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Irodalomésigazságszolgáltatás
Tanulmányunknakcímeezlehetne:Irodalom és igazság-

szolgáltatás. Nemazesztétikaiértelmezésű„költőiigazság-
szolgáltatásról“leszszó,amikoraköltőszolgáltatigazságot
képzeletealkottahőseiközt,hanemazokrólasajnálatos
esetekről,amidőnaköltő—író,tudós,általában:aszellemi
életembere—kerülösszeütközésbeatársadalmirendigazság-
szolgáltatószerveivel:akormányzóhatalommal,felettesható-
ságokkal,bírósággal,ésígytovább.

Ebbőlnyilvánkövetkezik,hogyaz„igazság“szótémánk
legtöbbesetébennemabszolútfilozófiaiértelmébenértendő.
Természetesencsakazolyanesetekrevagyunktekintettel,

melyeknélazigazságszolgáltatás—vagymondjukpontosab-
ban:megtorlás—azírószellemiállásfoglalásának(politikai,
vallási,világnézeti,művészetivagytudományosmeggyőződés)
következménye:azezekenkívülesőjogieseteknemtartoznak
érdeklődésünk körébe. Magánéleti perpatvarok (pl. Balassi
Bálintházasságiésörökségipörei),vagypláneközönséges
bűncselekmények (mint Liszti László báró pénzhamisítása,
rablásai,gyilkosságai)párbajvétségek(HerczegFerenc)kívül
esnektárgyunkkörén.

Vizsgálódásunkatperszecsaka magyar szellemiélet
területérekorlátozzuk,arendelkezésünkreállószűkkereteken
belülígy iscsakvázlatosképetnyújthatunk;hiszenazanyag
rendkívül bőséges, tárgyalásunk során találkozni fogunk
szellemiéletünklegtöbbkiválóságánaknevével.Deeleveis
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óvástemelünk,azsúfoltképnehogybárkitismegtévesszen
snetánvalakiisarraatéves,hamisésigaztalankövetkezte-
tésrejusson,minthaamagyarságbantalánnemlennemeg
akellőérzékszelleminagyságaimegbecsüléseiránt.
Anagyszellemekküzdelmesélete,meg-nemértettségeáltalá-
nosvilágjelenség.Hogycsakkapásbólidézzünkegyrapszo-
dikusnévsort:Sokrates,Cato,Ovidius,Dante,Tasso,Galilei,
Villon,VictorHugo,Verlaine,Schiller,Heine,ThomasMann,
Puskin,Dosztojevszkij,Swift,Byron,Shelley,WildeOszkár
—safelsorolástméghosszanlehetnefolytatni—vala-
mennyienÖsszeütközésbekerültekkorukfennállótársadalmi
rendjévelséreztékaföldi„igazság“-szolgáltatássújtókezét
—kivégzés,börtön,száműzetés,kegyvesztettség,társadalmiki-
közösítésformájában.
Afőok:azegyén és a közösség öröksúrlódása,kiegyen-

líthetetlenharca,az„embertragédiája“.
Minélerősebbegyéniség,minélemberebbembervalaki,

természetes,hogyezatragédiaisannáltragikusabb.Anagy
szellem—éppenazért,mertnagy—megelőziakorát,persze
hogyasajátkoranemérthetimegöt.Aköltőképzeleteegy
tökéletes,ideálisvilágotteremt,természetes,hogyehhezmérten
lázadozik;békétlenkedikamindenkoritökéletlenésrendetlen
rendellen.Azismagátólértetődik,hogyeza„rend“viszont
asajátnyugalmaésfennmaradásaérdekébenigyekszikmeg-
torolnimindenlázadozást.Azegyéniségelemeaszabadság,
aközösségviszontnemlehetmegbizonyoskorlátozásésmeg-
kötöttség nélkül. Az egyéniségmagatartása az őszinteség,
aközösségösszetartóragasztékábanpedigsokakényszerű
hazugság.Minélegyénibbekazérzések,annálkevésbbéhan-
golhatokösszeaközösségiérzésekkel.Ígyleszazegyéni
Isten-viszonylatbólvallásgyalázás,azegyéniszerelembőlköz-
szemérem-sértés,sazegyénifajtaszeretetbőlnemzetgyalázás.
Perszenemabszolútönmagábanvéve,hanemaközösség
általánosfelfogásáhozviszonyítva.

