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BARSI JÓZSEF EMLÉKEZETE

"A férfiú, kinek emlékét ez órában megújítani kívánom, nem tar
tozika tudomány halhatatlanjai közé; egyszerű, szerény munkása volt a
magyar tudományosságnak." így kezdte méltató beszédét 1897-ben Vargha
Gyula a Magyar Tudományos Akadémia gyászülésén, amelyet Barsi Jó
zsef, az egykori bicskei plébános emlékére rendeztek.

A tudományos monográfiák ma már nem tartják nyilván a nevét,
nem idézik hirlapi cikkeit, személye elfelejtődött a történelmi idők for
gatagában. Pedig méltó arra, hogy felidézzük nevét és harcos életét, mert
az 1848~ nagy függetlenségi harcnak kiemelkedő személyisége volt, aki
írásaival nehéz napokban segítette a forradalom ügyét.

Ismét visszatérünk a Tudományos Akadémia üléséri elhangzottakra.
Az akkori jellemzés ma is tökéletes és helytálló: "Világos elméje mohón
szívta magába az ismereteket, szívében pedig, erős magyar hazafisággal
párosulva, a keresztény hit hamisítatlan morálja, a bántalmakat is meg
bocsájtani tudó hazaszeretet lakott."

Barsi József születésekor - 1810. február 23-án - a Neumann csa
ládnevet kapta. Edesapja sziléziai származású iskolamester volt a Bars
vármegyei Jano-Lehotán. Az éleseszű fiú, aki akkor csak a szlovák és a
német nyelvet beszélte, alsóbb tanulmányai elvégzése után a besztercebá
nyai egyházmegye szemináríumába kért felvételt. 1832. július 12-én Pes
ten bölcsészdoktorrá avatták és a rákövetkező évben, ápnilís 6-án áldo
zópappá szentelték. Ekkor már francia, olasz és angol nyelven is olvasott,
s közben a magyar nyelvet is tanulgatta, de maga moridja, hogy már 35
éves volt, amikor folyékonyan tudott magyarul beszélni. Annyira ma
gyarnak érezte azonban magát, hogy ebben az időben már egy rokonlelkű

fiatal paptársával magyar olvasó egyletetalapított, vállalta a betegeskedő

német-prónai tanító helyettesítését és megkezdte rendszeres tudósításait a
hazai lapok részére. Riportokat, .Jránycikkeket" és verseket küldött a
szerkesztőségekbe, melyek szívesen közölték írásait.

Él,etének fordulópontja következett, amikor több más beosztás után
megkapta a bicskei plébániát. Bicskén lakott öccse, Neumann Antal is,
aki nagytehetségű mérnökember volt. Itt ismerkedett meg Batthyány
Kázmér földbirtokos jószágkormányzójával, az altonai egyetemen tanult
jeles csillagász és matematikus Nagy Károllyal. Ez az amatőr-tudós, aki
saját költségén csillagvizsgálót is építtetett, hamar befogadta társaságába
a művelt és megnyerő modorú plébánost. így azután 1846. augusztus 2-től,

bicskei beiktatásától kezdve sok országos hírű férfit ismert meg Neumann
József, mert Nagy Károly otthonában sűrűn megfordult Kossuth, Deák,
Vörösmarty, Klauzál Gábor, Batthyány Kázmér, mindazok, akik pár hó
nap múltán új utakra vezették a felemelkedni kívánó országot. S ajkuk
ról a bicskei plébános lelkesen szívta magába a kor mozgató eszméit, a
politikai és gazdasági haladás feltételeit, s ilyen tárgyú aktuális cikkeket
helyezett el maga is a pesti és pozsonyi lapokban.

