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LONOVICS JÓZSEF

"Nem volt ő azon mérhetlen nagyságú meteorok, sem azon excentrikus
testek s alakzatok egyike, minők rendesen az emberi nagyságoknál a közön
séges életfolyamot megzavarólag lépnek fel, amint egyszerre ismeretlen vagy
kétes homályú előzményekből feltűnnek, és vihart keltve tisztítják ugyan a
leget, de saját tűzöktől felemésztve, erőszakosan, amint jöttek, szikrázó vagy
gyujtó fényes pályájokat lefutva, enyésznek el. Az ő pályája csendes és nyu
godt, összhangzó egész volt, kezdve a bölcsőtől úgyszólván mind a sírig." Igy
jellemezte Ipolyi Arnold Lonovics Józsefet abban a nemes pátoszú "Emlékezet"
ben, melyet alig egy évvel halála után, 1868 májusában fölötte,' mint igazgató
és tiszteleti tag fölött a Tudományos Akadémiában elmondott. Hosszú beszé
dét azzal fejezte be, hogy "míg a nemzet nyelvén ai ország törvényt hoz; mig
az hangzani fog az ország házának szószékéről, és míg hangzani fog Isten szent
egyházának magas ívei alatt; - és mig e nyelven a tudomány a házban be
szél, - vagy amíg csak a nemzet irodalmának története szólani fog -, addig
Lonovics neve is feledhetetlen lesz".

Ez a jóslat nem teljesült, csak jámbor óhaj maradt. Ma sincs Ipolyi emlék
beszédénél kimerítőbb életrajzunk Lonovicsról, s a szakkörökön kivül még
szűkebb műkődésí területén is éppen csak a nevét ismerik. Főpásztori műkö

dése még a levéltárak mélyén lappang, csak egyházpolitikai tevékenysége áll
többé-kevésbé tisztán előttünk. Hogy emlékét most, a szabadságharc centená
riumán idézzük, annak éppen az az oka, hogy élete csak belső egészében és
fejlődésében volt olyan csendes, nyugodt és összhangzó a bölcsőtől a sírig,
aminőnek Ipolyi festi. Külső alakulásába tragikusan szólt bele negyvennyolc
ban vállalt szerepe. s éppen ez a sors érdemli meg, hogy a szabadságharc külsö
leg fényesebb csillagai és meteorjai mellett feledésbe ne merüljön.

Szerepe a szabadságharcban nem volt előzmények nélkül, hirtelen kirob
bant epizód, hanem hosszú közéleti pályának logikus kényszerűségű, egyenes
folytatása. Országgyűlési beszédei alapján Ipolyi mint szónokot Deákhoz és
Kölcseyhez hasonlítja. Beszédeinek alaposabb vizsgálata még megoldandó fel
adat lenne. Ezeket az országgyűlési napló megörökítette, egyházi beszédeit -
sajnos - sem maga nem gyüjtötte össze, sem mások nem gondoskodtak fel
jegyzésükről és kiadásukról. Hiú kísérlet lenne persze Lonovicsot ma, száz év
távlatából, ellenzéki politikusként bemutatni. Politikai elveiben Széchenyivel
járt együtt, politikai módszere és taktikája azonban csakugyan Deákéhoz ha
sonlított.

Miskolci polgárcsaládból származott (1793), saját erejéből jutott, aránylag
fiatalon, püspöki székbe. A terezianus barokk idők arisztokrata főpapjainak

sorába a 19. század elejétől egyre több köznemes, majd polgári származású
püspök nyomul, a magyar hierarchia - kétségtelenül az Egyház igazi szán
déka szerint - demokratizálódik. Az arisztokrácia - de nem Róma! - persze
nem szívesen látta ezt a folyamatot, s ha pl. a prímási szék betöltéséről volt
szó, a kormánykörök a magas arisztokrácia érzékenységére való tekintettel
mindig gondosan megvizsgálták a jelöltek származását. Igy, amikor 1819-ben
Rudnay Sándor került a prímási székbe, fitymálva emlegették, hogy csak köz
nemesi származású: A jelöltekről referáló Lorenz Márton, az államtanács egyet
len papi tagja, azonban találóan írta, nem követelí isteni rendelés, hogy a
prímás arisztokrata legyen, meg aztán voltak magyar prímások, kik nem vol
tak arisztokraták, s mégis kiváló dolgokat alkottak. Pázmány, Széchenyi György.
Majdnem két évtizeddel ezután, amikor 1837-ben a kormánykörök a hat évvel
azelőtt elhúnyt Rudnayutódát szemelték ki, az ultrakonzervatív Pálffy Fidél
kancellár már Lonovicsot is jelölte. Igaz, csak harmadik helyen, s megemlíti,
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hogy nem nemes származású, ami a kancellár szerint akadályozná működésé

ben (az első helyekre arisztokratakat is jelölt), de a fő érv, hogy Lonovícs,
miért került csak harmadik helyre, már az, hogy alig két éve lett püspök, tehát
még korai lenne őt a hierarchia élére helyezni. De majd eljön még ennek is
az ideje.

Lonovics Egerben tanult, itt kitűnő tanárai voltak: az akadémián Tittel
Pál, Gauss, Laplace és Herschel tanítványa, kiváló csillagász, tudománya nyel
vének magyaritója, a teológián Kovács Mátyás, az "Egyházi Folyóírás" meg
índitója és Imre János, sok reményeket nyujtó bölcselő. Mindhárman tagjai
voltak a Tudományos Akadémiának, s tanárok lettek a. pesti egyetemen; Lono
vics annyit tanult tőlük, hogy az egyetem hittudományi karán a bekebelezett
doktori fokozatot maga is el tudta érni. Emellett is állandóan képezte magát.
ci magyar és latin nyelveken kívül beszélte a németet, franciát, angolt, olaszt
és a hazai szláv nyelveket. Érseke a fiatal papot udvarában tartotta. 1826-ban
szülővármegyéje egyik plébániájára, Várkonyba ment ki, de már 1829-ben
kanonokká nevezték ki, 1830-ban pedig -- a Hitel megjelenésének' évében! .
társai alsótáblai káptalani követté választották.

Már plébános korában élénk részt vett a magyar életben. Amikor Borsod
Iőíspánja, Klobusitzky József meghalt, ő mondott felette gyászbeszédet. Ez a
beszéd messze felülemelkedik a megszokott panegiriszokon, s méltán feltünést
kelthetett azal, hogy a szónok nemcsak az elhúnyt főispán bölcs és alkotmá
nyos kormányzását dícsérte, hanem nyomatékosan kiemelte, hogy mit alkotott
az iskolák szaporítása, a magyar nyelv fejlesztése és "csinosodása", a jobbágy
ság terheinek könnyítése, a megyei levéltár rendezése, utak javítása és a keres
kedelem előmozdítása terén. Joggal mutat rá Ipolyi, hogy ez a beszéd "tartatoa
akkor, midőn az 1828-iki országgyűlés távol még a reform kezdeményezésétől.

az alkotmány megvédéséért küzdött. .Akkor, midőn az ország- és megyei kor
mányzat reális és gyakorlati politikájának ilyen programszerű kifejezése, s
annak a közügyi teendők színvonalára helyezése, egészen elütött a hasonló
megyei ünnepélyes oratiók és ovatiók phrasaeológiájától, mely nagyobbára
közhelyekkel fűzött szólamokban, csak a vérrel szerzett .ho nyi constitutio' és
nemesi, kiváltságos ,szabadság' emlegetésében áradozoff

A diétán is azonnal feltünést keltett nemcsak besZédei szépségével, hanem
rendíthetetlen nyugalmával, megértésével az ellenfél felfogásával szemben és
érzékével a kor által sürgetett reformok iránt. Amikor az 1832-es országgyű

lésen a vegyes házasságok kérdése miatt az ellenzék és a katolikus oldal közott
robbanásig feszült a helzet, József nádor arra kérte a káptalaní követeket, hogy
ne szólaljanak fel tovább a vitában, hanem Lonovicsot bízzák meg az egyházi
álláspont képviseletével. Ot hónapon át így egyedül állta a vitát, mindig ren
díthetetlen nyugalommal, éles logikával, s ha kellett, elmés szólásokkal fűsze

rezve beszédeit. De nemcsak a vallásügy érdekelte. Ettől kezdve nem volt fon
tosabb politikai probléma, melyhez - mindig általános érdeklődést keltve 
hozzá nem szólt volna. ,,:E:s e közt - írja Ipolyi - a józan haladás és reform
ügyét mindenben, kezdve a nép hűbéri állapotából való felszabadításától, egész
II szó- és sajtószabadságig, amily bölcs mérséklettel, oly melegen pártolta.'
Fontos szerep jutott neki a törvényjavaslatok magyar nyelvű megszerkeszté
sében, tehát magyar törvénykezési nyelvünk kiformálásában is.

1835-ben csanádi püspökké nevezték ki. Szorosan vett főpásztori tevékeny
sége mellett most alkalma nyílt a reformok bizonyos megvalósítására is. Meg
is tette. Az egri mintájára Temesvárt bölcseleti és jogi liceumot alapított, nem
csak templomokat, hanem tanyai iskolákat és kisdedóvókat emelt, s már az
országos törvény előtt, ahol csak lehetett, behozta a hivatalos magyar nyelvet.
Az országgyűlésen most már a felsőtábla tagja lett. Itt is hamarosan ő lett a
püspöki kar vezérszónoka. A vegyes házasságok kérdése volt most is a leg
s~envédelyesebb viták tárgya, s Lonovicsnak bőven kijutott az alkalom, hogy
llJggadtságát bebizonyítsa. Egy ízben a vita hevében valamelyik ifjú s a parla
mentáris arénában még tapasztalatlan főrend azt találta mondani, hogy a fő-
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flapoknak tulajdonkép nincs is joga itt ülni a karok közt, s ö jobb szeretné
őket az oltár zsámolyánál látni. Lonovics ezzel a "sekrestyébe"-utalással szem
ben is felvette a kesztyűt. Kifejtette, hogy az országgyűlés bizony sok idejét
veszi el a főpapságnak, s ezt az időt, melyet sokszor haszontalanságokkal kell
eJtölteniök, főpásztori teendőkre fordíthatnák. Mindamellett ezt a jogukat és
kötelességüket, "mely egyébiránt a méltóságos uréval akár datumára, akár
súlyára, akár alapjára nézve felér", nagyra tartják. ts ha egyszer ez a jog meg
szűnik, alkalmasint "a méltóságos úr ezen jogát is ugyanazon fergeteg fo~ja

érni. Ugyanazon zivatar, mely az egyházat törvényhozói állásából elfújja, alkal
masint mások mostani előjogait is el fogja seperni", - "Sokan a főrendek közül
a megdöbbenés érzetével hallgatták a cassandrai jós-szózatot" - írja Ipolyi.
aki mint fiatal hallgató maga is résztvett ezen az ülésen.

Az országos zavarokkal fenyegető vegyesházassági kérdést végül is csak
cl Szentszékkel való megegyezéssel lehetett nyugvépontra juttatni. A kormány
csak hosszú huza-vona után ment bele abba, hogy - amint azt Róma kívánta
- a püspöki kar tárgyaljon valamelyik tagja útján erről a kérdésről. A püspöki
kar választása Lonovicsra esett. 1840 november végétől hat hónapig időzött

Rómában, s szívós, de tapintatos kitartásával, kitűnő diplomáciai érzékével
nemcsak azt sikerült elérnie, amit a püspöki kar kívánt (reverzális nélküli há
zasaégoknál a passiva assistentia engedélyezését), hanem a trienti forma nél
kül kötött vegyesházasságok hallgatólagos elismerését is (Lambruschíní-intsruk
lio). Fellépésének legszebb elismerése volt a pápa dícsérete: "Csodálom buzgó
Eágát, tehetségét, tudását". A vallásügyi kérdés mellett természetesen a felső

({,b'án is sürgette a reformokat akárhányszor a saját pártja és saját érdeke ellen
is, Szorgalmazza a nem-nemesek birtok- és hivatalképességét, a köztehervise
lést, melyet - úgymond - mint pap és főpásztor egyaránt a szabadság ég
civilizáció, a haladás és emberiség nevében követel. Küzd az örökváltságért, s
elégtétellel mutat rá, hogy az Egyház a tized megváltás által máris jó példát
adott az alsóbb osztályok felszabadítására. Most is harcol a magyar nyelvnek.
"é! nemzet legfőbb és legdrágább kincsének" jogaiba helyezéséért. Sürgeti a
szólás- és sajtószabadságot, nevezetesen a sajtónak azt a jogát, hogy az ország
gyűlési beszédeket nemcsak közölhesse, hanem azokat "az attikai sótól a leg
csípősebb lúgig és legkeserűbb iróniáig" bírálhassa. mert meggyőződése. hogy
r sajtónyílvánosság a leghatásosabb fegyver ferde nézetek kiirtására.

Amikor azután negyvennyolc márciusa egyetlen törvénybe sűrítve meg
hozta mindazt, amiért Lonovics is évtizedeken át küzdött, természetes, hogy
teljes meggyőződéssel állt ki mellette.. Az alsótáblán Daróczy pécsi kanonok
jelntette be a követek lelkes tapsai között, hogy a papság önként és kárpótlás
nélkül lemond a tized ről. A felsőtáblán Lonovics ismételte meg ezt abejelentést.
Valóban senki sem volt erre hivatottabb, mint ő.