Mindezekhezjárulmégazis,hogyaszelleminagyság
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sokszornemcsakérzi,hanemagoethei„nurdieLumpensind
bescheiden“értelmébenmásokkaliséreztetikiválóságát,azaz
közönségesmegjelölésselélve:kellemetlen,kiállhatatlansze-
mélyiség,akimármodorávalisellenszenvettámasztönmaga
ellen.

Mindezekazokoktermészetesennálunkishatottak.De
hogyatémánkkörébetartozónévsoraszokottnálisgazda-
gabb—sazalábbimegállapításéppenamagyarközösség
védelméreszolgál—azasajátoshelyzetünkbőleredőkülön-
legesokravezethetővissza.
Éppenakkor,midőnamagyarszellemiéletkezdetleges

állapotábólkibontakoznikezdettvolna,atörténelmiesemények
sajnálatos összejátszása következtében a nemzet elvesztette
önrendelkezését,hafüggetlenségenemisszűntmegteljesen,
demindenesetrenagymértékbenmegcsonkultésmintlátni
fogjuk:amagyarszellemsokviszontagságátésvergődését
alegtöbbesetbennemazokozta,minthaamagyar'közösség
megtagadta volna a szellemi kiválóságaiban reinkarnálódó
sajátnemzetiGéniuszát,hanemaz,hogyennekaGéniusznak
asajáthazájábaneluralkodó idegenszellemiséggelkellett
megküzdenie.
Ateljespolitikaifüggetlenségutolsókétévtizedesokkal

közelfekvöbb,rövidebbéshányatottabbidőszakahhoz,sem-
hogyazezenkornaktémánkkörébetartozóeseményeibőlés
jelenségeibőlbármifélekövetkeztetéstvonhatnánk.
Bőségesanyagunkatnégyfejezetbentárgyaljuk.Azelsőbe

sorozzuknyolcévszázadsporadikuseseményeit.Eztahosszú
időköztaszervesfejlödésüszellemiélethiányánaknegatí-
vumakapcsoljaegybe,ehosszúkorszakalattnemvoltszer-
ves,intézményesirodalmiélet,deamimégisvolt,aza
témánkhoztartozómélabúskísérőzenévelegyüttjelentkezik.
Azonbanekísérőzenekószaakkordjaibólmárki-kicsendül
valamennyijellemzőhangjaakésőbbikorokszervesebben
megkomponáltzenebonáinak.

Atizennyolcadikszázadvégénmegindulhazánkbanaz
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intézményesneknevezhetőszellemiéletsveleegyidőbenmeg-
indulasoktekintetbenugyancsakintézményesszellemüldözés
is.Mintegyhatvanévetölelfelezakezdetikorszak—második
fejezetünktárgya—smagábanfoglaljaafelvilágosult,vala-
mintalegjobbanelsötétültabszolutizmust.

Ennekakornakszervesfolytatása—csupánaszabad-
ságharcglóriából,vérbölésgyászbólfontfonalávalelválasztva
—aBach-rendszernévveljelöltmásfélévtized,amelyzsúfolt
anyagávalkülön(aharmadik)fejezetbekívánkozik.
Végülanegyedikfejezetbenfoglaltukösszealegújabb

korhetven-egynéhányesztendejét.
Elöljáróbanhaddszámoljunkmégbepárszóbantanulmá-

nyunkfőbbforrásairól.Azegyesírókravonatkozó,szak-
körökben általánosságban ismert monográfiákon kívül sok
haszonnalforgattukakövetkezőösszefoglalóműveket:

Szekfü Gyula Magyartörténetét,Horváth Cyrill „Arégi
magyarirodalomtörténete“címűmüvét, Toldy Ferenc „A
magyarköltészetkézikönyve“címűantológiájánakíróiélet-
rajzaitsvégül,denemutoljáraPintér Jenő Magyarirodalom-
történetét.Ezutóbbinakkülönösennagyhasznátvettük,nem-
csakimponálóadatböségemiatt,hanemazértis,mertszerző-
jénekfejlettérzékevanaszellemembereitértméltánytalansá-
gokkidomborításához.



Arégimagyarirodalom
Történelmi életünk kezdetén egy különös eseménnyel

találkozunk,amelynémitekintetbentárgyunkhozishozzá-
tartozik.

