
Két októberi vértanunk testamentuma 
Néhány évvel ezelőtt »Népek tavasza« címen érdekes könyv jelent 

meg (Bpest, 1943. Abc kiadás). Acs Tivadar, a 48-utáni emigráció iro-
dalmi anyagának kiváló feldolgozója te t t közzé benne ismeretlen leve-
leket, naplójegyzeteket a magyar szabadságharc és emigráció korából. 
Ebben á könyvben található meg Bártfay László 1849-es pcstbudai nap-
lója. Ez a Bártfay László akkortáj t irodalmi szalont tar to t t fenn, kora 
divatja szerint naplót vezetett. Egyébként a. gróf Károlyi család jog-
tanácsosa volt és ott lakott az Egyetem-utcai Károlyi palotában. 

Acs Tivadar szívességéből hozzájutottunk Bártfay László néhány 
másolatához. Halovány kékes-zöld lapokon gyönyörű gyöngybetűs írások. 
Magyar- és németnyelvűek. Közülök számunkra evangélikusok számára 
különösen kettő bír jelentőséggel. 

Az egyik gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levele 
hitveséhez az aradi siralomházból 1849. okt. 5.-ről. Ezt Bártfay 1849. 
dec. 16.-án másolta le Pesten. Eredetileg németnyelvű. Magyarra for-
dítva megjelent Marczali Henrik: Gróf Leiningen-Westerburg Károly 
levelei és naplója c. művében (Bpest, 1900, 221—224. 1.). Onnan idéz-
zük, egy-két szó kihagyásávaL 

A másik Báró Jeszenák János végperceiről szól. Ez — tudtunkkal 
— eddig nem tétetett közzé seholsem; annál értékesebb "dokumentum ju-
bileumi esztendőnkben. Báró Jeszenák János neve kevésbbé ismerős előt-
tünk. Nem az aradi 13-ak közt volt, de p á r jiappal azután 1849. pktóber 
10-én végezték ki Pesten Csányi Lászlóval együtt. Bártfay másolatai ' 
közt van egy németnyelvű ujságkivonat, mely a kivégzésről ad hivatalos 
hírt. Ebből tudjuk m;eg, hogy pozsonyi születésű, evangélikus vallású 
és 49 éves volt. Bártfiay Naplójában is találunk néhány sort róla. Okt. 
10.-én ezt írta naplójába: »Első, amit Pes t re érkeztemkor kocsiból ki-» 
szállva hallék, hogy ma reggel Báró Jeszenák és Csányi a Neugebair 
előtti fatéren felakasztattak.« Okt .14.-én pedig: »Sz. kapitány -mondá, 
hogy báró Jeszenákot Székács kísérte a vesztőhelyre és sok dicséretest 
monda rólla.« (Népek tavasza, 281—2. 1.) 

Révtai Nagy lexikonában (Bpest, 1914. 859. 1.), valamivel többet s 
üsszefoglalóbbat tudunk meg: »Jeszenák János báró, a magyar önvé-
delmi harc egyik vértanúja. Szül. Pozsonyban 1800. jan. 22.-én. Felakasz-
tották Pesten 1849. okt. 10.-én. 1848-ban Nyitra vármegye főispánjává 
nevezték ki, mely állásában oly erélyesen viselkedett, hogy Kossuth őt 
rendelte kormánybiztosul a Hurbán alatt garázdálkodó tótok ellen kül-
dött csapatokhoz. Az ő érdeme volt, hogy Lipótvár magyar kézen ma-
radt, mert ő volt, aki a granicsárokat eltávolította és a bástyára triko-
lort tüzetett ki. A bukás után megadta magát az oroszoknak, kik Hay-
naunak szolgáltatták ki. A vérbíróság halálra ítélte. Holt testét 1867-ben 
a pozsonyi családi sírboltba szállítottak.« 



Közöljük; :a;. két evangélikus vértanú testámentuniát szent emléke-
zéssel. Mindkettő erős hitről tesz tanúbizonyságot. 

I. 
Gróf Leningen-Westerburg Károly levele hitveséhez az aradi 

siralomházból. 
Aradon, 1849. ok tóbe r 5-én. 