Mindent elkövetett, hogy az új törvény zavartalanul menjen át az életbe.
Már március 19-én irja Pozsonyból papjainak, hogy az új törvények nagy jó
téteményt jelentenek a népnek, a papság törekedjék tehát arra, hogya nép
nyugodtan és fegyelmezetten fogadja őket. Elrendeli, hogy papjai vegyenek
részt a nemzetőrség megszervezésében. Eötvös kérésére - elismeréssel szólva
papjai hazafias magtartásáról - felszólítja a papságot, hogy az antiszemita
tüntetések elfojtásában segédkezzék a hatóságoknak. A népképviseleti törvény
alapján összeült országgyűlés sikeréért nyilvános imákat rendel. Helynöke, Róka
József és irodaigazgatója, Mihalovits József, a későbbi zágrábi bíboros-érsek,
húségesen támogatják a püspököt, s később mindketten börtönbe kerülnek.

A márciusi alkotmányt erélyesen védte. Egyszer Haynau, mint temes
vári hadtestparancsnok vendége volt a püspöknek, s ebéd közben azt mondotta
hogy az új magyar alkotmány érvénytelen, mert a magyarok azt úgy csalták
ki az uralkodótól. Lonovícs kategórikusan visszautasította ezt a rágalmat, míre
Haynau búcsúzás nélkül távozott. Halálos ellenségévé lett a püspöknek, s egy
ízben dühösen vágta oda Ambrózy Lajosnak, amikor az Lonovics érdekében
járt nála: "Nagy lelki gyönyörúséggel akasztattam volna fel egy katolíkus
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puspököt, a legszívesebben pedig azt az önhitt Lonovícsot". Amikor nyilván
való lett, hogy a délvidéki véres dúlásokban Bécs keze van, a pesti ország
gyűlésen jelenlévő főpapok tanácskozásra gyűltek össze, s Horváth Mihály
lnditványára elhatározták, hogy memorandumban fordulnak az uralkodóhoz.
A memorandumot - 1848 oktober 28-án - Horváth szerkesztette. A mérték
tartó Lonovics csak azokat a kifejezéseket hagyatta ki belőle, amelyek nézete
szerint feleslegesen sért.ők voltak, s a megértést már eleve lehetetlenné tették
volna. De még így is benne maradt a memorandumban a nyilt vád, hogy a
kegyetlen dúlásokat és öldökléseket a király nevében követik el, s hirdetik.
bogy a király el fogja törölni az új alkotmányt. Benne maradt a férfias köve
telés, hogy az uralkodó királyi esküjénél fogva vessen véget a garázdálkodá
soknak és védje meg a magyar alkotmányt. A memorandum persze eredmény
telen maradt. Fogarassy Mihály váci püspök eljutott ugyan vele Olmützbe, de
il kamarilla nem engedte meg, hogya gyenge elméjű uralkodó elé terjessze.

Ekkor azonban már megjelent az október 3·iki császári pátens is, mely az
'llszággyüiést feloszlatta. Lonovics mégis résztvett az országgyűlésen, s amikor
fl kormány elhatározta, hogy a Pest felé közeledő Windischgraetz elől az ország
gyűléssel Debrecenbe költözik, Lonovics még egy nehéz feladatot vállalt. Az
országgyűlés ugyanis Batthány Lajos indítványára elszánta magát, hogy utolsó
békekísérletet tesz. Küldöttséget meneszt az osztrák fővezérhez. azzal, hogy
az ország függetlségének, szabadságának és a nemzeti becsületnek a megóvága
mellett az ellenségeskedések beszüntetéséről tárgyaljon. A küldöttség tagjai
Batthyány, Majláth György országbíró, Deák Ferenc és Lonovics voltak. 1849
január 3-án találták meg Wíndisch-Graetzet bácskai főhadiszállásán A tábor
nagy nem volt vérengző ember, de hadi sikerei elkápráztatták. Batthyányt egy
általában nem engedte maga elé, a többieket is csak mint magánembereket fo
gadta, mert - úgymond - az uralkodó a magyar országgyűlést már rég fel
oszlatta. És amikor a küldöttség szónoka, Majláth a feltételekről akart beszélni,
kimondta a végzetes szavakat: Nincsenek feltételek, csak feltétlen megadás
(unbedingte Unterwerfung). Lonovics nem követhette a Debrecenbe távozott
országgyűlést. Deáknak is csak azzal a feltétellel engedte volna ezt meg a
tábornagy, ha Kossuthot teljes megnódolásra beszéli rá. amit persze Deák ke
reken elutasított.

Lonovícs így kénytelen volt az országos politikától visszavonulni. Deák
"beszélte később, hogy a bácskai tárgyalások alatt Windisch-Graetz, valahány
szor indulatba jött, mindig Lonovicsra tekintett. Tőle vette leginkább rossz
néven, hogya "törvénytelen" országgyűlésen addig is résztvett. A következ
ményeket Lonovics csakhamar tapasztalhatta. Még 1848 nyarán V. Ferdinánd
Lám János szatmári püspököt prímássá, Lonovicsot egri érsekké, Jekelfalussy
Vincét kaposi. Horváth Mihályt pedig csanádi püspökké nevezte ki, a zavaros
Időkben azonban ezeknek a főpapoknak a prezentációs iratai nem jutottak el
Rómába. Mind a négyen aláírták az uralkodóhoz intézett memorandumot, s a
pátens után is Pesten maradtak. Megvolt tehát még a lehetősége annak, hogy
a kinevezést Windisch-Graetz jelentése alapján Ferenc Józseffel visszavonas
sák.. Ez 1849 júliusa elején meg is történt.

De ekkor már a "bresciai hiéna", Haynau volt a magyarországi osztrák
haderők főparancsnoka. Ö nem elégedett meg azzal, hogy Lonovics ne lehessen
egri érsek. A püspök Marienbadban gyógyIttatta magát. Sánthó Károly, a "jó
könyveket kiadó társulat" titkára, Horváth Mihály megbízásából, ki akkor már
kultuszmniszter volt, még iratokat vitt neki ide. Amikor azután Lonovics haza
indult, Haynau július 21·én elfogatta, Pozsonyba, majd innét a pesti Üjépületbe
szállíttatta. December közepéig tartotta fogva, s bizonyára megszerezte volna
magának a "lelki gyönyörüséget", hogy Lonovicsot felakasztassa. De nem lehe
tett. A hadbírósági akták szerint Lonovics ellen mindössze három "vádot" tud.
tak összeülni. hogy aláírta a memorandumot, résztvett a feloszlatott országgy1
lésen és hozzájárult ahhoz, hogy a temesvári dómról a császári sast eltávolít
!'Ifik. A börtöntől azonban így "is csak Scitovszky prímás és Viale Prela pápai
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nuncius megfeszített akciója mentette meg. Annak ellenében, hogy lemond, a
csanádi püspökségről is, a bécsi kormány megengedte neki, hogy egy osztrák
kolostorban vonhassa meg magát. . .

Lonovics a melki bencés apátságot választotta. A "bellebbeztetést" is ön
érzetesen és nyugodtan viselte. Az apátság gazdag könyvtárába temetkezett,
s ekkor írta meg tudományos munkáit a "Josephinismus", "Angol türelem" és
"Népszerű Egyházi Archeológia". Utóbbi 1857-ben jelent meg nyomtatásban, s
csakhamar még két kiadást is ért. 1853-ban, amikor a magyarországi katonai
diktatúra némileg enyhült, megengedték neki, hogy - rang és főpapi jelvények
nélkül - Bécsben telepedhessék le. Széchenyi élőhalottként akkor már Döb
lírigben élt. Idegent nem fogadott, családját is alig engedte magához. Amint
azonban meghallotta, hogy Lonovics Bécsben van, azonnal magához kérette.
S Lonovics volt az, aki szelíd nyugalmával legalább egyidőre visszaadta Szé
chenyi lelki egyensúlyát, úgyhogy ezután a külvilággal normálisan kezdett
érintkezni. Rechberg osztrák miniszterelnök is tanácskozott vele. A tanácsko
zásról csak annyi szivárgott ki, hogy Lonovics a felekezeti békéről vallott régi
felfogása szeleimében a hazai protestánsok autonómiáját sértő császári pátens
és az üldüzött Vay Miklós, egyházi főgondnok rehabilitációját sürgette, s a kö
vetkezmények mutatták, el is érte.

1860-ban hazaengedték, de püspökségét nem adták vissza neki. IX. Pius
pápa azután némi elégtételt adott neki, arnasiai címzetes érsekké tette. Ipolyi
a Tudományos Akadémia megbizásából a Corvin-kódexek után nyomozva egy
szer Konstantinápolyban és Kis-Ázsiában járt. Amikor beszámolt Lonovicsnak
útjáról és elmondotta, hogy eljutott Amasia vidékére is, Lonovics "az irónia
némi keserű érzetével" vágott közbe: "Igen, igy e névvel csúfolnak érseknek",
Ipolyi tudomása szerint ez volt az egyetlen keserű célzás Lonovics ajkáról a
mult meghurcoltatásaira. 1866-ban végre úgy látszott, hogy teljes elégtételt kap.
Kalocsai érsekké nevezték ki. De akkor már elbetegesede.tt, s 1867 márciusében
meghalt anélkül, hogy ezt az érseki székét is elfoglalhatta volna. Már csak
mint halott vonulhatott be székesegyháza kriptájába. Az érseki pallium éppen
temetése napján érkezett meg Rómából. Már csak koporsójára tehették.

Hermann Egyed

CZUCZOR GERGELY

A pesti szeminárium egy fiatal pap-jelöltje, Czuczor Gergely, 1824 táján
felolvassa társainak hexameterekben irt honfoglaláskori eposzát, az "Augsburgi
ütközetet". A készülő mű részletei nagy tetszést és elismerést aratnak, hírük
kiszivárog a papnöveide falaín, át a Pesten összpontosuló irodalmi életbe, fel
keltik Kisfaludy Károly figyelmét, aki felkeresi a fiatal szerzetest, elkéri tőle

a művet és az akkori "avangardista" folyóiratban, a magyar romantika legjavát
közlő "Aurórá"-ban 1824-ben közre is adja. Igy indul el Czuczor Gergely
pályája. Az eposz sikert arat, figyelmet ébreszt, rokonérzést és rokon-felbuzdu
Iást kelt az olvasókban, hiszen a reformkor éveinek irodalmi szükséglete a
nagy nemzeti eposz megalkotását kivánta, s Czuczor műve volt az első, teljes
nek és sikerültnek mondható kísérlet, - Aranyrákosi Székely Sándor "Szé;
kelyek Erdélyben" című nagyhatású próbálkozása és Vörösmartynak a magyar
eposzi modort véglegesítő "Zalán futása" között.

Czuczor Gergely jelentősége és művének igazi jelentése ez az átmenet;
Ű a századforduló és a nagy század magyar költészetének mintegy összekötő
láncszeme, - túl a kísérleteken, a próbálkozásokon mind erőben, mind stílusban
és modorban, elsőnek üt meg egy-egy később telten kizengő hangot. Az első

eposz előkészít a "Zalán futására"; a népdalok Petőfi népi költészetére ; társa.
dalombíráló és javító "papríkás versei" és balladás elbeszélő költeményei
Arany János "Elveszett alkotmányára" és balladáira. Amikor az "Augsburgi
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ütközet" megjelenik, egyedül ragyog a csillaga, amikor népdalait megírja úgy
szólván csak Kisfaludyban talál versenytársat, - de ez a ragyogás nem tart
sokáig: nemsokára feltűnik Vörösmarty, jelentkezik Petőfi, megszólal Arany, s
Czuczor Gergely a második sorba szorul. Már életében csak irodalomtörténeti
jelentősége van, de ez valóban értékes: sokak tisztelik és folytatják teljesebben.
Derűs es tiszta lélek, aki bizonyos törvényszerűségetlát háttérbe-szorulásában,
soha nem vesz részt az irodalmi harcokban, tudja hogy megtette kötelességét
es megkezdi azt a művet, amely egyre jobban lefoglalja és amely igazi jelentő

ségét irodalmunkban végleg biztosítja: dolgozni kezd az Akadémia megbízásából
a Nagy Szótáron, hogy aztán a munkát, feláldozva magában a költőt, élete
végéig ne hagyja abba. Mindeddig azonban mindent megkap a hivatalos iro
dalomtól és a közönségtől, - egyiktől fiatalon, harmincegyéves korában, az
akadémiai tagságot, majd a segédjegyzői és levéltárnoki állást, a közönségtől

pedig a legnagyobb és legszebb népszerűséget: azt hogy népdalai átmennek
a nép ajkára és maga is tanuja lehet annak, hogy a munkából hazatérő pa
rasztok az ő népdalait énekelik.