Mint a legtöbb tollforgató ember, eredetileg Neumann József is a
költészettel próbálkozott. Görög, latin és nyugati nyelveken írta első

klasszikus verseit. Ahogy azonban elsajátította a magyar nyelvet, múzsá
ját is magyar nyelven szólaltatta meg. 1847-ben már jókora kötetrevalót
gyűjtött össze Pacsirta, mezei zengemények címmel. A kötet - amely
sajnos, nem került nyilvánosság elé - az utolsó kéziratok tanusága sze
rint már a forradalmi követeléseknek ad hangot. Az AUásunk című ver-

150



sében elmondja, hogy a három évszázada tartó harc utolsó óráit éli a ma
gyar nép, s véget kell vetni a szembekötősdínek, az osztrák uralkodóval
szembeni álbarátságnak. A győzelem a népé lesz, de még nincs itt az idő,

a. magyarság egésze még nem sorakozott fel vezetői mögé. A Haza című

versében a nemzeti függetlenségért száll síkra, mert nem lehet és nem
szabad tovább zsarnoksághan élni.

Ha egyszer a király maga
Ront népet és hazát:
A nép, mely rátör s elveri,
Csak védi önmagát.

lA pesti királyi cenzor, Reseta, sajátkezűen írta rá a kéziratkötegre. "Ki
hagyván a törlötteket és kijavítván a javítandókat. megengedtetík." De
az utolsó, a nemzet függetlenséget követelő verseket teljes egészükben
kihúzta. Nem sokkal később, 1848. január l6-án engedélyezte ugyan a
verseskötet hiánytalan kiadását, dea márciusi nagy napok forgatagában
Barsi már nem szorgalmazta a kinyomatást, s így költői műve örökre
kiadatlan maradt.

A pesti nép győzelmes forradalma tette lehetövé a bicskei plébános
igazi újságírói működésének megindulását. Cikkeit "Barsi-Neumann" Jó
zsef néven küldte be Kossuth lapjához, aki kihúzta a németes Neumann
nevet, s ezzel "Barsi József"-re keresztelte át. Neumann most már ezt a
nevet viselte haláláig. Kossuth ugyanakkor felszólította, hogy dolgozzék
rendszeresen a lapjába. Itt is jelentek meg azután legfontosabb politikai
cikkei. Október 5-i vezércikkét Bajza József főszerkesztő olyan hordere
jűnek ítélte, hogy csillag alatt kérte a többi hazafias lap szerkesztőit a
cikk átvételére. Október l8-i iránycikkében Barsi a bécsi véres napokhoz
fűzött megjegyzéseket. Az osztrák, olasz és szláv tartományok jövőjével

foglalkozva felvetette a detronizáció lehetőségét is és hozzátette: "A habs
burgi dynastia 321 éves uralkodása alatt a föld minden gazdagsága mel
lett koldúsok, a szellemi és erkölcsi tehetségek bámulatos bősége mellett
dicstelenek,a legrégibb szabad intézmények mellett rabok vagyunk ..."
Az uralkodóház támadása mellett a magyar mágnásokat is a vádlottak
padjára ülteti. "Nincs honi semmi, mit ki nem gúnyoltatok, el nem ron
tottatok, vagy legalább el nem hagytatok volna ... Hová szándékoztek
lerakni jövőtök talpkövét ? A nép, vagy a hitszegő Habsburgok mellé ?"
Felsorolja, hogy akik a történelmielhivatottságra hivatkozva vindikálták
maguknak a nemzet vezetését, cserébe csak árulást, szórakozást, élvhaj
hászást és a saját vagyonuk halmozását adták az országnak, és kiszol
gálták a bécsi kamarillát.

November l8-án V. Ferdinánd lemondásának kérdését vizsgálja. Biz
tosítékot kér, mert lehetetlennek tartja a közös uralkodó személyét. De
cember 3-án Vigyázzunk! cimű vezércikkében féltő hangon szól a nem
zethez. Felveti a nagy dilemmát: " ... az a kérdés: magyar szabadság-e,
vagy austriai gyámság ... magyar és német, olasz és lengyel szabadság-e
vagy kancsukakormány ?"