Márk barát 14.századbeliKépes Krónikája azaugsburgi
vereséghétéletbenmaradt,megcsonkított gyász-magyarjáról
akövetkezőketírja:„Afületlenhétmagyarrapedig,azért,
hogyélvevisszajöttekésnemölettékleinkábbmagukatbaj-
társaikkalegyütt,aközség,mintmondják,ilyenítéletethozott,
hogymindenöket,amijökvala,akáringóbirtokban,akárin-
gatlanban,veszítsékel,sfeleségeiktőlsgyermekeiktőlel-
választvánőket,nekieksemmitulajdontbírninemengedtek,
sarrakényszerítették,hogymindigegyüttgyalogmezítláb
járvasátorról-sátorrakolduljanakmindhalálukig.Eztahét
magyartaztánezenbotránymiattLázároknakhívták...“
Á15.századbeliPozsonyi krónika, eztatörénetetki-

egészítiazzal,hogyahételítéltmagáróléneketszerzett,sezt
énekeltéksátorról-sátorrajárvaivadékaikis,mígSzentIstván
azesztergomiSzentLázárrendhatóságaalánemrendelte
őket;ezidőtőlfogvaaztánSzentLázárszegényeineknevezték
őket.
Az aránylag késői feljegyzéseknek kevés hitelt tulaj-

doníthatunk; szimbolikus jelentősége miatt mégsem tartjuk
értéktelennekeztahistóriát.Ittakésőbbiektőleltérőfordított
esettelállunkszemben.Agyászmagyarkákatnemazértbün-
tették,mertköltőkvoltak,hanembüntetésbőllettekköltőkké.



8

Minthacsakezerévködénkérészülaztkiáltanákakésőbbi
korokfelé,hogynebüntessékaköltőket,hiszenmagyarköltő-
neklennimárönmagábanvéveisbüntetés,gyászéslázárság.
Sokkalvalószínűbbazonban,hogynemmegcsúfolthar-

cosok,hanempapjaik,atáltosokvoltakapogány magyarok
elsőköltői.Középkori latinkrónikáink feljegyzikpéldául,
hogyazI.Bélauralkodásaidejénkitörtpogánylázadás
vezetői,avarázslók,bűbájosok,táltosok,„istentelen“—tehát
pogányszempontbólvoltaképpenistenes—versekkelbujtogatták
anépetakereszténységellen.Aztistudjuk,hogyakeresztény
hatóságokapogányságot,különösenannakszellemivezéreit,
szigorúanüldöztéksígyapogánytáltosokbanláthatjuka
világnézeti,avagyhaúgytetszik:politikaimeggyőződésük
miattüldöztetéstszenvedőmagyarköltökőseit.
Akereszténységebbenakezdetikorbantermészetesen

mégidegenvoltamagyarlélektőlsígymellékesenmegjegyez-
hetjük,hogyafőüldözőkvalószínűlegnemamagyarságköré-
bőlkerültekki.

Pezsdülőszellemiéletcsakaközépkorvégén,anagy
renaissance-uralkodó, Mátyás király korában és körében
indulmeg.Természetesenlatinnyelven.Amagyarhumanis-
ták legkiválóbbjai hosszabb-rövidebb ideig tartó tündöklés
utánszomorúvégrejutnak.

Vitéz János váradipüspök,későbbesztergomiérsek,a
gyermekMátyásnevelője,anagyműveltségűkiválószónokés
stiliszta1472-benösszeesküvéstszőttMátyásellen,stitkos
tárgyalásoksoránalengyelKázmérhercegnekajánlottafel
amagyartrónt.Kázmértrónkövetelőhadivállalkozásaazon-
bankudarccalvégződött,sMátyásazösszeesküvőVitéztel-
fogattaésbebörtönözte.Azőszfőpapafogságbanrövidesen
megishalt.

Janus Pannonius pécsipüspök,azeurópaihírűhuma-
nistaköltőisbelekeveredettaVitéz-féleösszeesküvésbesezért
akudarcutánmenekülnivoltkénytelen.Bújdosásaközben
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haltmegahorvátországiMedvevárban.Mátyásúgylátszik
hamisnyomonkerestette.Aszászherceghezírtlevelet,mely-
benarrakéri,fogassaelésszolgáltassakiJanust,haorszá-
gábamenekültvolna.
Hasonlósorsjutottkésőbbosztályrészül Váradi Péter

kalocsaiérseknekis,akiVitézhezhasonlóanszinténkitűnő
humanisztikus levélíró-stiliszta. ő is valószínűleg politikai
okokkövetkeztébenlettkegyvesztett;Mátyás1484-benÁrva
várábazárattascsakakirályhalálautánszabadultkiinnen.
Mintlátjuk,ahumanizmusvezéralakjainaküldöztetését