í842-ben lát hozzá a Nagy Szótárhoz, addigra költői múködését úgyszól
vim lezárta, átadta helyét az utánakövetkez6knek, akikkel megbirkózni úgysem
tudott volna. A nyelvtudós áll a költő helyébe, - a 40-es években Czuczor
büszkébb a szótárára, mint a költészetére, s alig-alig ír, akkor is javarészt
társadalom-nevelő,népies verseket, inkább rigmusokat, falusi naptárakba. Élete
is - emberi élete - mintha megnyugodott volna: megszúntek az intrikák,
melyek gerinces, meg nem alkuvó magyar magatartása miatt érték, s melyek
egészen a királyi kancelláriáig és a pannonhalmi apátig fordultak vádakkal
ellene. Végetért tanári pályája a győri, komáromi gimnáziumokban, Pannon
halmán. Ellenségei beletörődtek "szabados" viselkedésébe, abba, hogya reform
kori felbuzdulás idején szerzetesi reverenda helyett szívesebben viselt zsinóros
mentét, sőt bajuszt is növesztett; elcsitultak a gyanúsítások, hogy Pesten,
akadémiai levéltárossága idején, magánlakásban lakott, klubokba, szalónokba,
sőt színházba járt. Amikor 1848 március 15-én kihirdetik a nemzet követeléseit,
már a derűs öregek közé számít, afféle szép és nagyelőidőkből ittmaradt emlék
nek - mint Virág Benedek Martinovicsék után - és a nagy eseményekre a
maga módján reagál: lelkes rigmusokat ír, a márciusi napok szellemében, a
király iránt még lojelítással, "Hj világi szózat" címen az egyenlőségről, szabad
ságról, testvériségrőla parasztság számára kiadott "Mezei Naptárba", Mi várhat
ezután még rá? Nyugalom, tudósi munka, - az "összekötő láncszem" szerepe
végetért. Amit kezdeményezett, azt lángelmék folytatták a költészetben, amit
társadalomjavítóként javasolt, azt a nemzeti kormány vette munkába. A negy
vennyolcéves Czuczor Gergely dolgozik a Nagy Szótáron, a maga tudósi módján
reagálva a nagy idők eseményeire. Mindaz amiért élt és dolgozott, teljesedésbe
ment, az alkotó, hevítő költői munka immár a fiataloké.

***

1848 telén teljes erővel tart már a szabadságharc. Czuczor Pesten él,
innen kíséri figyelemmel "lázas izgatottságban" az eseményeket. Egy téli
estén, - ahogy Prónai Antal tanulmánya írja,* - "a Nemzeti Színház előadásán
a szünet alatt élénken vitatják a harctér eseményeit az egyik páholyban. Az elő

adás nem tudja most lekötni a figyelmet, új hírekre szomjas mindenki s a fel
izgatott képzelet színezve ad tovább minden részletet. Ekkor lép a páholyba
ismerősei közé Czuczor Gergely. Az izgatott hangulatban a társaság egyik tagja
feléje fordul és szemére lobbantja, hogy ezekben a viharos időkben, amikor
szükség van a költők lelkesítésére, míért hallgat az ő lantja? Lehetséges volna-e,
hogy a nemzet hősi küzdelme nem tudná ihletni?" A vádra, amely érzékenyen
érintette, a költő egy verssel felelt: a .Ríadóv-val. December 21-én - Czuczor
többszöri, erélyes sürgetésére - megjelenik a vers a Bajza-szerkesztette

• Pr6nai Antal: Czuczor Gergely budai fogsága. (.Élet és írodalom-).
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"Kossuth Hírlapjá"-ban. Azonnal felfigyelnek rá, épolyan rögtön hat, mint "
márciusi, bizakcdó napokban a Talpra Magyar. Külön lapokra nyomtatják.
kézről-kézre adják, refrénje épúgy azonnal átmegy a köztudatba, mint a Talpre
Magyaré, - az öregedő, az élet sodrából félre állt költö ismét közönsége szívé
ben van, a szelíden dorgáló, emelkedett s kicsit papos pátoszú Czuczor megirte
a szabadságharc második népszerű énekét. A Talpra Magyar a bilincseket
rázta le a nemzetröl és ébresztette forradalmi öntudatra, - a "Riadó" a függe!
lenségí here közepén "szilaj gyülölettel buzdítja a szabad magyart, keljen
fegyverre s legyen kíméletlen".

A történelmi pillanatnak - a téli hadjárat hónapjai ezek - ez a vers,
ez a hang felelt meg legjobban. S ugyanakkor, szerenesés Ihlettel. Czuczor leg
jobb, legteljesebb művét írta meg benne, - míntegy koronát és összefoglalás.
költői pályájára:

"Síkolt a harci síp: ríadj magyar, riadj!
Csatára hí hazád, kifent acélt ragadj.
Villáma fesse a szabadság hajnalát,
S fürössze vérbe a zsarnokfaj bíborát.
Él még a magyarok nagy Istene,
Jaj annak, ki feltámad ellene.
Az Isten is segít, ki bír velünk?
Szabad népek valánk, s azok legyünk!

Nem kell zsarnok ... ! csatára magyarok,
Fejére vészhalál. ki reánk agyarog.
Ki rabbilincseket s igát kohol nekünk,
Mi undok és galád lelkébe tört vetünk.
Él még a magyarok nagy Istene,
J aj annak, ki feltámad ellene.
Az Isten is segít, ki bir velünk?
Szabad népek valánk, s azok legyünk!

A föld talpunk alatt, s fejünk fölött az ég
Tanu legyen, hogy áll Árpád ös népe még,
S mely e szent földre hull, minden csepp honti-vér,
Kiáltson égbe a bitorra bosszúért.
Él még a magyarok nagy Istene,
J aj annak, ki feltámad ellene.
Az Isten is segít, ki bír velünk?
Szabad népek valánk, s azok legyünk!

Tiporva szent jogunk, szent harccal ójuk alt,
Pusztítsa fegyverünk a szolgalelkü gazt,
A zsarnokok torán népek vigadjanak,
A nép csak úgy szabad, ha ök lebuktanak.
Él még a magyarok nagy Istene,
Jaj annak, ki feltámad ellene.
Az Isten is segít, ki bír velünk?
Szabad népek valánk, s azok legyünk!

Elé, elé, jertek, haramiahadak,
Kiket nemzetbakók reánk uszítanak.
Temetkezéstekül, ti bösz szelindekek,
Helyet dögvész vadak gyomrában leljetek.
Él még a magyarok nagy Istene,
Jaj annak, ki feltámad ellene.
Az Isten is segít, ki bír velünk?
Szabad népek valánk, s azok legyünk!
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Szívünk elszánt keserv, markunk vasat szorít,
S csatára milliók imája bátorít,
0, drága véreink, vagy élet vagy halál,
De szolganépre itt a zsarnok nem talál.
m még a magyarok nagy Istene,
J aj annak, ki feltámad ellene.
Az Isten is segít, ki bír velünk?
Szabad népek valánk, s azok legyünk!

Vitézek, őrhadak, fogjunk búcsúkezet,
Iszonytató legyen s döntő ez ütközet.
Ös áldomás gyanánt eresszünk drága vért.
Végső piros cseppig hadd foUyon a honért.
mmég a magyarok nagy Istene,
Jaj annak, ki feltámad ellene.
Az Isten is segít, ki bír velünk?
Szabad népek valánk, s azok legyünk!

J.~ szelid, legfeljebb "paprikás" versek után mílyen döntő fordulat! Rendkivüli
feszültség tör magának utat ezekben a strófákban, minden sor lázit, minden sor
harcra buzdit. Hol van már ez a zsarnok-ellenes - s igy köztársaság-párti 
felfogás az "Új világi szózat" emelkedett lojalitásától, a társadalmi változásokon
örvendő szelíd örömtől, az új törvényeket és új rendet magyarázó lelkességtől?

Abban a versben a megszülető demokrácia főbb eszméit szedi rímekbe, annak
az évnek vívmányairól ir, "melyben hazánk fölött nyílt egy nagy jövendő", a
világ forgásának ama változásáról szól - a márciusi európai forradalmakat
idézve - "millynek ezredik év alig látja mását", Csupa lelkesedés, csupa biza
lom: "szeretet a mennyekből a földre" leszállt! A jobbágyokról szól, kik mosí
.,szabad polgárok", az úrbér, dézsma, robot eltörléséről. a törvény előtti ,egyenlő

ségről. a népbiráskodásról és népképviseletről. a születés előjogainak meg
szűnéséről.

"Nagy kincs a szabadság, mellyel őrzení kell,
Ha másként nem lehet, bár drága vérünkkel.

Gyáva az, nem magyar, s nem méltó e névre,
Kinek most bátrabban nem buzog a vére,
Guzsaly való annak, s fonóházba vele,
Kinek a fegyvertől irtózik kebele",

-.- ebben a hat sorban a demokrácia vívmányai, s különösen a megszerzett
szabadság, fölötti örömbe már félelem keveredik, s később egy strófában azt
ajánlja, hogy a magyar "keményítse magát a kétes jövőre". De a lojalitás, az
nralkodó-házbe vetett bizalom még töretlen, akárcsak valamivel korábban irt
.Nemzetí ének" című versében, amely a refrénben azt a felszólítást hangoztatja:

"Egy a hazánk, egy jogszerű királyunk,
Mellettök a vész napjain kiálljunk".

1>. demokrácia megvédése azonban mintegy programmpontként már ott is fel
merül, csak akkor az ellenségről még úgy érzi nemcsak a haza. a megszerzett
vívmányok, hanem a király ellen is törnek az illir-horvát felkelőkben. Most
azonban, amikor a császáriak már Pest és Buda felé haladnak - amikor a csá
szári önkény a cári önkénnyel készül szövetséget kötni -, akárcsak eszmény
képe: Kossuth, ó i~ idejét látja az uralkodó-házzal való szakításnak. A népbarát
király -'- aki az "Új világi szózatban" kinevezett mínísztereí által segíti a
nemzetet - zsarnokfajjá, a szabadságharc pedig a független magyar nép for
radalmí hadjáratává válik, az önkény és zsarnokság elleni egyetemes felkeléssé.
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A "Riadó" leszámolt már mindennel, - Czuczor a fegyveres magyar népet küldi
jogaink, szerzett és kivivott jogaink biztosítására a "nemzetbakók" által reánk
uszított "haramiahadak" ellen.

Akik Czuczort mint népdalok, idilli zsánerképek - ,.A falusi kislány
Pesten", "Cifra Laci", a "Magyar tánc" - költőjét ismerték, meg kellett, hogy
lepje ez a hirtelen fordulat. Egyszerre egy másik arc villant a "Kossuth Hírlapja"
és a sokszorosított röplapok olvasói elé, akik ilyen szélsőséges, engesztelhetetlen
forradalmi hanggal még nem találkoztak, hiszen Petőfi legmerészebb, legkérlel
hetetlenebb versei csak 1849 tavaszán-nyarán születnek meg.. A hang mínden
esetre más volt, mint amit Czuczortól megszoktak és megszerettek, de csak
szenvedélyében erősebb, keményebb, mint addig. Korai verseiben feltűnt már
a forradalmi reform igénye, talán egyik első költőnk, aki az elnyomás ötszáz
évének és az elmúlt "száz asszú év"-nek legnagyobb bűnét abban látja 1836-ban
írt versében - a "Korunk olcsárlóihoz" címűben -, hogy a magyar uralkodó,
réteg későn ébredt rá arra, hogy a születési gőgnek fejet kell hajtani, "jobbágyá
hoz az úrnak" emberileg kell simulni, és minden keserűség, megalázás, elnyomás
az uralkodó osztálynak ama bűnéből fakad, hogy "nemzetem

... tenvéreidet. pórnemű népedet.
sebzed orvosolatlanul".

A híres nepies hangú "Paprikás versek"-nek legfőbb célzata pedig az,
hogy a jobbágyságot, - saját osztályát, hiszen 1800 december 1r-én Andódon
jobbágy apa és nemesi anya házasságából született, "az a két magyar társa
dalmi rend, mely 1848-ban a politikában és a nemzet harcában találkozott,
együtt élt a Czuczor-családban"* - a még jogaiba vissza nem helyezett "pór-:
nemű népet" felvilágosítsa, jogainak birtoklására megtanítsa. A "Sok a hiba" 
ízes rigmusokban -az útépítésre, egészséges házak emelésére, az okszerü
mezei munkára figyelmezteti a parasztságot, s akárcsak ebben, a "Tanulj, hogy
boldogulj" címűben is az Alföld fásítására, a fokozott kertgazdálkodásra figyel
meztet. A reformkor általános eszméin túl mintegy gyakoratilag akarja elő

készíteni a népet arra az időre, amikor "széles ez országban egyenlő törvény
lesz". Izgat az általános műveltség érdekében, tréfás képekkel küzd az analfabe
tizmus ellen, kiadja a jelszót: "tanulj", mert csak a tanult paraszt tud kiemel
kedni elnyomottságából s csak az lesz képes arra, hogy a véghezvitt reformok
kal élni is tudjon. A "Tarkabarka fonák képek"-ben, a "Rossz gazdálkodók"
ban, "A pálinkaivás ellen" írt paprikás versben torztükröt tart arabsorsával
megelégedő, elmaradottságába belesenyvedő, jogaival nem törődő parasztsá~

elé. Míg népies közvetlenségű, jellegzetesen naptári modorú verseiben a
jobbágyságot neveli, felvilágosítja, demokráciára késziti elő, addig szatirikus
verseiben a polgári osztály bűneire, hibáira hívja fel a figyelmet. Megteremti
"maradí Marady úr"-at - Pató Pálnak e majdnem egykorú testvérét -. aki
azon zsörtölődik, hogy "mit ér a szabadság, ha mindenki birja", kifigurázza az
ál-intellektuel "Singi úr" magyarságát, karrikírozza "Zordi" főurat, a "jó angol,
francia, német, s gyönge magyar"-t, "Toplaki" című epigrammájában kicsúfolja
a gyűlésekre járó és ott nagyokat alvó, semmirekellő köznemességet. Kikel,
egy-egy epigrammában a reformok szabotálása ellen, - a "Két vaspályá"-ban
azt kérdezi: "két út közt szekered nem dűl-e sárba, magyar?"; - a "Kis furcsa
ság"-ban a közvilágítást és kövezést kéri számon, amelyeket annak az osztály
nak, amelyik fizet, "joga nincs, ha rosszak, panaszolnia rájok". Mindezekben,
egész magatartásában, a néppel együtt érző. a jobbágyságból kiemelkedett;'
de elsősorban elnyomott fajtája gondját-baját, lázító jogtalanságát érző, hirdetŐ
reformer jelentkezik. Ezektől a felismerésektől. javító-szándékoktól, forró éS
soha osztály-árulásba nem tévedő együttérzésektőlvalóban nem hosszú az úta

• Kerecsényi Dezsó: Bevezetés Czuczor Gergely válogatott munkáíhoz. (Magyar Népművelő

Társaság kiadványa).
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***

"Riadó" elszánt, semmivel nem törődő forradalmiságáig, - a vers így lesz,
mint mondottuk, koronája és összefoglalása egy költői pályának. S motívumai
ezekben a korai kezdeményezésekben gyökereznek, jóformán addig-észrevét
lenül.