Az események gyorsan fejlődtek. Windischgriitz seregei nyomultak
Pest felé. Útjuk során két foglyot ejtettek: egy győri gabonakereskedőtés
"egy veszedelmes rebellíst", Barsi József bicskei plébánost. Összeláncolva
vitték öket Budára, a Werbőczy utca 9. szám alatti József-laktanyába.
Annak idején itt volt bebörtönözve Kossuth, innen szabadították ki
Táncsics Mihályt. Barsit 1849 január l6-án vitték először a "f,aggatóba",
azaz Kossalko császári vizsgálóbíró elé. "Ismerjük a bicskei kígyófészket
- kiáltotta a tábornok -~. kezeink közt vannak a bizonyítékok, hogy ott
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egyenesen a köztársaságot készültek kikiáltani l" A vizsgálóbíró kitörése
pensze túlzásnak látszik. Az aulikus főurak azonban éppen a bicskei
Batthyány kastélyban járultak hódolattal Windíschgrátz herceg elé, s így
Barsi személye is eléggé központba került. Naplóját megtalálták Bicskén
és annak alapján összeszedték a hírlapi cikkeit is, amelyek eléggé alá
támasztották a vésztörvényszék előtt emelt vádat. Emlékiratainak tanú
sága szerint Barsi maga is meglepődött, amikor látta a nagy köteg új
ságot, mert a forradalom lázas napjaiban észre se vette, hogy hány helyre
írt lelkesítő cikkeket. Vádként szolgált ellene, hogy felolvasta a szószék
ról a Honvédelmi Bizottmány december 22-i körlevelét, hogy ismerte és
jó viszonyban volt Kossuth Lajossal. hogy lázította a "császár alattvalóit".

A börtönben Barsi csak egyetlen éjjel volt egyedül. Másnap már tu
catszámra szállitották oda a politikai foglyokat. Ide került a letartózta
tott Batthyány Lajos miniszterelnök is. A vizsgálatot Barsi ellen is be-·
fejezték, de hadbírósági tárgyalásra nem került sor. A magyar honvédek
tavaszi hadjáratában vereséget szenvedett az osztrák hadsereg és Pest
mellől is futásban keresett menedéket, Tizenöt szekéren, erős katonai fe
dezet mellett szállították el a főbenjáró bűnösöket, köztük Barsi Józsefet
is. Hosszas, bizonytalan kimenetelű volt az útjuk. Ezért adta emlékiratai
nak Barsi az Utazás ismeretlen állomás felé címet, mert sohasem tudhat
ták, hol állnak meg, hová mennek, Adalékként említhetjük, hogy János
házán, amikor a helybeliek megtudták. hogy kik vannak a szekereken, az
egybegyűlt nép ki akarta szabadítani őket. Batthyány miníszterelnök azon
ban, aki bízott az osztrákok igéreteiben és a független bíróságban, maga
csillapította le a lakosokat. Útjuk, mint tudjuk, alaibachi várbörtönbe
vezetett, majd a világosi fegyverletétel után Barsit is a hírhedt Újépü
letbe szállították vissza. Szeptember 12-én hirdették ki előtte az itéletet.
Húsz évi vasban töltendő várfogságot róttak rá. A későbbi adatok sze
rint Haynau mindenképpen halálra akarta ítéltetni, de a hadbíró - ilyen
is volt - ellentmondott a "bresc1ai hóhérnak". Haynau akkor ezt írta az
ítélet hátlapjára. "Ha ezt az embert agyonlőtték volna, nem terhelné az
államot. Az állam nem köteles őt húsz évig ingyen eltartani !" így azután
Barsi úgy kapta "kegyelemből" a húsz évig tartó várfogságot, hogy azt
"saját költségén" kell letöltenie.

Hat és fél évig volt Barsi az olmützi, josephstadti osztrák várbór
tönök foglya. Emlékirataiból, valamint rabtársai börtönnaplóiból kiderül.
hogy nehéz szívvel, de elviselte rabságát. Földy János írja 1851. március
12-én az olmützi várban: "Szontagh Pál négy napja nem szól senkihez
egy szót sem. Ez nem meglepő e falak között. Barsi-Neumann, a bicskei
plébános, három hete csak imádkozik és nem beszél senkihez. Agyunk
elnehezül, elhomályosul. A honvédtisztek, kik tavaly jöttek ide mint deli
férfiak, éltük virágjában: önmaguk árnyékai. Kiszáradt katángkórók.' Az
államfoglyok kézimunkákkal és tanulással űzték a nyomasztó időt. az
agyvelőt bénító unalmat. "Legnagyobb kapacitás közöttünk Barsi-Neu
mann - írja a továbbiakban Földy -, aki hírlapi cikkeiről ismeretes."