Egyetlen, utolsó lehelletemig szeretet t Lizám! 
A kocka eldőlt és csak kevés órám marad még e világon, hogy 

"előkészüljek a keserű lépésre . A halál nem volna re t t ene tes .rám 
nézve, ha egyedül állanék, de a gondolat reád, d rága Lizám tés ár-
ta t lan gye rmeke imre súlyosan nehezedik lelkemre. A csapás nem 
ért engem előkészületlenül. Azt h i t tem, mindenre készen állok cs 
mégis e pil lanatban görcsösen vonaglik a szivem azon gondola t ra , 
hogy téged, legnagyobb kincsemet, mindenkorra elvesztelek. Nem, 
nem mindenkor ra ! Erős a hitein, hogy ez életre egy más, jobb és 
szebb élet következ ik : szellemem körü lö t t ed fog lebegni, mer t hisz 
a szellemnek mindenütt van hona, ameddig Isten mindenhatósága ér. 

Szívesen, ó h mily szívesen éltem volna, é l tem volna, hisz megvolt 
mindenem, mi boldoggá teszi az életet, oly boldog vol tam a veled 
való f r igyben, mint ember csak lehet. 

Mos t e komoly órában, midőn minden, ami földi, mulandóság-
ban áll e lő t tem, midőn a múlt mintegy fö l tá rva muta tkozik , mosit 
megrohannak minden emlékei[ní és nehézzé teszik válásomat. Mily 
t isztán és fönségesen áll most előt tem emléked; mint szeretném, ha 
k i fe jezhetném szavakkal, minő fá jda lmas 'érzéssel adom át maga-
mat a reád való gondolásnak! 

A minderihiató Isten, ki szívembe lát, ad jon erőt , hogy úgy hal-
hassak meg, mint çgy keresztyén. Mindig híven hódol tam őseim; 
vallásának; a lelkész kéziéből fogad tam hitem vigasztalását és kész 
vagyok Uram és T e r e m t ő m ítélőszéke elé lépni. 

És te , Lizám, ki mint a vígasz és remény angyala állottál mel-
le t tem, kinek csak gyöngén viszonozhat tam azt a boldogságot , me-
lyet nekem tú lá radó szereteteddel szereztél : ad jon neked Isten bá-
torságot és e rő t súlyos végzeted elviselésére. 

N e k e m pedig bocsásid meg, drága Lizám, ha ez életben bán-
to t ta lak , vagy ha gyöngédtelen voltam irántad. Nem hal lhatom' ;már 
hangodat , de szívem azt dobogja , hogy megbocsátasiz. 

És gye rmeke im! Nagy Isten, kell, hogy nekik élj, d rága Lizám! 
Sorsod sú lyosabb , mint az enyém1, neked éveken át kebledben keil 
re j t en i a búbána to t , de én még a túlvilágról is hálásan nézek rád, 
ha megmaradsz gyermekeinknek . 

Neveld őket az Űr félelmében, jó és nemes emberekké . H a én 
m,ár nem is ő rködhe tem fö lö t tük , legyen any jok : anyjok, aki meg-
tan í t j a őket , hogy t iszteletben tar t sák szerencsétlen anyjok emlékét . 
Csak f e jök re tehetném áldó kezeimet , csak még egyszer nevethet-
nék szemedbe. De tán j obb mindket tőnkre nézve, hogy ez az utolsó 
találkozásunk elmarad. Legyen meg Isten akara ta . . . 

Földi dolgokról nincs mit közlenem veled. Lega lább e tekin-



t e tben nem lesz gondod; vagyonodhoz nem nyúlhatnak. De még 
egy kérésem van hozzád. Kérlek felelj meg kötelezet tségeimnek, 
hogy nevem becsületben m a r a d j o n . . . Damjanich tábornoknak 1400 
forintjával ta r tozom, fizesd meg adósságomat, leendő özvegyének, 
mert ő is vértanúhalált szenved holnap reggel. 