Közvetlenül 1848 karácsonya előtt jelent meg a "Riadó", - Wíndíschgratz
már útban volt Pest felé. A kormány és a nemzetgyűlés 1849 január l-én Debre
cenbe költözött, a márciusi forradalomban résztvett írók javarésze is eltávozott
Pestről. Czuczor Pesten maradt, - életrajzírója, Zoltvány Irén, szerint vagy a
Nagy Szótár elkészült anyagát nem akarta elhagyni, vagy azért maradt itt,
mert betegeskedett.* Január 5-én vonult be Budára Wíndíschgrétz, január 7-én
statáriumot hirdettek, január l4-én elrendelték Czuczor lefogatását. A "Riadó"
tehát - és itt ismét a Talpra Magyarral kell egybevetni sorsát - rövid
három hét alatt felkeltette az osztrákok figyelmét, az addig is kelletlenül eltűrt

Czuczor személyét előtérbe hozta, a "zsarnokfaj bíbora" ellen lázító költemé
nyért lakolnia kellett a haditörvényszék előtt. Hogyne került volna törvény
szék elé a "Riadó" költője, amikor Vadnay Károly közlése szerint, "még a
szabadságharc leveretése után is, ha a hatalom emberei házkutatás közben
Petőfi forradalmi költeményeire bukkantak valakinél, az bosszulatlan maradt,
de akinél a Riadóra akadtak, az nem kerülte el a hosszabb börtönbüntetést".
A költő elfogatását január l8-án foganatosította a "Cs. és kir. hadipolitikai köz
ponti vizsgáló bizottmány". Este hét órakor fogták el a mai Kossuth Lajos
utca 3. szám alatt bérelt lakásán és vitték vasraverve a budai várban lévő

katonai fogházba, az úgynevezett Stockhausba, majd mingyárt másnap kihallga
tásra a Generalkommandóra. Lakását lepecsételték, iratait átvizsgálták és azokat
Neuhauser Antalnak, a hites fordítónak, adták át fordításra. A bizottság gya
núsnak talált egy farkasról és a kutyáról írt ezópusi mesét, egy a galambról
szóló verset ~ ennek nem találjuk nyomát Czuczor írói hagyatékában - s
természetesen a .Ríadóv-t és az "új világi szózat't-ot.

Ezzel a haditörvényszéki per elők észületei megtörténtek,** - a költöt
január 19-én, majd 24-én hallgatták ki. Czuczornak a kihallgatásokon arra
kellett felelnie, elismeri-e a "Riadó" szerzőségét és azt kívánták, magyarázza
meg a költeményben gyakran előforduló "zsarnok" szó értelmét. A beteg költő

a vizsgálati fogságban megtört, a betegséget különben is nehezen viselte, -
válaszaiban mentegetőzött: azt állította, a magyarságra törő szerbek ellen írta
a versét s mindazok ellen, akik a magyarságot kivívott jogaitól és szabadsá
gától meg akarják fosztani. Hivatkozott lojális érzelmeire, elsősorban az "új
világi szózat"-ra. A védekezést nem fogadták el, január 29-én megtartották a
haditörvényszéki tárgyalást. A bíróság elnöke Richter Antal őrnagy, előadója

Michel Károly százados-hadbíró volt. Czuczor fenntartotta a kihallgatáson adott
vallomását, a bíró a védekezés ellenében ismételten leszögezte, hogya "Riadó",
mint a cím is elárulja, lázadásra izgató költemény, s annak megírásával Czuczor
a fegyveres lázadásban való segédkezés bűntettét követte el. Súlyosbító körül
ménynek vette a hadbíróság, hogy a lázadók, akiknek céljait a vádlott elő

segítette, hadsereget szerveztek a császári és királyi csapatok ellen és az
ítélet idején is nyílt lázadásban állanak, valamint még azt is, hogya vers
gyalázkodásokat hangoztatott " a király őfelsége ellen". Enyhítő körülménynek
fogadta el az "új világi szózat" lojális hangját, valamint azt, hogy a "Riadó"
csak elősegítette a már amúgy is megkezdődött lázadást, de nem volt közvetlen
kirobbantója, - s ezért a költőt "fegyveres lázadásra való írásbeli izgatás bűn

tette míatt" hatévi vasban eltöltendő várfogságra ítélte. Az ügyelőadója,

Michel Károly, határozott jóindulattal viseltetett Czuczor iránt, nem tekintette
súlyosbító körülménynek papi állását, nagy tanultságát, "amit pedig az izgatás
sal vádolt papok s tudósok pereiben a vádlott terhére szoktak írni... A tör
vényszék az iratokat gróf Wrbna László kerületi parancsnok elé terjesztette,

• «Czuczor Ger~ely összes költői rnüvet». (Bevezette és kiadta: Zoltvány Irén. Budapest, l.899).
•• Frtedreích Endre: Czuczor Gergely haditörvényszéki pöre.
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aki 1849 január 31-én az ítéletet megerősítette és elrendelte annak kihirdeté
séf', ami másnap, február l-én történt meg. A kihirdetés után Czuczort vissze
vezették a tömlöcbe.

A budai tömlöc csak átmeneti állomása lett volna a költő fogságának, d

oüntetést valamelyik osztrák várbörtönben kellett volna eltöltenie. Toldi Ferenc
sietett elsőnek segítségére, az Akadémia elnökével, gróf Teleky Józseffel
Czuczor érdekében kérvényt iratott alá Wíndíschgratzhez, a kérvény az Aka
démia és a megkezdett Nagy Szótár érdekében kért enyhítést a büntetésre
elsősorban azt, hogy a beteg költő gyógykezeltethesse magát, másodsorban
pedig, hogy ne kelljen megszakítania a Nagy Szótár munkáját. Wíndischgratz
felelt a kérvényre és megütközött azon, hogy Teleky csak egy "tüzes, haza
szerető lélek eltévelyedésének tulajdonítja (a "Riadó"-t), jóllehet a "Riadó"-ban
kétségtelenül megnyilatkozik a szerző bűnös érzülete, hiszen a leggyalázatosabb
kifejezéssel izgatja polgártársait lázadásra a törvényes kormány ellen". Hang..
súlyozta, hogy a mostani kornak legnagyobb baja, hogy annyira visszaélnek
az értelmiség hatalmával, s ezért a bajt csak a törvények legszigorúbb érvé
nyesítésével lehet elkerülni. Toldy nem adta fel a reményt, hogy a költöt meg
mentheti: újabb kérvényt intézett, most már Czuczor nevében Wíndícshgrats
hez, melyben a költő azt kéri, hogy "büntetése keserű kelyhét hazájában ürít
hesse ki", s hivatkozott betegségére, valamint a megkezdett Nagy Szótárre
A bizottmány elnöke a kérést pártolólag terjesztette fel Windischgrétzhez.
aki megengedte, hogy Czuczor büntetését egyelőre Budán kezdje meg.

Ezzel megkezdődött Czuczor budai fogsága a vár katonai foghazében.
bilincsben. Csaplár Benedek, a budai piarista rendház tagja, engedélyt kapott,
hogy felkeréshesse és a társház konyhájáról élelmezhesse Czuczort, annál is
inkább, mert a börtönnek ugyanakkor két piarista foglya is volt, Petlanovics
Alajos és Suhajda Sándor, akik ugyancsak a budai társházból étkeztek. Az első

találkozáson - Csaplár Benedek szerint - a költő "bágyadt, lankadó állapot
ban vala, kézszorításában érzém testi ernyedségét, panaszlá, hogy szorítja a
vas s emiatt álmatlan éjjelei vannak, mert akkor sem vétetik le róla". Ettől

kezdve Czuczor állandó érintkezésben marad a budai piaristákkal és Toldyék
kal, - az ételes csészékben csempészték ki leveleit. A fogoly olvasmányokat
kért: Hanák piarista "bővebb természetrajzát", Jósika regényét, a "Jósika
Istvén':-t. Eötvös "Magyarország 1514-ben" című művét és Kemény Zsigmond
"Gyulai Pál"-ját. Nemsokára alkalma volt a piaristák szívességét személyesen
is megköszönni, ernikor megengedték, hogy a prófosz gyónásra kísérhesse 11
budai társházba. Dolgozni nem nagyon tud, pedig szeretne. Gyötri a gondolat
hogy aNagy Szótár munkálatai abbamaradtak, megpróbálkozik a munkával,
de sehogy sem megy. Egyetlen verset ír börtönében, bilincsbevert kézzel, egy
gyalult fenyőfaszékre. A versben forradalmi érzülete, elszántsága - a hadi
törvényszék előtt tanusított rabulisztikus védekezése és megtántorodása után _.
újra magas lángot vet. Címe: "Az ítélőszék előtt", s közvetlenül elítélése előtt

született:
"Hogy hazámat ne szeressem,
a bitorlót meg ne vessem:
hatalom nem teheti.

Hogy hazámat megtagadjam,
megvetés jelét hogy adjam:
azt se követelheti.

Főbe lőhet, nyakaztathat, 
bitófára fölakaszthat,
ö erősebb, tegye meg!

De az érzelem honában,
keblem titkos templomában,
én urat nem ismerek".
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Ez az élesen, keményen pattogó vers már Petőfi forradalmi verseinek hangját
idézi; Czuczor költészetében váratlanul új és soha meg nem ismételt kisérlet, -
egy megalázott lélek keserű-kegyetlen, őszinte fellobbanása. És közben a meg
alázás napjai tovább tartanak: az a veszély fenyegeti, hogy nem érintkezhet
ti gyámohtó piaristákkal, mert Csaplárék akcióját szemmel kezdik tartani,
amióta a szabaságharcnak új piarista vértanuja akadt, Perlaky László, aki az
ellene emelt vád értelmében forradalmi, hazafias szellemben izgatta az ifjúságot.
A keserű napokra újabb árnyékot vet az is, hagy tavasz táján hire jár, hogy
Görgey Buda ostromára indul és ezért az államfoglyokat továbbviszik Auszt
riába. Czuczor segitségért könyörög Toldynak, mindenáron Budán akar maradni,
de Wíndíschgratz hajthatatlan, felír a hadügyminisztériumba, hogy Czuczort
szállítsák eda ahová kezdetben szánták, Kufsteinbe. A magyar seregek közeled..
nek, il foglyokat két transzportban, április 22-én és 23-án Eszék és Laibach felé
indítják, Wíndíschgratz főserege is elvonul, - Czuczor, ma már kiderithetetlen
okból, Budán marad és Buda elfoglalásakor, május 21-én az ő börtönének
kapui is megnyílnak: két kormánybiztos kiszabaditja a József-kaszárnya
börtönéből.

***
A szabadság rövid ideig tartott: az iker-város újra a császári hadak meg

szállása alá kerult. Czuczor nem hagyta el Pestet, - megint elfogják s ezúttal
a pesti ferencrendi kolostorban internálják. Itt töltött most el néhány hónapot.
teljes magányban. Egy este azonban kisetált a kolostorból egy kis friss levegőt

szívní vagy baráti látogatásra készülőben. Valamelyik rendőrkém meglátta,
besúgta. haynau erre a Ncugcbaudéba, majd Budára csukatta s onnan vasra
verve vitték Kufsteinbe. A bilincsek többé nem kerültek le róla, de megenged
ték, hogy dolgozzék: folytatta a Nagy Szótár munkálatait. 18S1-ig tartott a
rabsága, ekkor az Akadémia elnökének közbenjárására kegyelmet kapott és
újra Pestre került. "Magával hozta rabbilicseit, melyeket emlékül Toldy Ferenc
nejének ajándékozott, aki budai fogságában meglátogatta és szeretettel igye
kezett enyhiteni sorsán"." Ami ideje még hátravolt - 1866 szeptember 9-én
halt meg -, azt a tudősi munka foglalta le, majdnem kizárólag a szótárral
foglalatoskodott. Költői pályája szépen, nemesen zárult le a .Ríadór-val és
"Az ítélőszék előtt"-el, - ezután már éphogy megszólal néha.

De végeredményben nincs is míért szólnia. Körülötte a Bach-, majd a
Schmerling-korszak éjszakája, a megálmodott és valórahívott demokrácia el
tiprása, romok és üszök, - kortársai halottak vagy száműzöttek, Vörösmarty
megörült, Tompa és Arany allegóriákban beszél, s az éjszakában egyetlen fény
világít, biztatásul és a messzi jövőt tükrözve, a Petőfié. Czuczor nem érti az
allegória nyelvét, nem tud bujtogatva vigasztalni, mint Arany a "Walesi
bárdok"-ban vagy Tompa "A gólyához" írt versében, - egész költői pályája
az volt, hogy nyiltan, parasztos egyszerűséggel nevén nevezte azt, amit mon
dani akart. Hogyan szóljon most, ernikor az egyenes szó pusztulást jelent,
amikor a "Riadó" a forradalom egyik legveszedelmesebb, üldözött verseként
él a hatalom előtt? Irja a szótárt, betegeskedik, - egy szépen kezdődött élet,
amely a szabadságharc hónapjaiban tregíkus és nagyszeru delelőjére jutott,
Yégetért. Maradt a tudós és a pap élete, nepok az Akadémia könyvtárában, a
dolgozószoba munkás melrgében. Aki találkozik vele az utcán, valahogyan
úgy üdvözli mint a századforduló közönsége a "szent öreget", Virág Benedeket
és az ö sírjára is felkerülhet a képzelt epitáfium, amelyet ő irt Virágról:

.,Nem hiú csillám volt vágyrd, te igénytelen Elhúnyt.
Muzsák papja valál, s századainkat irád.