Barsi József 1856. július 2-án szabadult ki börtönéből, ahol. szavai
szerint, jelen volt "Magyarország kicsiben". Munkabírását nem veszítette
el, mert börtönéből is számos cikket írt az olmützi Neue Zeit-be és a bé
csi Wanderer-be, "Anonyme Brief.e eines Ungarn" álnéven. Az amnesztia
után az Orczy-családhoz került nevelőnek, mert bicskei plébániáját idő

közben, 1849 márciusában, Barics Imrével betöltötték. Kéziratai, tanul
mányai mind elkallódtak és teljesen új életet kellett kezdenie 46 éves
korában. üres óráiban hírlapi cikkeket írt a Vasárnapi Ojság, Politikai
Ujdonságok és főként az ellenzéki Szegedi Híradó részére. Szinnyei ,Jó-
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zsef, a nagy bibliográfus szerint csaknem valamennyi lappal és folyóirat
tal kapcsolatban állott. Olmützi verseit A pacsirta kalitkában-t persze
most Be tudta kiadatni, hasonlóan angolból, franciából fordított kézira
tait sem. 1861-ben állást kapott a pesti reálgimnáziumban. Földrajzot és
német nyelvet tanított. Politikai nézetei azonban szemet szúrtak a hely
tartótanácsnak és pár hónap múlva innen is kitették az egykori rabot.
Barsi ekkor kijelentette, hogy elfogadja Deák Ferenc kiegyezési elveit,
majd azt is megigérte, hogy nem ír többé politikai cikkeket, s teljesen a tu
dományosságnak szenteli további életét. így történt, hogy 1867. májusában
Gorova István miniszter a megalakuló Statisztikai Hivatal tudományos
tisztviselőjének neveztette ki. Munkásságáért három év múltán a Tudo
mányos Akadémia levelező tagjává választották. Élete végén megvakult
és így halt meg 1893. március 18-án.

Úgy érezzük, a mai nemzedék is méltán maga elé idézheti Barsi Jó
zsef alakját. Egyike volt azoknak, akik példamutatóan össze tudták kap
csolni katolikus hitüket a magyar nép jólétét emelő társadalmi haladás
elősegítésével.

mODALOM: Szinyei József: Magyar irók élete és munkássága. 1891. l. kötet. Gli-lia.
hasáb. vargha Gyula: Barsi József emlékezete. Budapest. 189'1. Fökly János: Világostró&
Josephstadtig, 1849-18!Mi. Bp. 1939. 323. oldal. Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé.
18~18!Mi. Bp. ~4. oldal. Hfrlapok: Kossuth Hfrlapja. 1848. okt. 18, okt. 28, nov. 18, nov.
25, dec. 3. szám; Március Tizenötödike, Jövő, Pester zeftung, Ungarn 1114ll-as számai; V.
"árnapi Újság 1857-1860. évfolyamai.

•

E GYÖNYÖRŰ VASARNAPON

E gyönyörű arany vasárnapon,
ahogy az ünnep csendjét hallgatom,
szeretném, ha odakinn kocsi várna
s a két vad ló prüszkölne rugkapálva.
Rokonomhoz mennék egy kis városba
s a dombok oldala kéken csillogna.
A nap úgy izzana, mint a parázs,
az lenne a csodás kirándulás.
Robogna a kocsi, távol hegyek
füstölnének, mint mikor integet
kendővel valaki s a réten lepke
könnyű, vitorlázó szárnya lebegne,
szivem kitárulna s ahogya vidéket
nézném, azt mondanám: "Mily szép az élet!"
Atrobognék több falun és tanyán
s megérkeznék két órás út után.
Unokatestvérem elém sietne.
"No, csakhogy eljöttél," - szólna neuetve» \
S uzsonna előtt megnézném a kertet,
melyben madarak s mé,hek énekelnek.
S dícsérném a rózsákat s mérhetetlen
fényesség ujjongana a szivemben.
Mert vannak tiszta örömök, csodák,
mikor szivünket mámor járja át,
mikor a lélek felemelkedik
és izleli a szépség ízeit.
Most is ily örömről álmodozom
e gyönyörű, arany vasárnapon.

Ölbey Irén
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