éppennemaszellemiértetlenségokozta.Mátyásmagaiskora
műveltségének legmagasabb színvonalán állott, ki értékelni
tudtaaszellemitehetséget,hiszenJanusPonnôniusésVáradi
Pétermagukisazökegyénekköszönhettékfényeskarrierjü-
ket.Mátyás politikai hálátlanságukat büntette.Éshogyez
utóbbiramikésztetteahumanistafőpapokat?—valószínűleg
—mintigazirenaissance-egyéniségek—egyhasonlóanerős,
kiteljesedettegyéniségnekvaskezűkormányzatát,abszolutisz-
tikusuralmátnehezentudtákelviselni.

A reformáció, mintmindenforradalmiszínezetűszellemi
mozgalom,nálunkisegyüttjáraszembenállópártoksfőként
azokfőképviselőinekkölcsönösüldözésével.Deamagyar
mérsékletésjózanságdicséretéreválik,hogyazellenséges-
kedésnálunksohasemfajultBertalan-éjszakává.Azesetleges
túlkapások—mintpéldáulaprotestánsprédikátorokgálya-
rabsága—hátterébenmindigmegfigyelhetjükidegenerők
közreműködését.
Nézzükelőszöraprotestáns felekezetekszellemivezérei-

neksorsát.Elevehangsúlyoznikívánjuk,hogyezekneknem
mindigkatolikusrészről,hanemigengyakranegymásrészé-
rőlvoltrészükkülönbözőzaklatásban.
Különösensoküldöztetéstszenvedett Bornemisza Péter

sempteiprédikátor,BalassiBálintnevelője.Mégkassaitanuló
korábanmintaprotestánseszmékértlelkesedőifjú,figyelmez-
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tetteegyalkalommalavárkapitányát,hogyneimádkozzék
a„fakép“előtt,miértezbuzogányávalmegverteskéthétre
tömlöcbe csukatta (1553). Tanulmányait Bécsben folytatta,
denyakasésdacosprotestánsságamiattmenekülnikény-
szerült.SempteiprédikátorkorábanTelegdiMiklós,akkormég
nagyszombati plébános, fenyegetése elöl Zólyom várába
menekülaBalassacsaládhoz.Innenakatolikusfőpapok
óhajáraacsászáriudvarBécsbeidéziéskérdőrevonják
protestánshitelveimiatt.Ezalkalommalmégsikerülminden
nagyobbbajnélkültávoznia(1564).De1574-ikibécsitartóz-
kodásaidejénazottanipolgármesterTelegdifeljelentéséreel-
fogatjaésbörtönbeveti.Háromhetifogságutánsikerülmeg-
szöknie:„mintSzentPálkosárbakiereszkedeDamaszkus-
ból,csakénisnagykőházablakánBécsből“.KésőbbSempté-
röliskiűzik,afelvidékenbolyong,mígvégreDetrekövárá-
banBalassaIstvánnáloltalmattalál.
Bornemisza sok hányódása mellett eltörpül a biblia-

fordító Károlyi Gáspár incidense.1589-benErnőfőherceg,
Rudolfkirályöccseésmagyarországihelytartójaelrendelte
a készülőmagyarBiblia kinyomatására felállított vizsolyi
nyomda betűinek és nyomtatványainak elkobzását. Rákóczi
Zsigmondreformátusnemesúrszerencsérekivédiamerény-
letetsakövetkezőévbenmindenbajnélkülmegjelenhetett
azelsőteljesmagyarnyelvűSzentírás.
Soküldöztetésbenvoltrésze—főkéntazorthodoxprotes-

tantizmusfelöl—azunitarizmusnaksfőképviselőjének,Dávid
Ferencnek, kiaszellemszabadságánakegyiklegkiválóbbés
legtöbbetszenvedettmagyarharcosa.
Avallásitürelmetlenségrejellemzőpéldáulazegyikdeb-

receniprotestánspapizsinathatározata,melyaSzenthárom-
ságottagadóunitáriusokellenkimondja:„miutánazigaz
tanokvédőiáltaltörvényesenmegcáfoltattakéselítéltettek,
istenkáromlóbűnösökkéntazegyházbólkizárandókésavilági
hatalomáltalpallos-jognálfogvamegölendők“.AvagyMelius
JuhászPéter„IgazSzentírásbólkiszedettÉnek“c.vitairata,
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amelybenazunitáriusokellenilyeneketolvashatunk:„Meg-
áldjaIstenaDáviddalegyetemben,kikevadkanokat,rókákat
kergetik,kínozzák,égetik,mintIstenparancsolja,hogymeg-
öljékahamisprófétát,mintIlyeslevágatáaBálpapjait...“
Szerencsére a világi hatalom, főkéntErdélyben, nem