Két koszorúd zöldelleni fog nem- büszke sírodról:
Dalnok Apoll egyiket, másikat adta KHó".

Thurzó Gábor

• .C!uczor Gergely munkála, (Dr. Lányi Jözset bevezetője. FrankJIn Társulat).
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ERDŐSI.IMRE

Erdősi (Poleszni) Imre 1814 november 4-én született Nyitrán, polgári csa
ládból. Az elemi iskolát és a középiskola alsó öt osztályát szülővárosában vé
gezte. A magyar nyelv elsajátítása végett szülei a hatodik osztályba Lévára
küldték. Nyitrán is, Léván is piaristák tanították. Léván érlelődött meg benne
az elhatározás, hogy tagjává legyen annak a rendnek, mely nevelte, oktatta
s melynek tüzes magyarságát, hazaszeretetét annyiszor megcsodálta. Közép
iskolái elvégzése után 1832 szeptember 25-én a piarista rendbe lépett s annak
privigyei noviciátusába került. A kétesztendős próbaidő leteltével, az 1834-35.
tanévben, mint a második nyelvészeti osztály próbaéves tanára működött, A kö
vetkező két esztendőben Vácott filozófiai, majd három évig Nyitrán és Szent
györgyön teológiai tanulmányokat folytatott. 1840 július 26-án szentelték
áldozópappá.

Ez a nyolc esztendő nemcsak a komoly önművelődés és elmélyedés ideje
volt Erdősi Imre számára, hanem új légkört is jelentett számára. Közelebbről

is megismerkedett a piarista renddel, mely már a XVIII. század második felé
ben a felvilágosodás hatására megreformálta iskoláit, korszerűvé tette tanrend
szerét és az elsők között járt annak a nemzeti öntudatraébredésnek a megindi
tásában, amely hosszú küzdelem után 1848-hoz vezetett. Dugonics András, Révai'
Miklós, Benyák Bernát, Horányi Elek, Szablik István, Simai Kristóf hagyományai
éltek benne. Ezért karolta fel már az állami tanrendszerek előtt a reális tár-O
gyak mellett a hazai tárgyakat, a történelmet s a nemzetállam megvalósulásá
nak egyik alapfeltételét, a magyar nyelvet. Ez a törekvés a durva elnémetesí
tés korában nem volt veszély nélküli.

A magyar nyelv tanítását, mint rendes tárgyét, csak a második Ratio
Educationis engedélyezte. de a tanítás nyelve továbbra is a latin maradt s
1844-ig nem is volt szabad magyarul tanítani a magyar iskolákban. A piaris
ták azonban nem sokat törődtek a tiltó rendelkezésekkel és folytonos zaklatá
sokkal. A magyar nyelv és szellem jogaiért I. Ferenc és V. Ferdinánd abszo
lutizmusával szemben éppen olyan elszántan szállottak harcba, mint II. József,
illetve a szabadságharc leverése után Ferenc József abszolutizmusával. Min
den alkalmat megragadtak, hogy nemzeti nyelven oltsák a rájuk bízottak lel
kébe szabadságszerető hazafias meggyőződésüket. E kuruc-szellem miatt indit
tat vizsgálatot I. Ferenc 1813-ban a pesti piarista gimnázium ellen és feleletet
kér a magyar udvari kancelláriától, ilyen állapotok uralkodnak-e más piarista
iskolában is. Az eset megismétlődött 1833-ban a szegedi piarista gimnázium"
mal kapcsolatban is. 1837-ben V. Ferdinánd sajátkezű aláírásával ellátott levél
ben érdeklődik Pálffy kancellárnál ugyancsak a pesti piarista gimnáziumban
a magyar nyelv körül előforduló "visszaélésekről". Ebben az esztendőben még
két újabb vádat emelnek a pesti gimnázium ellen. Az egyik Godinger Jusztint
vádolja, amiért a magyar nyelv ápolására, öntudatos magyarságra s az ország
jogainak és kiváltságainak állandó szem előtt tartására buzdította az ífjúságot,
A másik vád az alsóbb osztályok tanárai ellen szólt s azt rótta fel nekik, hogy
a fogságba vetett Kossuth Lajos családja számára adományokat gyüjtöttek a
diákok körében s előadásaikban úgy tüntették fel Kossuthot, mint a zsarnokság
áldozatát, aki hazaszeretetéért szenved.

Ez a piarista szellem nevelte a XIX. századi magyarság vátészeít: Vörös
marty Mihályt, Bajza Józsefet, Czuczor Gergelyt, Katona Józsefet, Madách.
Imrét, Virág Benedeket s részben Petőfi Sándort is. Az ilyen szellemmel telí
tett piarista iskolákból kerültek ki Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák
Ferenc, Horváth Mihály, Klauzál Gábor, Mészáros Lázár, Csányi László, Föld
váry Károly, Klapka. György, Mednyánszky László, Nagy-Sándor József, Perczel
Mór, Török Ignác Vasvári Pál, az 1848-as kormány miniszterei, a reformkor
vezető politikusai, a szabadságharc hős katonái, a nemzet vértanui. Ezek a nagy
tanítványok a piarista iskola örökségeként vitték magukkal az életbe/ ami a
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!48-as idők vezéralakjaivá tette őket. Kossuth 1848 októl)er23-i magyaróvári
'látogatása alkalmával nyiltan is megvallottaezt, amikor a piaristékat így üdvö
zölte: "Talán nem is tudják az urak, hogy én is növendékük voltam s hogy
.hidományomat s hazafiúi érzésemet önök ... csepegtették belém. Ezért ís. e hasz-
nos szerzet iránt hálás érzéssel lenni meg nem szűnök".

A reformkor izzó hangulatában eltöltött növendékévei alatt ebben a ha
'gyományos piarista szellemben nevelkedett Erdősi Imre i<l;l~ Az 1840--41. iskolai
évben kezdte meg tanári pályáját Selmecbányán. 1846-ban családi okokra való
hivatkozással Nyitrára pályázott, .de rendi érdekek miatt kérését nem telje
síthették. Ezért Selmecen maradt mindaddig, míg 1849 januárjában a nemzet
függetlenségéért vivott harcok zaja másfelé nem szólította. Függetlenségi har
'cunk változó hullámai ugyanis ekkor a Felvidékre sodorták Görgey vissza
vonulóban lévő felsödunai hadtestét. A nyolcadik dandár, élén az angol szár
mazású Guyon Richárd ezredessel, Selmecre került. Guyon és tiszttársai itt a
piaristák mindig szívesen látott vendégei voltak. Itt ismerte meg a kiváló
katona Erdősit s itt kezdődik közöttük aza mély és őszinte barátság, mely csak
'a facseti búcsúzkodással szakadt meg, néhány nappal a világosi fegyverleté
tel után.

Erdősi 184<:l szeptemberében a pozsonyi hadbírósághoz küldött védőiratá

ban elmondja, hogy mindig ellenállhatatlan vágy vonzotta a katona-lelkészi
pályára. Szíve vágyát követheti tehát 1849 január 12-én, amikor Guyon vegyes
aJkú legénységének lelki gondozására papot kért a selmeci piaristáktól. A mű

velt, nyelveket ismerő Erdősi önként jelentkezett, de a ház rektora, mivel a
rendi központtal nem tud érintkezésbe lépni, a szükséges elbocsátást csak akkor
adta meg, mikor Guyon a felelősséget magára vállalta. "Midőn a Főtisztelendő

Rendkormányzó úr utólagos jóváhagyása reményében a t. ez. tanár urat el
bocsátom - írja a rektor --, azon esetre, ha a háborúsági viszonyok meg
szűnvén, a hadseregnél személyére szükség többé nem volna, annak a kegyes
rendbe való visszavételét biztosítom", Mihelyt pedig lehetőség kínálkozik rá,
mint a rendíőnökí levelezések mutatják, Tóth Lajos rektor már 1849 február
9-én jelenti a rendfőnökségnek .Poleszní tanár tábori lelkészül elmenetelét, ami
hánt Guyon ezredes az elbocsáttatási felelősséget magára vállalta". 1849 .júníus
5-én maga Erdősi is kéri a rendfőnökségtől a selmeci házfőnöktől kapott ideig
lenes elbocsátásának megerősítését. A rendkormányzat természetesen megadta
az engedélyt arra, hogy Erdősi "a seregnél, mint tábori pap törvényes elöl
járóinak felügyelete alatt a hazának törvényszerűleg hiv szolgálatot tehessen",

Erdősi ekkor már messze járt a selmeci rendháztól. Miután Tótth Lajos
rektor biztosította őt arról, hogy hadi szolgálatai befejeztével visszatérhet a
rendbe, Guyon seregével elhagyta Selmecbányát. Január 16-án kapja meg tábori
lelkészi kinevezését. Igen hamar és gyakran nyílt alkalma arra, hogy hazafiúi
és papi buzgóságában önfeláldozó készségéről és személyes bátorságáról tanu
ságot tegyen. Alig lépett a honvédség kötelékébe, már a következő napokban
'átesett a tűzkeresztségen. Résztvett a január 18-20-án vívott szomorú kime
netelű szélaknai csatákban, melyekből szép emléke marad, hogya derék Stré
'ter Gyula huszárezredest, akit váll-lövéssel ugyan, de mégis ki tudtak szaba
dítani az ellenség kezéből, ő ápolhatta.

A szélaknai csata után Guyon dandára Besztercebányára, majd a Garam
völgyén, Breznóbányán, Pohorellán, a telgráti hágón és Stracenán át a Hernád
völgyébe vonult. Február 2-án értek Iglóra. Kiesewetter őrnagy még 2-án éjjel
megkísérelte Igló rajtaütésszerű elfoglalását, de a meglepett magyar csapatok
hamarosan felocsudtak és Szepesváralja felé űzték az osztrákokat. Guyon Sze
pesváraljára, Kiesewetter pedig a branyiszkói szorosba hú.zódott. Idevonult
Deym osztrák tábornok is. A magyar csapatok további előnyomulását az ellen
ség kezén lévő branyiszkói szoros lehetetlenné tette. Branyiszkó bevételének
éppen ezért fontos szerepe volt Görgey haditervében. Ezen a szoroson eresz
kedhettek le a Hernád, majd a Tisza völgyébe, hogy azután Klapka felsötiszai
hadtestével egyesülve felülről zúdulhassanak a még mindig Pestkömyékén
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álló osztrák főeröre, A fontos szoros bevételét Görgey Guyon hadosztályára.
bízta. Ez a hadosztály - írja a Márczius Tizenötödike - "az volt az összes
táborra, ami a huszár kardja a húszárra nézve; ő fogta fel az ellenségnek
minden csapását, mely az egésznek volt szánva". A magyar sereg, mely február
4·én éjjel érkezett Korotnokra a branyiszkói hegy lábához, a 13. és a 33. hon
védzászlóaljból, egy zászlóalj nógrádi önkéntesből, a bányavárosokban fel állí
tett két zászlóaljból. egy század Újházy-vadászból, két század utászból és 24
lövegből állott. Osszesen 3760 fő, 160 lóállománnyal. Branyiszkó védelmére
Schlick Deym tábornokot rendelte ki két gyalogos zászlóalj jal és egy lovas
századdal, összesen 1800 főnyi legénységgel és hat löveggel.

A szoros elfoglalása emberfeletti feladatnak látszott. Az osztrákok a ma
gaslatokon, kedvező állásokban várták a magyarok támadását. Az időjárás sem
kedvezett a támadóknak. "Borzasztó idő vala. A jég fölé friss hó esett és igy
járhatatlan lett a hegyi út. Kavargós, csipős szél fújt ..." A csata február 5-én
délelőtt tíz órakor kezdődött. Guyon háromoldalról támadta meg az osztráko
kat. Egyik oszlopa szemközt nyomult, a másik kettő a környező hegyek szaka
dékain át tört a császáriak oldalába. A támadást a csongrádi honvédekböl álló
33. zászlóalj kezdte, de kellő tüzérségi támogatás híján lendületük hamar meg
torpant, az alig kéthetes zólyomi ujoncok pedig mindjárt az első ágyútűzre

megfutamodtak. Guyon közéjük lövetett. Ez sem segített. A csata kimenetele
válságosra fordult- A középhad álló tűzharc kifejtésére szorítkozott, mig a szo
rost környező hegytetőkön meg nem jelentek az ellenség jobb- és balszárnya
ellen kirendelt oszlopok. Ekkor, délután három óra tájban a 33. honvédzászlóalj
is megújította rohamát. A támadás a magaslati állásokban lévő ellenség pergő

tüzében ismét megakadt. Ebben a válságos pillanatban ugrott a honvédek élére
a közkedvelt Erdősi Imre és magasra emelt kereszttel messze a csatárlánc előtt

rohant a meredek hegynek. A csata zaját túlharsogta buzdító szava: "Utánam,
Iíúkl Velünk az Isten!" Példája hatott a honvédeink térdig érő hóban, der
mesztő hidegben, minden erejüket megfeszítve követték papjukat. Erdősi, keze
ben a kereszttel, időnként visszatekintett a fáradt honvédekre s tovább buzdí
totta a csüggedőket. "Utánam! Miénk lesz a győzelem!" Majd az ellenség sűrű

jébe vág és dörgő hangon szól fiaihoz: "És ti ott hagynátok az ellenség kezé
ben Isteneteket s tűrnétek mocskot azászlóHokon?" Nem hagyták magára. Ki
tartottak mellette. Mint maga Erdősi írja: "a hegyre vezető kanyargós utakat
egészen a hegy tetejéhez közel álló Mária-képig állandó ágyú- és puskatűz

ben, szuronyszegezve kellett bevennünk". Honvédeink fergeteges támadása vé
gül is megtörte a császáriak erejét. Deym hadserege lépésről-lépésre hátrált
s miután Guyon parancsára Sottfried ezredes megszállta azt amellékutat, mely
a Branyiszkó-Szepesváralja s a Siroka-Branyiszkó között lévő főutakat össze
kapcsolja: hogyabekerítést elkerülje, fejvesztett futással menekült Eper
jes felé.