A gye rmekek még meg vannak kímélve e fá jdalomtól és ez 
jól van ígjy. Ő'k majd a ty juka t a t e szavadból ismerik meg és ki 
mondhatná meg nekik jobban, mint te, hogy apjuk, habár az em-
beri törvény elítélte, sziveben becsületes ember volt, ki meggyőző-
déséért halt meg. 

Rövidre van szabva az az idő, melyet még e földön töl thetek, a 
levelet nemsokára át kell adnom, de nagyon nehezemre esik meg-
válnom e lapoktól. 

Isten áldjon s oltalmazzon meg drága, nemes feleségem és adjon 
neked erőt , engem pedig részesítsen az ő örök békéjében. Édes, 
drága Lizám! gyermekeim, éljetek boldogan! Nemsokára kiszen-
vedtem. Még egyszer köszönet hü szerelmedért , mindenért, mit 
ér tem tettél. Istenem, Istenem! nem bírom tovább. Isten veled éle-
tem, mindenem. 

Holtig hű . Károlyod. 

II. ' 

Báró Jeszenák János végpercei. 
1849. Octób. 9-én 12 órakor délben láttam-el az Urvacsorával 

B. Jeszenák Jánost, ki halálra volt Ítélve. 
»Én mindenre kész vagyok« ez volt első szava midőn beléptem 

hozzá. »Uly találkozást egyikünk sem hitt volna! Én nem magamat 
sajnálom, hanem ö n ö k e t ; én szabad leszek, ha kivégeznek: ö n ö k r e 
halálig t a r t ó 's a ' hazára örökös rabság vár.« Elmondta, hogy le-
velet kapot t testvérétől , 's azt muta t ta is; »voltak ugyan Bécsben, 
de a ' Főherczegek kitörölték neveit : nem eresztet ték hozzájok. 
Sajnájolmi, hiogy legvégre még egyszer nem láthatom őket ; f iam 
talán ma érkezik. Isten tudja , tán jobb volna, ha halálom után jön-
nének, nekik is nekem is könnyebben esnék.« — 

Aztán kérdeztem, óhaj t e az Urvacsorával élni? »Igen úgymond, 
mert az szerzettc, kinek küzdelme az életben, és kimúlása Jiaso«-
lit a' miénkhez.« Teljes buzgósággal vette,-fel az Urvacsorát , 's 
könnyei csak akkor indultak-meg, midőn imádságunkba befoglaltuk 
nejét, gyermekeit , családját ; ekkor, igen keservesen zokogott , de 
férfiasságát megtar to t ta akkor is. — Az Úrvacsora után (megölel-
tem 's egymás' ka r j ában sokáig zokogtunk. — Legba josabb az 
volt, hogy tanuk nélkül nem lehettünk. Minden szögletben egy fegy-
veres 's azonkívül egy tiszt, ki bemenetelem előtt magyarul beszélt 
velem; nyilt és bizalmas beszélgetésről szó sem lehetet t . — Végre 
azt kívánta, eszközleném-ki, hogy feleségének Írhasson, kinek egy-
szersmind üzeni, hogy javai' tekintetében Luka Ferencz tanácsával 
éljen. »Az én javaim mind elvéteti tek: de a' régibb törvények sze-
rint ártatlan gyermekeim anvai javait ugy hiszem není bántják.« — 
Aztán fo r ró kézszorítással elválván, a ' felesége végetti óhajtását az 



illető tiszteknek előadtam, kik Ígérték, hogy ezt a' hadi törvény-
széknél azonnal bejelentik. — Még azt is meg kell jegyeznem, hogy 
a' Staabsprofosz ' szobájában egész egy óráig várakoztattak, mig 
beeresztettek, azt adván okul, hogy nem táborji pap' ívagyok; mig 
végre azon tiszt jelent-meg, a ' ki nálam, volt |és meghívott a siralmas 
functióhoz. Timát kösz öntöttet, kösziöiíte neki szives látogatásait, 
szeretett volna vele most ,is szólani, de megtagadták, neki u.in. a' 
veleszólhatást. 