követte ily vehemensen a tüzes prédikátor tanácsait s
Dávid Ferencék üldöztetése a buzgó katolikus Báthory
Istvántrónralépésévelkezdődikmeg(1571).ElvesztiaJános
Zsigmond uralkodása alatt viselt udvari papi méltóságát,
gyulafehérvári nyomdájától is megfosztják, végül 1578-ban
mintveszedelmeshitújítótadévaivárbörtönébezárják,itthal
megakövetkezőévőszén.Halálaelőttbörtönefaláraírjautolsó
vallomását:„semmi hatalom nem fogja az igazságot feltartóz-
tatni; azt írtam, amit éreztem, és amit érzék, bízó lélekkel,
igazán hirdettem...“Mindenidőkegyiklegmegkapóbbírói
hitvallása.
Sokcsapássújtottaazunitárizmusbólkifejlődőzsidózó

szombatosvallásszellemivezérétis, Péchy Simon erdélyi
kancellárt.1621-benkegyvesztettlettBethlenGáborfejedelem-
nél,mertavvalvádolták,hogydiplomáciaitárgyalásaisorán
összejátszottahabsburgpárti főurakkal.HáromévigSzamos-
újvárbörtönébensínylődött.Kabságaalattlettunitáriusból
szombatossá.Kiszabadulásautánhozzálátottazújhitfelekezet
megszervezéséhez;ezazonbanújabbcsapásoksorozatátzúdí-
tottará,midőnI.RákócziGyörgyuralkodásaalattmegkez-
dődöttaszombatosoküldözése.Adésiországgyűlésszombatos-
elleneshatározataiértelmébenakőváribörtönbezártáksfő-és
jószágvesztésreítélték.Életéreugyankegyelmetkapott,de
vagyonánakcsakkistöredékétkaptavissza;szenterzsébeti
birtokrészéninternálták,sitttengődötttestben-lélekbenmeg-
törvehaláláig.
Nagyobbára belső protestáns torzsalkodások okozták a

17.századnagytudósának, Apácai Csere Jánosnak tragé-
diáját.
Hosszúkülfölditanulmányútutánazelőkelőgyufafehér-
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várifőiskolánnyertalkalmazástakitűnőfiataltudós.Jogos
hiúságátokkalsérthette,hogynemamagasabbfokúteológiai
tagozatonkapkatedrát,hanemcsakagimnáziumipoétikai
osztályvezetésévelbízzákmeg.Modernpedagógiaiéstudó·
mányoselveimiattállandósúrlódásavantanártársaimaradi-
ságával,végülaprotestánshierarchiakérdésébenvallottelvei
miattösszeütközésbekerülahivataloserdélyiegyházifel-
fogással.Ő—szembenakonzervatívpüspöki,episcopalis
irányzattal—anyugatiállamokbandívómodernebbpresbi-
terianizmushíve,melyegyház-szervezetirendszerbenazegy-
háziügyekfőintéző-fórumaapresbitérium,avilágitagok
részvételévelalakultegyházitanács.Presbiteriánuselveita
fejedelem,II.RákócziGyörgy,jelenlétébenfolytatottnyilvá-
nosvitatkozásonishévvelhirdeti,miértisafejedelem,kia
másikirányzathíve,büntetésből(akkormégnemvoltismere-
tesakésőbbiosztrákbürokratizmus„szolgálatérdekében“
jeligéjűhazugszépségflastroma)áthelyeziötazalacsonyabb-
rendűkolozsvárilatiniskolához(1655).
Nevezetesmozzanataamagyarkultúrhistóriának,hogy

rajongó tanítványai követik szeretett mesterüket a szám-
űzetésbe.
Ott,aholaprotestantizmusazerősebbfél,természetesen

akatolikusoksemkerülhetikelazüldöztetést.
Szántó István azelsőmagyarjezsuita,ajeleshitszónok