A honvédek megnyerték ezt a reménytelennek látszó csatát. Győzelműk

egyike volt a szabedságharc legfényesebb haditetteinek. Erdősi szerényen II

33. zászlóaljra hárította a dicsőséget s tisztikarából főként Földváry Béla, Gosz
tonyí József és Jelinek nevét emelte ki haláltmegvető bátorságukért. Bajtársai
azonban benne látták a csata győztesét. Guyon is nyiltan hirdette, hogya bre
nyíszkóí győzelmet Erdősinek köszönheti.

A magyar sereg ebben az ütközetben mintegy 150 embert vesztett. A vesz
teség kétharmadrésze a 33, zászlóaljra esett. Ovék volt a csata oroszlánrésze.
Görgey jutalmul egyhavi dupla zsoldot fizettetett ki a hős zászlóalj legénysé
gének, s zászlójukra aranyhímzésű felirású új szalagot tüzetett: "Branyiszkó,
február 5-e 1849". Guyon pedig a katonai érdemrend második osztályát kapta
"fl nemzet hálás jutalmául". Az osztrákok vesztesége halottakban és sebesül
tekben mintegy 300 főre rúgott, a foglyok száma pedig csaknem elérte a 100 főt

Branyiszkó elfoglalása megdöbbentette az osztrák hadvezetőséget. A Götz
tábornok és Schlick altábomacv seregei közé ékelődött magyar hadsereg fel
morzsolása nem sikerűlt, sőt Görgey serege épségben szabadult ki a császáriak
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kelepcejéből s lehetövé vált számára. hogy Kassán át előnyomulhassona Tisza
felé, egyesülhessen Klapkával és közös erővel megindíthassák a győzelmes ta
vaszi hadjáratot. De nagy jelentősége volt ennek a győzelemnek azért is, mert
visszaadta a magyarságnak a visszavonulások miatt már-már fogytán lévő ön
bizalmát.

Guyon dandára február 5-én Sirokáig üldözte a császáriakat. Erdősi II

sirokai templomban Te Deumot tartott s otthagyta emlékül azt a vörös fenyó
ből készült feszületet, mellyel a branyiszkói győzelmet kivívta. Február 6-án
már Eperjesen, 9-én Kassán, 12-én Tornán van a nyolcadik dandár. Schlick
hadát üldözi, majd Szepsin és Edelényen át Mezőkövesdre ér. Innen indulnak
a szerencsétlen kimenetelü kápolnai csatába. Február 27-én kissé megkésve ér
keznek, de még így is derekasan kiveszik részüket a harcokból. Erdősi ebben
a csatában is mindenütt ott jár, ahol a harcolóknak buzdításra és segítségre. a
sebesülteknek vigaszra és ápolásra van szükségük,

A tavaszi hadjárat során még a nagysarlói (ápr. 19.), majd az első komá
romi csatában (ápr. 23.) találkozunk Erdősível. Ekkor már Guyon a komáromi
várparancsnok: többszöri kísérletezés után ugyenis április 21-én az ellenség
éberséget kijátszva végre sikerült 60 huszárral bejutnia az ostromlott várba.
Éppen a legjobbkor érkezett és átvette a vár parancsnokságát, mert a komáromi
védők már a megadásra gondoltak. Megérkezése s a fényes tavaszi győzelmek

ismét felvillanyoz ták a vár védőit. A katonai szellem ébrentartásához, a csüg
gedés eloszlatásához hozzájárult Guyon tábori papja, Branyiszkó höse is. Az
első komáromi csata után ugyanis Erdősinek is sikerült élete kockáztatásával
az ellenség gyűrűjén áttörve bejutnia a komáromi várba. Ismét összetalálkozott
tehát a parancsnok és tábori papja, aki vigasztal, bátorít, sebesülteket ápol és
maga is beáll a vár védői közé.

Görgey hadügyminiszter június 2-án Klapkát nevezte ki a komáromi sereg
parancsnokává, Guyon tábornok pedig az egyik tartalékhadtest parancsnoka
lett. A komáromi várból is együtt távozik a két jóbarát. Július ll-én már Jel
lasich ellen harcolnak s Erdősi is résztvesz Guyon utolsó, győzelmes csatája
ban. Hegyesnél. Ezután még a mossorini (júl. 23.), majd a szőregi (aug. 5.), II
temesvári (aug. 9.) és a lugosi (aug. 15.) csatában látjuk őket.

A magyarság katasztrófáját azonban néhány nappal a lugosi csata előtt

már a világosi fegyverletétel befejezte. Paskievits már elküldte büszke jelen
tését a cárnak: "Magyarország felséged lábai előtt fekszik". A hősi vállalkozás.
a sikerek és kudarcok közepett elszenvedett vér- és anyagi veszteség, a nagy
erőfeszítések most egyszerre hiábavalóknak bizonyultak. A következő évtized
előre sejtett bosszúja döbbenetes csendet parancsolt a magyarságra s a jövő

idők kérdéseinek özöne zúdult a nemzetre. Jólehet Világos után is voltak még
helyi jellegű csatározások, de ezek már nem változtathattak a helyzeten. Ennek
a felismerése késztette Erdősi Imrét arra az elhatározásra, hogy Facseten el
búcsúzzék hős tábornokától, visszatérjen régi állomáshelyére és beálljon az
építő munkába.

Nehéz szívvel váltak meg egymástól. A hadvezér s az egyszerü tábori
lelkész között lévő válaszfalat már régen ledöntötték a közös célért végighar
colt csaták szenvedései. Különösen a branyiszkói győzelem avatta őket elvá
laszt.hatatlan jóbarétokká. Guyon ekkor ajándékozta meg Erdősit teljes bizal
mával. Ettől kezdve mindig együtt találkozunk Guyonnal és hős tábori papjá
val. A csaták tüzében rendszerint egymás mellett harcoinak s ha Guyon más
beosztást kap, viszi magával Branyiszkó hősét is. Közös a céljuk, örömük, szen
vedés ük. A két különböző természet szerencsésen egészíti ki egymást s így ért
hető, ha ők ketten együtt érzik magukat egésznek. Mindkettő férfijellem, bátor
katona volt. Guyon rámenős, nem ismer lehetetlent. Erdősi nem keresi a ve
szedelmet, de ha kötelessége d veszély közepébe szólítja, bátran teszi kockára.
életét. Az izig-vérig katona Guyon alárendeltjeivel szemben sokszor nyers.
kíméletlen. Erdősi szerénységével, kiegyensúlyozottságával mindig vállalja II
víllémhérító szerepét. Férfias kiállásáért nemcsak parancsnoka becsülte. hanem
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ssívébe zárta és a hősi idők után is míndíg szeretettel gondolt Branyíszkó
hősére tiszt és közlegény egyaránt. Mindenkinek jóbarátja, segítőtársa,.sze
rető atyja volt. mert tábori lelkészi beosztását, "a hadfiak gyámolitását" 
mint két évtized mulva írja - hivatása "legmagasztosabb feladatának" tartotta.

A facseti búcsúzkodás után Guyon és Erdősi útjai kettéváltak. Guyon ma
radék csapataival Dobrára vonult, hogy egyesűljön Stein Piskinél álló seregé
vel. Erre azonban már nem került sor, mert Stein közben elvesztette a piski
'csatát s Guyon csapataiban is fegyelmetlenség és csüggedés kapott lábra. Ilyen
körülmények között, mivel az ellenség jóindulatára nem számithatott, Guyon
nak sem maradt más választása, mint követni a szabadságharc legendás vezé
rét, Bemet. Elmenekült Törökországba. Itt Kursid pasa néven török szolgálatba
'lépett s a keleti háborúban Anatóliában harcolt Oroszország ellen. 1856-ban halt
meg Konstantinápolyban.

Erdősi pedig Facsetről Debrecenen át Selmecre ment, hogy régi műkö

dési helyén ismét megkezdje nevelői munkáját. A rendbe való visszatérésé
nek természetesen nem volt akadálya, mert - mint láttuk - eltávozásakor
szabályszerüen járt el. A tanítást mégsem kezdhette meg. Rendfőnöke, hogy az
előre látható zaklatásoktól megkímélje, a szepesbélai plébániára helyezte. Mi
'előtt azonban elfoglalhatta volna új állomáshelyét, megidézték a pesti katonai
törvényszékre. 1849 november elején tehát Pestre ment, hogy a hadbíróság
előtt feleljen a szabadságharcban való részvételéért. Az Újépületből elég köny
nyen megszabadult. A pozsonyi hadbíróság is zaklatta. Mialatt december végéig
,a pesti piarista rendházban volt internálva, megindultak érdekében a mentési
törekvések. Különösen a debreceni, a selmecí házfőnök, két selmeci rendtársa,
'a selmeci magisztrátus, Glodbrunner Sándor selmeci polgármester s Guyon csa
ládi kapcsolatai szcrgoskodtak megmentésén. A jóbarátok eredményes közbe
'lépésének köszönhető, hogy Erdősinek sikerült elkerülnie a börtönt, ellentét
'ben sok rendtársával.
, A meghurcoltatások közepett legjobban az fájt neki, hogyeltiltották az
Erdősi név használatától. Ezt a nevet, a régi Poleszni név helyett, Szemere Ber
'talan buzdítására a kápolnai csata után vette fel. Névmagyarosítása a Közlöny
1849 március 22-i számában jelent meg. A Bach-korszakban azonban a régebbi
'magyerosításokat semmisnek nyilvánították. De a szabadságharc lelkes katona
papja nem akart megválni attól a névtől. amelynek a harcok alatt annyi becsü
letet szerzett. Nem is nyugodott mindaddig, míg vissza nem kapta. 1867 már
cius 23-án újra kéri a belügyminisztériumtól a névváltoztatási engedélyt. "Ké
'sőbbi szomorú idők - írja kérvényében - megfosztottak e név használatától
'és születési nevemre utasítottak vissza. A kedvezően alakult viszonyok közt
'tartózkodás nélkül bevallhatom, hogy mínt "Erdősi" élveztem hivatásom leg
magasztosabb feladatának hívséges teljesitéséből - a hadfiak sikeres gyámolí
tásából - származott jutalmat: "a közelísmerést" - s annálfogva édes köte
'Jéke az a multnak, mellyel ezen névhez jelenleg is csatolva vagyok ... " Kér
vényére 1867 október 13-án kapta meg az engedélyt.

1849 december végén rendi elöljárói Nagykárolyba helyezték tanári mű

ködése folytatására. Itt kapja meg a hadbíróság felmentő ítéletét 1850 június
15-én. Az 1850-51. tanévben a temesvári, a következő két esztendőben a ko
lozsvári, majd a nyítrai piarista gimnáziumban tanít. A magyar, latin, német
és görög nyelv voltak kedvelt tantárgyai a szigorú, de jószívű tanárnak, aki
még a matematikai órákon is talált alkalmat arra, hogy a hazaszeretetről és
a haza iránt való kötelességekrőlbeszéljen tanítványainak. Iskolai munkáját is
éppen olyan odaadással látta el, mint tábori lelkészi teendőit s a rábízott' ifj ú-

'sággal mindig olyan szeretettel bánt, mint egykor honvédeivel. Tanári műkő

dese nemcsak a felsőbb tanügyi hatóság elismerését vívta ki számára, hanem
';mindenekelőtt az ifjúság ragaszkodó szeretetét s a szülők tiszteletét.

1857-ben a váci noviciátusba helyezik promagiszternek, 1861-ben pedig
Kecskemétre nevezik ki házfőnöknek. E két utóbbi állomáshelyén elsősorban

'a rendi növendékeknek volt szerető atyja.
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· Kecskeméti házfőnök korában a rendház anyagi ügyeinek vezetése S.3

külső gazdaság kezelésének gondja is Erdősi vállára nehezedett. Erejét és
munkakedvét a fáradalmak csak fokozták. Kora reggeltől késő estig dolgozott.
mégis mindenre volt ideje. Szerénysége, barátságos, nyilt föllépése miatt rövid
idő alatt Kecskemét egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja lett. Becsül-.
ték benne a míntaszerüen élő szerzetest, szerették benne a lelkiatyát, tisztelték
benne a keresetlen beszédű, szókimondó, egyszerű megjelenésű, érző szívű em
bert, csodálták benne Branyiszkó hősét. Később, asszisztens korában panasz
kodott isa nagy népszerűség miatt: "Ha déli napi sétárnat teszem a Vácí-:
utcán, mindenki rám mutat: ez a hires branyiszkói papI És oda köszöngetnek ... '
ki is űznek ezzel régi, kedves sétahelyemről". 1849 február 5-i hőstettét kivánta
megjutalmazni Kecskemét polgársága akkor, amikor Fektor József prépost ha-:
lála után a városi plébániát Erdősinek ajánlották fel. O azonban nem akart sem
rangot, sem vagyont. Piarista akart maradni. A kecskemétiek megtisztelő aján
latát éppen úgy köszönettel utasította vissza, mint Peítler Antal váci püspökét;
aki egyházmegyéje kőtelékébe szerette volna átvenni. A kecskeméti küldött
ségnek szeretettel magyarázgatta, hogy ő tanári pályára szentelte életét és "úgy
járnék lelkészi téren - mondotta, mint hal a szárazon. Csak kínlódnék.
mert nem elementumom az, aztán még amit a hazámért tettem, azzal tartoz
tam és soha nem várok, de nem is fogadok el érte jutalmat, mert akkor el-:
veszne öntudatom érdeme, hogy azt tettem".

