'. de köztük van Petőfi és Vasvár i Pá l is, kiknek haláláról a vádló nem 
tudott. Ámde ott talál juk Csernátony Lajos, Oroszhegyi Józsa, Sárosi Gyula 
é s Táncsics nevét is, akik valóban rákerültek a halálraítéltek l is tájára. 

Dolgozatunk a hatalmas pör emlékének kizárólag hír lapi és könyv-
anyagára szorítkozik. Éppen ezért a részletekben nem is lehet teljes. Csupán 
r á akartuk irányítani a figyelmet a küzdelem epilógusának erre a szakaszára, 
s hasznosítani az irodalomtörténeti szempontból legfőbb tanulságokat. 

E tömegpör izgalmas színjátéka akkor bontakoznék ki a maga teljességé-
ben, ha történészeink megkísérelnék a még föllelhető levéltári anyag alapján 
is rekonstruálni a pör egész folyamatát . A följelentések és adatszolgáltatások 
boszorkánykonyhájából valószínűleg azt is meg lehetne állapítani, hogy kik 
voltak a vádhatóság és a haditörvényszék tagjai1? Azt tudjuk, hogy az úgy-
nevezett katonai bíráskodás központi bizottságának közvádlója Kossalko 
J á n o s kir. ügyigazgató volt, Haynau bizalmas embere, akit „érdemeiért" a 
há lás haza a kiegyezés után magas tisztségekbe helyezett s 1875-ben a legfőbb 
ítélőszék b í r á j ává nevezték ki. Jóka i Kossalkót mentegetni igyekszik, s a leg-
kíméletlenebb vádlóként egy „kegyelmes u ra t " említ, nevét azonban nem 
mond ja meg. A részletek ismerete még közelebbről mutatná be a 48—49-i sza-
badságkiizdelmen felülkerekedő reakciós erők szövevényét. 

A felidézett ítéletek mindenképpen hű tükrei az elnyomó hasalom termé-
szetellenes, erkölcstelen és ostoba értékrendjének. Pontosan megmondják szá-
munkra hogy melyek voltak az abszolutizmus idején legjobbjaink főbenjáró 
bűnei. Bűnök, amelyek ma a nemzet büszkeségei. 
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