Ugyaín az nap 5 óra tájban, kiváltképen azon okból mentem 
a' Profószhoz, hogy megtudjam, vaj jön az engedelmes nejének 
Írhatnia megnyerte e ; egyszersmind hogy Tima üzenetét — meg-
vinném neki; leginkább pedig hogy a' kivégzés' óráját megtudjam. 
Nagy ö römömre itt azt hallottam, hogy nem csak levelet irhatotv. 
hanem hogy gyermekei is bent voltak nála, sőt hogy testvére épen 
most van benn. 'S miután az őrködő tis^t azt tanácsolá, hogy ,most 
már ne mennék be hozzá, 's ezt én parancsnak vevém : a' kivég-
zés' órája felől tudakozódtam, mig nagy nehezen sikerült megtud-
nom, hogy másnap azaz: Oct. 10-kén reggeli hat órakor fog meg-
történni. 

Oct . 10-kén reggeli öt órakor Luka ur és egyházfim' társaságá-
ban indultam-el hazulról. Sokáig várakoztam, mig mintegy három 
negyed-hatra beeresztettem hozízá. — Ekkor már egészen felöltözve 
volt. »Hála Isten hogy Ön eljött hozzám«! ugy szóli tott-meg; »lássa 
éh egészen el vagyok készülve: de nem tagad,hátom nehezen esestt, 
hogy az utolsó perczekben egy szemet sem! lát tam, mellyből leg-
kevesebb részvétet olvashattam volna ki. — Most boldogabb va-
gyok 's igazi jótéteménynek t a r tom, hogy épen Ön, k ! engem ismert, 
kit én tisztelek' s a ' t. jutott legvégső lelkiatyai társalgásomul.« — 
Az őrtálló tiszt mellettünk volt 's helyfoglalásra szólított fel. Le-
ültünk az asztal egyik sarkán, ő egyi,k én másik felől: a' tiszt pedig n' 
közelálló ágyra ült, r\em csak szemmel ta r tva bennünket, de be-
szédünk közé vegyülve is. — Többek közt kérdezte, hogy fia mióta 
szolgál, hogy mi hamar tisztté lett , hogy ő mennyi év óta szolgál 
és mégis csak hadnagy. 'S i smét : az urnák fia tán szerencsésebb 
lesz mint atyja . »Szerencsésebb, meglehet ; vájjon belsckép boldo-
gabb e, kétlem.« — Ezt olly jellemző kifejezéssel 's olly komolyan 
mondta, hogy a ' tiszt ezentúl elhal lgatot t de még mindig ott ma-
radt . Én a' Bárót imádkozásra szólitottam-fel 's örömest hajlot t 
kívánságomra. Teljes buzgósággal s' minden szót csak nem hallha-
tólag kiejtve im^dkoizott. Imádságunk alatt a' tiszt felkelt 's tovább 
állott, legalább az imádság' végeztével nem ült az ágyon, hanem 
fel 's alá járkált. Haszríálva ezen körülményt, közel hajolva hozzám 
mintegy így szólot t : »Ön hivatva lesz róláml 's végső órámról tanú-
ságot tenni a' haza előtt. Mondja-meg azoknak a' kiket illet, hogy 
én azt, a* mit t e t t e m , halálom' óráján sem bántám-Tnég; Hogy egyet 
sem tagadtam-meg azon elvek közül, mellvekért nemzetem annyi 
áldozattal és vérontással küzdött.« Ekkor a' tiszt ismét közeledett, 
's a' tárgy ugyan az maradt , de némi tartózkodással folytat tá toj t . 
Elismerte hogv sok hibát t e t t ü n k : Kossuthot vádolta azon kicsi-
nyes bosszantásokért , mellveket Görgein elkövetett ; Görgeit vá-