Tizenhét esztendeig vezette a kecskeméti rendházat. 1878-ban, miután
esszísztenssé választották, Budapestre költözött. Rendtársai és a város polgár
sága fájó szivvel búcsúztak tőle. Mint a rendi kormánytanács tagja, kűlöno-:

sen a rendi levéltár és a piarista növendékek katonaügyének gondozása körül
fáradozott. 1888-ban betegségére való hivatkozással lemondott tisztségéről és
szülővárosába, Nyitrára kérte áthelyezését. Itt élt nyugalomban, rendtársai és
barátai szeretetétől körülvéve 1890 február 9-én bekövetkezett halálálig. Nyitra
városa 1894 március 15-én emléktáblával jelölte meg a hős szülőházát.

Erdősivel a XIX. század nagy, hazafias érzéstől fűtött piaristáinak egyike
szállt sirba. 1848 tavaszának forradalmi láz a ugyanis megérintette az egész
piarista rendet, melynek tagjai a márciusi győzelemben eszméik diadalát lát
ták. Ezeket az eszméket nemcsak a tantermek falain belül védték. hanem Erdősi

hez hasonlóan közülűk sokakat a csataterekre szólított hazafias fellángolásuk.
Igy Erdősin kivül tábori lelkészi szolgálatot teljesítettek még: Joachimstadt
Konstantin, a Nádor-huszárok lelkésze, Markovích Antal, Kulhanek (Rejtényi)
Antal nagybecskereki, Kovács Rézmán debreceni, Horváth Pius és Csákós Elek'
veszprémi tanárok stb. Ez utóbbi a minisztériumtól dícséretben is részesült a
toborzásban kifejtett fáradozásáért. Mások, mint Suhajda Sándor pesti tanár, aki
él. Felvidéken Erdősivel együtt harcolt és Selmecbánya mellett, mint egyszeru'
tüzér különösen kitüntette magát. a honvédek, vagy a nemzetőrök közé álltak
és vették ki részüket a függetlenségi harcokból. Arról is tudunk, hogy a kolozs
vári rendtagok a szabadságharc idején rendszeres katonai gyakorlatot végez
tek s közülük többen: Barlos Ignác, Czech József, Korecz Lőrinc, Lechner Imre,
Matusik János, Tege Alajos, Thüringer Ambrus és Vég József mint nemzetőrök
a honvédekhez s nemzetőrökhöz csatlakozva fegyveresen vonultak velük Sza
mosújvár felé az osztrákok ellen. Nagy Miklós lévai, Váradi Móric és Získai
Pál szegedi tanárok hasonlóképen nemzetőrnek csaptak fel. Azt is bizonyosra,
vehetjük, hogy az 1848-ban elbocsátott százhúsz növendék közül is sokan lép
tek katonai szolgálatba, mert 1896-ban, amikor találkozót rendeztek, még tizen
ketten voltak életben az egykori honvédbajtársak közül. A katonai szolgálatot
teljesítő volt piarista nővendékek közül Lonkai Antal újságíró, a Magyar Állam'
szerkesztője, Poór Imre orvostanár, Kemenes Ferenc és Palotai Ferenc veszprémi
nagyprépostok voltak a nevezetesebbek.

A forradalomban résztvett magyarok üldözése mindjárt megkezdődöttWin
dischgratznek a fővárosba való bevonulása után (1849 jan. 5.). Ha a piaristák
nak 1848 szellemi-lelki előkészítésében s a függetlenségi harc alatt vállalt sze-
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repét vizsgáljuk. természetesnek tartjuk, hogy a bosszút ők sem kerülhették el.
A vizsgálatOt Szögyény László, volt alkancellár meghagyására valóban kiter
jesztették egyelőre a "legbünösebbek", a budai és a pesti piaristák ellen is.
Eredményeként a budai tanárok közül Perlaky Lászlót és a tudós Hanák Jánost,
a pestiek közül pedig Bammer Károlyt egyszersmindenkorra el kellett távoli
tani a tanári pályáról. Lutter Ferdinándot, Ribiánszky Adolfot, Vas Józsefet.
Cserkuti Józsefet, Sárréti Odönt, Sárváry Bélát és Kemény Jánost ideiglenesen
fel k.ellett függeszteni. Vashegyi Alajost, Nachtigal Jakabot és Csaplár Bene
deket pedig más intézetekbe kellett áthelyezni. Petlanovics Alajos és Suhajda
Sándor, mivel forradalmi szellemben tanítottak, börtönbüntetést szenvedtek.

Buda visszafoglalása után a felszabadult pesti és budai piaristák ismét foly
tatták a nemzetmentő munkát. Palotai József rendfőnök már május 24-én lel
kendező üdvözletet küldött Kossuthnak és Horváth Mihály közoktatásügyi mi
niszternek a füg~etlenségi nyilatkozat örömére. Július l-én a régi szellembell
a tanítást is megkezdték, de nem sokáig folytathatták. A császáriak ugyanis
július U-én ismét elfoglalták a fővárost.

Az új politikai kormányzat, élén Geringer Károllyal, már szigorúbban
járt el a renddel szemben, mint Szőgyényék. A pesti katonai kerület királyi
főbiztosa, Szentiványi Vince érvénytelenítette Palotai (Purgstaller) József rend
fónökségét és önhatalmúlag Tamásy Józsefet nevezte ki rendfőnökhelyettesnek.

Ismét megkezdődött a forradalomban résztvett rendtagok ügyének kivizsgá
lása. Az újabb vizsgálatok során Palotai József rendfőnököt a forradalom iránt
tanusított rokonszenve miatt 1849 szeptember 6-án letartóztatták s a pesti új
épületben működö haditörvényszék elé állították. Az Oszvald-házban, majd a
József-kaszárnyában és az Üjépűletben hetekig fogságban tartották. A forrada
lomban való részvétel vádja miatt kerültek Schmiding József nagykanizsai tanár
1849 október 5-én a pécsi, Franich Antal és Wohlfart József nagykárolyi taná
rok pedig 1850 február 6-án a nagyváradi haditörvényszék elé. Iskolai műkö

désük miatt szenvedtek meghurcoltatást Kemény (Hartmann) János magyaróvári
és Perlaky László budai tanárok. Keményt 1849 december 18-án Pozsonyban
vonták felelősségre. merl Buda ostromáról és anagysarlói csatáról magyar
szellemben beszélt az ifjúságnak. Perlakyt még 1849 tavaszán elfogták, mert
tanítványait forradalmi szellemben nevelte és a forradalmi vezérférfiakat, első

sorban Kossuthot dicsőítő s az osztrák uralmat becsmérlő iskolai dolgozatokat
iratott velük. 1849 szeptember lS-én a hadbíróság nyolcévi várfogságra ítélte.

A megrajzolt képet, amely korántsem teljes, még azzal egészitjük ki, hogy
a bosszú nemcsak az egyéneket sujtotta, hanem az egész rendnek lakolnia
kellett hazafias magatartásáért: Geringer el akarta törültetni, de a miniszter
tanács a lassú kihalás mellett döntött. Megtiltotta új noviciusok fölvételét. Ez
a tilalom a teljes megsemmisüléssel fenyegette a piarista rendet. A s,,:abadság
harc nagy vérvesztesége, a bebörtönzések és a tanítástól való eltiltások míatt
ugyanis megoldhatatlannak-látszott az iskolák tanárral való ellátása. A rend
tagok száma 1848-ban 425, 1852-ben már csak 271. A Thun-féle iskolareform
pedig, amely kötelezővé tette a nyolcosztályú gimnáziumot szigorú szakrend
szerrel s a végén kötelező érettségi vizsgálattal, egy-egy iskolába az eddigiek
nél jóval több tanárt kivánt. A piarista rend a szomorú helyzetben sem vesz
tette el a reményét s a magyarság jövőjébe vetett hitét. Tovább küzdött a tanár
hiánnyal s a magyarság érdekében megvívta a harcot az abszolutizmus néme
tesítő törekvései ellen. Ennek a harcnak a pesti piarista gimnázium igazgatója,
Horváth Cirill volt a hőse s különösen a pesti piarista iskola tanárai voltak a
közkatonái. Méltán sorakoznak ők Erdősivel együtt a Dugonicsok és Révaiak
mellé, Ez utóbbiak előkészítették, Erdősiék pedig védték azt, amit 1848 március
15-e a magyarságnak jelent.

Gáj Jstván
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GASPAHICH KILIT

Az 1848--49-es szabadságharcban résztvett papok közül a legtragikusabb
sors kétségtelenül Gasparich Knit rerences szerzeies-papnak jutort. életében
csupa robogás, izzás, halálában maga a rettenrheteuenseg, Mikor 1853 szeprem
ber 2-án a bitófa alá lépett, hogy sorsa beteljesedjék, az elhívatottség öntuda
tával kiáltotta oda hóhérainak: "Szívesen haiok meg szeretett hazámért, bár én
lennék az utolsó áldozat .. ."

Pedig ez a magyarságért hevüló, hazáját szenvedélyesen szeretó ferences
barát vérében nem volt magyar.

Muraköz magyarhű horvát népének volt a fia. 1810 április 7-én született
Drávaegyházon (Zala vm.], Édesapja Gasparich Sebestyén, egyszerű földműves,

édesanyja Szerpák Ilona.
Az elemi osztályok elvégzése után szüleí a nyilteszű, jótehetségű gyer·

meket Nagykanizsára adták, a piaristák gimnáziumába, ahol az alsóbb osztályo
kat kielégitő eredménnyel végezte el. Itt, a hazafias szellemű piaristák iskolájá
ban tanult meg tökéletesen magyarul és lett lelkében is magyarrá. De itt ismerte
meg közelről a ferencesek életét és működését is. Szívében már ekkor felébredt
il vágy, hogy közéjük lépjen.

A negyedik osztály elvégzése után félbeszakította tanulmányait. Otthon
maradt szüleínél, segített nekik a gazdaságban; úgy látszott, végleg búcsút mond
a tudománynak.

Tizenhét éves korában azonban tudatára eszmélt annak, hogy törekvéseit
nem elégiti ki a földművelő, lelkét pedig a világi élet: papi hivatása. amely
ellen lelkében sokáig tusakodik, most már parancsolóan ébredt föl benne.

1827 őszén elbúcsúzott szüleítől, testvéreitől, falujától, egész addigi életé
tól, Nagykanizsán át Veszprémbe ment s ott október 27-én Cletus, magyarul
Kilit néven a Szűz Máriáról nevezett ferences rendtartomány tagjai közé lépett.

Szerzetesjelölti és teológus éveiről s lelkületéről alig van adatunk. Szel
lemiek terén pár év alatt mindenesetre hatalmas haladást tett. Éjt nappallá
téve, mínden idejét tanulmányaira fordította. Külőnös szeretettel és lelkesedés
sel olvasta kora újjászülető magyar irodalmának termékeit.

Még mint teológus, egy 1833-ban megjelent "Sollen wir Magyaren werden?"
című magyarellenes röpiratra oly meggyőző cáfolatot írt, hogy Széchenyi István
is elismerően nyilatkozott róla. 1833 április 13-án Pozsonyban Szepessy Ignác
pécsi püspök áldozópappá szentelte. Tanulmányainak befejezése után, 1834-ben
Tűrjére küldték káplánnak. 1835-ben a pesti kolostorba került.

A harmnicas évek Pestje a politikai, társadalmi és kulturálís progresszió
áramában él. A reformkor szelleme behatolt a kolostorok csendes világába és
a szerzetesek lelkét. elsősorban a jozefinizmus és a racionalista teológia lég
köreben nevelkedett fiatalabb korosztályokét is magával ragadta.

Ebben az időben Pest szellemi és lelki irányítója a németül prédikáló
ferences, P. Albach Szaniszló és a "magyar Albach": P. Gegó Nicefor. Minden
prédikációjuk, különösen Albaché, esemény volt, mely egyaránt mozgósította
az arisztokrácia világát. a városi polgárt és a pórnépet. A két jeles szónok
mellé harmadikul a tehetséges ifjú Gasparich csatlakozott. Szónoki triászuk
különösen az 1838. évi árvíz alkalmával írta be nevét maradandóan a város
történetébe. A vész és pusztulás közepette a rombadőlt város megrendült lakói
vallás- és osztálykülönbség nélkül naponként összesereglettek, hogy vigaszta
lásaikat, buzdításaikat hallgassák. Nagy hírük. sok rajongójuk, leplezetlen igaz
mondásuk, nem egyszer virtuskodó túlzásuk azonban szemet szúrt a Helytartó
tanácsnak. Hivatalos Jeiratban utasította a tartományfőnököt, hogy Gasparíchot.
Gegőt és Albachot helyezze át a provincia más kolostorába.

