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birtokcseréről; nem felel meg a valóságnak azon állítása sem, hogy Szirmayval 
együtt lett volna Ungvárott; valótlanok a francia levelek megírásáról és őrzésé-
ről tett kijelentései is sok egyebekkel együtt. Mindezek alapján Longueval val-
lomásai hitelt nem érdemelnek, újból tiltakozik tehát az ellen, hogy a kijelö-
lendő bíróság a kapitány állításainak nagyobb hitelt adjon, mint az ő sza-
vainak. 

A bizottság ezzel befejezte munkáját. A további teendőket a vizsgálat 
eredményeinek felhasználásával bírói szék volt hivatva ellátni, melyet I. Lipót 
1701 augusztus 16-án gr. Buccelleni elnöklete alatt főként a haditanács tagjaiból 
és az alsóausztriai helytartóság tanácsosaiból állíttatott össze. A vád képvise-
letét ugyanekkor dr. Hoche Márton udvari kamarai tanácsosra bízta. Hoche 
a vádindítványt 1701 október elejére már elkészítette s október 9-én a judicium 
delegatum elé juttatta tárgyalás végett. A vádindítvány Rákóczi elfogott 
levelei, Longuevalnak esküvel erősített s a vádiratban részletesen ismertetett 
vallomása, Sándor Gáspár írásban és szóban tett beismerő vallomása alapján 
minden tekintetben beigazoltnak látta a pártütés és felségsértés bűnét s ez 
alapon fő- és jószágvesztést hozott javaslatba. 

A judicium delegatum a vádindítványt összes mellékleteivel együtt Rá-
kóczi rendelkezésére bocsátotta azzal a meghagyással, hogy Rákóczi mint vád-
lott, a vádpontokra vonatkozólag hat hét és három nap alatt nyújtsa be kifogá-
sait, nyolc napon belül pedig nevezze meg azt az ügyvédet, aki ügyét a judicium 
delegatum előtt képviselni fogja. 

A judicium delegatum működése ezzel egyelőre véget is ért. Rákóczinak, 
mint ismeretes, november 8-án sikerült megmenekülnie a bécsújhelyi börtönből 
s bár a november 9-iki minisztertanács arra utasította a bíróságot, hogy hala-
déktalanul hozzon ítéletet, annyival is inkább, mert Rákóczi szökése csak újabb 
bizonyság bűnössége mellett, ítélethozatalra csak 1703 április 30-án került sor, 
természetesen a Hoche-féle vádirat szellemében. Rákóczi azonban ekkor már in-
dulóban volt a magyar határok felé, hogy a magyar nemzet feltépett sebeire gyó-
gyító írt hozzon s Isten nevében felvegye a harcot a hazáért és a szabadságért. 

Lukinich Imre. 

HAZAFELÉ. 

Három pár szandálos, fürge kicsi láb 
Szaladgál előttem, idébb meg odább ; 
Nem nézi, hogy merre megy a gyalogút, 
Vadvirágos lejtőn ide-oda fut. 

Biztos férfilépés, nyugodt, ütemes, 
Jön a hátam mögött — visszhangot keres; 
S a járásom halkabb kopogása 
Felelget, mint letompított mása. 

Búzatábla fölött pacsirta danol, 
Délre harangoznak, messze valahol. 
Nyári napsütésben mosolyog a hegy — 
Kis lépés, nagy lépés, hazafele megy. 

Máriássy Mihályné Szemere Katinka. 