dolta, hogy személyes nehezieléseinick feláldozta a' haza ügyét . (»Jól 
jegyzi-meg Ön, hogy a' forradalom ritkán vagy soha sem éldelheti 
gyümölcsét azon elveknek, mellyekért küzdö t t ; 's Kossuthnak egyik 
hibája épen az volt, hogy ó épen a' gyümölcsöket szerette volna 
éldelni. — Én menekülhettem volna, mert az oroszok ó t a lma t Ígér-
tek, 's hiszem meg is t a r to t t ák volna szavukat. — De egyfelől nem 
hi t tem, hogy az osztrákok felülmúlni engednék_ maguka t az oroszok 
által emberiség' tekintetében: másfelől pedig azt hittem, ha önkényt 
kezeikbe adom magamat , ezzel Ítéletemet könnyebbíteni fogom. — 
Nem remélet tem, hogy illy keserűen fogok csalatkozni,. — Egyéb-
iránt én azon hitben halok-meg, hogy a' haza' sorsa jobbra fo rdu l ; 
•ment Európában fel kell a ' lelkiismeretnek ébrednie, 's ez a' külső 
nemzeteket kényszeríteni fogja megtenni nemzetünkért azt, mit 
ezúttal vagy meg nem tehet tek, vagy megtehni elmulasztottak.«; v— 
Ekkor a' t isztre fiigg'esztettem szemeimet, 's ez kiolvashatta belőlük 
kívánságomat, 's elég emberséges volt hogy egészen kiment iés ma-
gunkra hagyot t . — Az alkalmat használandó elő akarám adni azo-
kat , miket neje és rokonai szivemre kötö t tek . — De észrevevém, 
hogy jól esik neki a' szóihatás, s' hogy Jiasználni kívánja a' t iszt ' 
távollétét, ünnepélyes, az érzelemtől átrezgett , könnyektől kisért 
de mindig férf ias méltósággal folytatot t illy szavakat intézett hoz-
zám, koronként kis szünettel: »Ön látni fogja azokat , kikkel én csak 
az öröklétben fogok találkozni. Vigye-meg nekik utolsó kívánságai-
mat. — Mondja-meg nőmnek, hogy azon hu$z éven keresztül, med-
dig együtt éltünk, nem emlékezem egy pillanatra is, mellyet kese-
rűvé te t t volna; a' mi házasságunk folytonos boldogság volt . Ezt 
köszönöm neki, 's arra kérem, fordítsa mindazon szeretetet , 'mellyel 
irántam az életben viseltetett, halálomután gyermekimre ; ne kocz-
káztassa f é r j e feletti fájdalma által egészsiégét 's é le té t : mert mi 
nyugulttá teszi halálomat a /ou hit, hogy ő éln! fog, 's az ő kezei 
közöt t gyermekeim jövendőjét biztosítva látom. — Mondja-meg 
testvéremnek, fogadja helyettem testvéréül nőmet, 's ruházza-át 
ő reá azon gyengéd részvevő szeretet, mellyel engemet első (gyer-
mekségünk óta boldogított . — Mondja-meg Gr. Forgácsné kedves 
naparrmak, hogv bocsánatot kérek tőle, ha fiúi kötelességeimet nem 
teljesítettem volna iránta, noha igyekeztem mindig őt mint anyámat 
szeretni. Megvallom Önnek, hogy reménységem' nagy részét benne 
helyezem. — Jószágimat elveszik 's gyermekeimnek csak anyjok ' 
javai maradnak; én igyekeztem magzatimról gondoskodni: de illy 
körülmények között ő tehet éret tök legtöbbet 's ő meg fogja tenni, 
mert nemes szívét ismerem. Gyermekimnek atyai áldásomat küldöm, 
's azon kérelmemet, hogy maradjanak-ineg az erény útján. Ha lehet 
alkalmazzák nézeteiket az uralkodó nézetekhez: de ha ki nem bé-
külhetnek velők, vonuljanak vissza és őrizzék-ineg lelköknek nyu-
galmát. Anyjokat szeressék és legyenek neki engedelmesek. — 'Samu 
sógoromat kérem, legyen helyettem gyermekimnek a ty ja . — Gyer-
mekim' nevelője iránt feiez/e-ki köszönetemet ; szeretném, ha to-
vább is családommal maradna.« — Ekkor az a j tó megnyílt 's be-
széde íélbenázakadt. Tolongás és fel és alá futkosás volt a ' folyo-
són. Én ez alkalmat használva, mig magunk lehetnénk, elmondtam 