Gasparich ellen a fő vád az volt, hogy inkább hirdeti a nacionalizmust,
mint a megfeszített Krisztust. Vádolták azzal is, hogy a városban világi öltözet-
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ben járkál, a magyar színházat szerzetesi ruhában látogatja és az előírt imá~at

és elmélkedéseket elhanyagolja.
Ez utóbbi vádak nagyrészt igaznak bizonyultak és ezért a rendi elöljáró

ság Gasparichot ·"mint egyáltalán nem buzgó szerzetest" a pozsonymegyei Szent
Antal-kolostorba helyezte át. .

Pesti zajos élete .utén a csöndes falusi kolostor magányában szeritbeszé
deit rendezte sajtó alá. Az első kötet 1839-ben látott napvilágot Pesten, Beimel
József kíadásában; a nagy gonddal elkészített mű további kötetei azonban már
nem. jelentek meg: Gasparich meghasonlott lélekkel, a mellőzésektől elked
vetlenedve . lemondott .• munkája folytatásáról. Apróbb szépirodalmi dolgozatait
azonban gyakran közölték Orosz József "Hírnök"-ében. 1841-ben "Szózat a ká
romkodásról", címűmunkáját adta ki, melyet szigorú erkölcsi irányzata mellett
a "magyar nemzeteés hazája" iránti szeretet és rajongás hevít.

Szent Antalból Meskó Jánoshoz' került Szarvasgedére nevelőnek. Majd
nem egy teljes esztendőt töltött itt. 1841-ben Székesfehérvárott szónok és hit
oktató, Három évi buzgó működés után 1844-ben elöljárói Szombathelyre kül
dik Gegő Elek helyébe.

Szombathelyi életéről barátja és rendtársa Hermán Jeremiás, aki maga is
résztvett a szabadságharcban, visszaemlékezéseiben ezt írja: "Szerette az egész
város népe, de különösen a szegényeknek volt nagy jótevőjük. Itt három sze
gény ifjút ískoláztatott. Sok más szegény tanulónak pedig házról-házra járva
keresetrélelmezést, sőt lakást is. A betegeknek szorgalmas látogatójuk volt;
ha látta azok szegénységét, megajándékozta őket, hogy egy kis jó leveshez
juthassanak ... Szeplőtelen életével általános kedveltségnek örvendett és sokan
keseregtek utána. mikor kegyes, jó lelkiatyjuk eltávozott. Szive angyali jó
szív volt. .

Am emberi erényei, szívbéli jósága s jellemtisztasága mellett sem tudta
csalódottságát és meghasonlottságát 'magába rejteni. Édesanyja halálos beteg
lett. Engedélyt kért és kapott meglátogatására s 1841 decemberében hazatért
a szülői házba. Anyja időközben meghalt, ő azonban az elöljárók többszöri sür
getése ellenére vonakodott kolostorába visszatérni, amiért a szokásos egyház
jogi büntetésekkel sujtották.

Az 1848 március 15-e és az azt követő országos mozgalom szülőfalujában

találta Gasparichot. A nemzetiségi vidékeken s így Muraközben, Zala várme
gyének ezen a horvát nemzetiségű vidékén is, kósza hírek keltek szárnyra, s
Varasdról gyakran megjelent egy-egy bujtogató, azt hírdetve, hogy a bécsi
császár nemsokára Jellasichot küldi a "lázadó" magyarok megbüntetésére.

Gasparich hazafias lelkesedésének egész tüzével szállt síkra a magyar
nemzeti eszméért és függetIenségért. Közben teljes eréllyel indult meg az ön
védelmi mozgalom- a nemzetőrség megszervezése. A Zalaegerszegen tartott
megyegyűlésenGasparich Kilit is megjelent és fölszólalt a nemzeti és függet
lenségi eszmék védelmében.

Rendeztetvén ügyét az egyházi és rendí hatóságokkal, pár nap mulva a
vármegyei honvédelmi bízottsággal Perlakra utazott, s maga köré gyüjtve a
népet, szerzetesí ruhában, karddal az oldalán, kereszttel a kezében gyujtó
szavakkal tárta fel a haza állapotát, s a kamarilla áruló cselszövényeit. Buz
dító beszédét e szavakkal fejezte be: "Ki a hazát szereti, Istent ís szereti; akí
a hazát elárulja, az Isten is megveri". Bejárta egész Muraközt és hogy a zalai
horvátok magyarnak vallották magukat, harcoltak a nemzeti ügyért, s az abszo
lutizmus alatt is hívek maradtak és együtt szenvedtek a magyarsággal, az jó
részben Gasparich érdeme.

, A horvát hadak Jellasich bán vezérlete alatt szeptember ll-én három he
lyen áttörtek a Dráván. A rosszul felszerelt és fegyelmezetlen nemzetőrségnek
meg kellett hátrálnia a túlerő előtt. Gasparich is majdnem egy hónapig bújdo
sott Letenye környéki szőlőkben, '

Jellasich látszólagos diadalútjának a honvédsereg pákozdi és velencei
diadala vetett véget. Maga a bán Bécs felé szökött, két tábornokát, Róthot és
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FlIipovichot Ozoránál Perczel Mór honvédtábornok fegyverezte le, majd dél
nyugatra vonulva. október 17-én és 18-á aMuraközben újabb fényes győzel

met aratott az osztrák-horvát seregeken. Gasparich Kilit Letenyén találkozott
Perezellel, aki szeretettel fogadta, maga mellé vette és a horvát és magyar
honvédekből toborzott "Zrinyi-csapat" tábori lelkészévé nevezte ki.

Perczel oldalán vett részt november 8-án a stájerországi betörésben. majd
29-én a légrádi csatában. Nemcsak lelkesített és buzdított, hanem fegyverrel is
harcolt. Mint katona kitűnt társai között, rangban egyre emelkedett; 1849 április
3-án a szenttamási sáncok bevételénél karddal és kereszttel vezette rohamra
a honvédeket. Hősiességéért őrnagyi rangot kapott.

A szabadságharc bukása után álnév alatt bolyongott. Hazament a Mura
közbe, de egy Stsrkmann nevű kapitány felismerte. Egyideig ismét Letenye
környékén bújkált, de itt is gyanúba vették és csak paraszti ruhában tudott
elmenekülni. Megfordult Esztergomban, ahol a városházán több hétig "Vörös"
álnéven irnokoskodott; megfordult Pozsonyban, sőt Bécsben is: külföldre akart
szökni, de terve nem sikerült. Pár hétig a gyöngyösi ferences kolostorban
rejtőzött, majd mikor jelenléte gyanússá vált, egy derék magyar hazafinak, Pan
ker érseki tiszttartónak gyöngyöspüspöki házában lelt menedéket. A titkos
rendőrség azonban elfogta egy Londonba, Mazzinihez küldött levelét és ebből

megtudta búvóhelyét. 1852 február g·én este elfogták s másnap reggel Pestre
szállították a hirhedt Üjépületbe,

Nehéz fogságát türelemmel viselte; forradalmi tevékenységét nem tagadta
meg a haditörvényszék előtt, de társaira semmiféle terhelő vallomást nem tett.
Állandó hallgatása kinosan érintette és ingerelte biráit. Tébolyodottnak akar
ták nyilvánítani, ez ellen azonban erélyesen tiltakozott. Időközben elfogták két
tarsát s mindhármukat Bécsbe szállították. Itt a vallatásnál társai megfejtették
egy titkos irással irt levelét s vallomást is adtak róla. Gasparich természetesen
mit sem tudott erről, s mikor a tárgyaláson kezébe adták a levelet, más érte
lem szerint olvasta fel azt, hogy mentesítse barátait a vád alól. Szembesitették
társaival és ezzel sorsa megpecsételődött.

Bűnül rótták fel neki, hogy az 1848-49-i revolútióban pap létére tényle-
. gesen résztvett és hogya muraközi horvátokat Jellasich ellen fegyverbe szólí

totta. Súlyosbító körülménynek számított, hogy állandó kapcsolatot tartott fenn
az emigránsokkal és egy újras:zervezendőforradalom esetében a bécsi kormány
zattal immár elégedetlen horvátok felkelését akarta megszervezní,

Az ítélet szigorú volt: papi tisztségéről való lefokozás és kötél általi halál.
Gasparich csupán azt a kegyet kérte, hogy ne Bécsben, hanem magyar földön
végezzék ki. Kérését, mivel Bécsben már nem volt, Magyarországon pedig még
tartott az ostromállapot, könnyen teljesítették. 1853 nyarán erős fedezettel Po
zsonyba szállitották.

. Pozsonyban a "Wasser"-kaszárnyát jelölték ki börtönéül, s őrizetét a szí
gorúságáról hires Ruckstuhl őrnagyra bizták. Augusztus 30-án kemény őrizet

alatt a kápolnába vitték, hogy Scherier kanonok és káplánja, Kleinhaus végre
hajtsák rajta a degradáció szomorú tényét. Felöltöztették misemondó ruhába,
azután imádságok kiséretében mindenegyes egyházi ruhájától megfosztották, s
kezéről a szent olajat ledörzsölték. Sorsa általános részvétet keltett. Weidhofet
Alajos tartományfőnökkel élükön sorra jelentek meg nála rendtársai és úgy
búcsúztak tőle, mint a rendjük és a haza mártírjától. Gasparich megismételte
előttük: amit tett, Isten nevében hazájáért tette s nem bánta meg és nem is
fogja megbánni halálában sem.

A hadbiróság Schimáciusz Adolf káplán személyében lelkiatyát rendelt ki
számára; a városban mégis az a hir kelt szárnyra, hogy nem akar elkészülni
a halálra. Weidhofer tartományfőnökakkor újra felkereste, hogy lelkére beszél
jen. Gasparich könnyezve válaszolta neki: "bn, aki ezreket készítettem el a bol
dog halálra, magam nem gondoskodnék utolsó órámról? Én mint katolikus és
ferences szerzetes akarok meghalni, - s rámutatott a meghatott fiatal káplánra:
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- a tisztelendő úr lesz vezetőm a halál percéíg". Könnyezve kérte elöljárója
áldását, rendi testvérei buzgó imáját és búcsút vett tőle.

Mindennek hamarosan hire ment, s a papság is, a világiak is tüntetően

adtak kifejezést a mártir iránti rokonszenvüknek. Heiller és Scherier kanono
kok, szerzetesek és világiak népes küldöttségével vonultak Ruckstuhl őrnagy

hoz, hogy kegyelmet kérjenek számára; az őrnagy azonban azzal utasította el
öket, hogy az ítéletet Bécsben hozták, s ő semmit sem tehet annak megvál
toatatásére,

Szeptember l-én Gasparich buzgón meggyónt és megáldozott. Szeptember
2-án kora hajnalban kelt, tiszta ruhát öltött; a káplán előkészítette őt a
nagy útra.

Félhétkor csukott kocsi állt meg a börtön előtt. Gasparich, a lelkész és
két katona kíséretében elindult a vesztőhely felé. Mikor a Grassalkovich-palota
elé értek, megcsendűlt a lélekharang.

A városi disznólegelőn ekkor már felsorakozott egy század gyalogság és
egy üteg tüzérség, hogy távoltartsa a népet a bitófától. A hadbíróság tagjiti
is készen várakoztak. Mikor a vádlott odaért, előlépett az auditor és fennhan
gon felolvasta az ítéletet: "Gasparich Márk Clitus 43 éves csáktornyai (?), ma
gyarországi születésű, a bécsi cs. és kir. Haditörvényszék által hozott ítélet ere
jénél fogva felségárulás és Mazzini felségárulóval való bűnrészességmiatt kötél
általi halálra ítéltetett, mely itélet ezennel végre fog hajtatni ",

- Megértette? - kérdezte Gasparich felé fordulva.
- Megértetteml
- Megerősíti. amiket vallott?
- Megerősítem!

- Van még valami mondanivalója?
- Nincs semmi mondanivalómI
Válasza a megindulás minden árnyalata nélkül, keményen és határozot

tan hangzott. Az auditor kettétörte és Gasparich lába elé dobta a kezében tar
tott fekete pálcát. Egy tizedes lépett a kivégzést vezénylő Ruskstuhl őrnagy

elé, hogy végigjátszák a szokásos komédiát.
- Örnagy úr, kegyelemI
- Níncs kegyelem!
- Örnagy úr. kegyelemI
- Nincs kegyelem!
- Örnagy úr, az Isten szerelmére kérem, kegyelem!
- Istennél a kegyelemI - fejezte be az őrnagy.

A hóhér az elítélthez lépett, de a káplán elébe állt. Elmondta az abszolució
szavait, majd rövid imát mondtak.

Gasparich megcsókolta a keresztet, megszorította Schimáciusz káplán
kezét, megköszönte jóságát. azután biztos léptekkel, nyilt és bátor tekintettel
ment a bitófa alá. Még bírái is "rettenthetetlennek" mondták.

Midőn fellépett a zsámolyra, fényes arccal tekintett szét a mezőn, és föl
kiáltott: "Szivesen halok meg szeretett hazámért; bárcsak én lennék az utolsó
áldozat ... Éljen és élni fog a hazaI"

A hóhér néhány perc mulva jelentette, hogy kötelességét elvégezte. Mikor
a katonaság elvonult, a nép félresodorta a kisszámú őrséget, a bitófán füg~.)

szerzetes kezét csókolgatta, sírt és imádkozott, míg a megerősített őrség puska
tussal és szuronnyal szét nem verte.

A vesztőhelyen temették el. Sírját egybetaposták a disznólegelő földjével,
hogy a hős barátnak emléke se maradjon.

P. Kovács Septimus O. F. M.
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