neki neje és tes tvére ' üzeneteit , miket Oct. 9-én estve biztak rám. 
Nagy illetődéssel hal lgat ta , 's ez alatt kezét kezemen tar tva, ko-
ronként i szorí tás által adta t ud tomra mi édesen hatot tak szavaim 
reá. — Alig végeztem szavaimat 's vet tem válaszát — mellyet hí-
ven közlö t tem nejével később, — belépett két tiszt és íz Auditor. 
Mi fe lke l tünk. Az Audi tor kérdezé, nem volna; e még valami kí-
vánsága ? szólna nyiltan, 's ő azt jegyzőkönyvbe foglalná. — Ekkor 
zsebébe nyúlván kivet t két ö tvenfor in tos t : az egyiket hagyta leg-
szegényebb fogo ly tá r sa inak ; a r másikat és még 45 kra jczár t az 
ő röknek é s , a ' P r o f ó s z n a k ; »mein Schar f r ich ter wird das Seinige 
(zsebére mu ta tva ) hier finden.« — Végre hozzám fordulván, »Ön-
nek, úgymond, fizessen-meg az ég, mellynek nevében nálam meg-
jelent, midőn e lzára t tam minden kedvegim,től, 's mellynek számára 
elkészí tet te lelkemet s a' t.« — Ezzel k imentünk , 's egy, katonák 
által képze t t négyszögbe léptünk. Kar já t k a r o m b a fűzte, 's Csái^vi 
is lelkészével hozzánk kisér te tvén megindulánk. A' ké t férf i ' talál-
kozása szivreható, de fé r f ias méltósággal 's nemes elszántsággal 
tel jes volt. — Nem magoka t sajnálták, hartem minket és a' hazát. 
— A' vesztőhelyre érvén először B. Jeszenák szól i t ta tot t , a ' «vas 
levé te te t t róla, az ítélet fe lolvasta tot t 's ő a' hóhéroknak átada-
to t t . — A' lépcső ' legalsó fokán e' szavakat imondá : »Csak azt 
akarom mondani : Isten á ldja-meg a' magyar hazát!« a' lépcső' 
legfelső fokán pedig ez t : »Megbocsátok ellenségeimnek!« H á r o m 
másodpercz múlva megszűnt lenni. — 

O c t ó b . 10-én, tehát a' kivégzés ' napján — tö r t én t pedig a ' ki-
végzés egy negyed hé t re — 's mintegy; 7 ó rakor Jeszenák' nejéhez, 
most már özvegyéhez, h iva t tam, 's vigasztal tam őt a' mint lehe-
t e t t . — Estve hat ó rakor a ' kórháznak egyik szobájában titkon be-
szentel tem a' testet . — Kilencz'óra után ismét Telekinéhez hivat tam, 
hol Gr . Forgácsné, B. Jeszenák' napa, érkezet t -meg, kinek ismét 
el kellett beszélnem veje ' utolsó,, órá já t . — Ugyan akkor a r ra ké r -
tek-meg, hogy másnap menfek-ki Q y ö m r ő r e , hol Jeszenáknak egv 
18 éves be teg leánya volt. 

O c t ó b . 11-én a' vasúton G y ö m r ő r e indultam, déli 12 óra után. 
'Három órakor megérkez tünk , és ott talál tam az egész Teleki jés 
Jeszenák családot. Négy órától hat ig velők vol tam. Vacsora után 
pedig mintegy tizig. Ekkor elmentem tőlük. 

Q t t ó b . 17-én B. Jeszenákrté ismét h iva to t t ; 's ekkor adta át 
emlékül fé r jének azon gyűrű jé t , mellyet ez ipától Gr . Forgácstól-
halálos ágyán kapot t , 's m e l l y b e n — f a m 9. April 1833 — ezen halál ' 
napját jelenti. A' boldogult e' gyü rü kivégeztetése élőtt egy nappal 
küldé-át nejének, ki f é r j e ha já t belezárva nyuj to t ta-á t nekem.. 

A' fentebbieket t , Székács József pesti evang. magyar p a p 
jegyzé-fel, kinek szivessíégéből ir tam-le a ' jelen másola to t . 
Pes ten, 1850-ki Fenrua r 14-kén. 

íBártfay László 

* Közli: Scholz László 