éshitvitázó, életeugyancsakzaklatottvolt a terjeszkedő
protestantizmusüldözéseimiatt.1585-benNagyváradrólGyula-
fehérvárramenekülaprotestánsokelölsmidőnErdélyből
száműzik a jezsuitákat, a felvidéki vágsellyei kolostorba
távozik.Későbbaznióváraljairendházbahelyezikát,innen
pedigBocskaifelkelőhadaielölkénytelenkülföldre,Olmützbe
menekülni.Ittishalmegszáműzetésben.
Szántónagynevűtanítványa,Pázmány Péter iskénytelen

egyízbenaprotestánsokelölmenekülni,nohaazökorában
márlényegesenmegerősödött—nemkisrészbenéppenazö
buzgalmából—amagyarkatolicizmus.
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Bethlen Gábor győzelmes felsőmagyarországi had-
járataidején,midőnháromkassairendtársavértanúságotis
szenved, Pázmány érsek Nagyszombatból Bécsbe menekül
(1619)sabesztercebányaiországgyűlés,minta„hazaellen-
séget“örökrekiűziazországból.Ezazörökszáműzetés
azonbananikolsburgimegbékéléskövetkeztébencsakkét
esztendeigtartott.
A jezsuiták közös zaklatott sorsában osztozik Káldi

György is,akiválóhitszónokésbiblia-fordító.Pályájaelején
Erdélybenműködik,mígatöbbijezsuitávalegyetembenötis
kineműzikinnen.NagyszombatbólBethlenelölőisBécsbe
menekülsmintjezsuitát,őtis„örökre“száműzik.Másalka-
lommalrendtársaivalegyüttBethlenmegszállóseregénekfog-
ságábakerült,demostszerencsérenemismétlődhetmega
kassaivérontás,mertanagylelkűfejedelemengedelmévelaz
elfogottjezsuitákBécsbetávozhatnak.
Protestánshitéértszenvedettfogságot,minthogyazonban

későbbbuzgókatolikussálett,ittemlékezünkmegVeresmarti
Mihályról, ahíresönéletrajzíróról.AnyitramegyeiÜrmény-
benprédikátorkodottsmidőnForgáchFerencnyitraipüspök
többszörifigyelmeztetéseésfenyegetéseellenéresemszűntmeg
prédikációibanakatolikusokattámadni,apüspökerőszakkal
elfogattaésNyitravárábazáratta.„Atefogságodnak,úgymond,
ezazoka,hogyteegy kálvinistaeretnekvagy,kiaKrisztus
juhaittántorgatodésazigazkeresztényhitetgyalázodate
hallgatóid előtt“ (1604). Kéthónapos várfogsága idején
katolikuspapoktérítgetiksBellarminbíboroshíreshitvitázó
irataitolvastatjákvele.Nemeredménytelenül,mertsikerült
lelkébenfelkelteniahitebelikételkedéstsévekigtartóhosszas
lelkitusakodásutánvégüliskatolizáltéskatolikuspappálett.

Areformációésellenreformációhullámainakcsillapultá-
valfőkénttisztárapolitikai okokkövetkeztébenüldözikaszel-
lemembereit.
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Időrendbenkéterdélyiírókövetkezik,amagyarvilági
prózaíráskétirodalomtörténetilegjelentősúttörője.

Rosnyai Dávid, ApafiMihályfejedelemdiplomatája,a
HorologiumTurcicumírója1678-tólnégyévifogságotszenved
Szamosújvárott,azonvádmiatt,hogyöisrésztvettaBéldi
Pál-féleösszeeküvésben.
UgyanezenokmiattkerültFogarasvárbörtönébegróf

Haller János iserdélyifőúr,ki„Hármashistóriájávalírta
benevétazirodalomtörténetbe.Őisnégyhosszúesztendeig
raboskodik.

A kuruc-labanc villongásokáldozataKoháry István gróf
fülekivárkapitány,ajelespoéta;öregkorábankinyomtatott
versgyűjteményénekcímébenisutalpolitikaimeggyőződéséért
elszenvedettbüntetésére:„Sok óhajtás közben, ínség viselés-
ben, éhség szenvedésben, keserves rabságban, Munkács kő-
várában szerzett versek.“ MintaHabsburg-családrendíthetet-
len híve, ki tántoríthatatlanul ragaszkodott királyának tett
esküjéhez,ThököliImrefelkeléseidejénvédelmezteazoltal-
márabízottFülekvárat.AvárelesteutánThökölisúlyosbör-
tönnelbüntette,ÉrdemesszószerintidézniGyöngyösiIstván
egykorú tudósítását Koháry rabságáról: „Elsőben Regéc,
azutánMunkács,TokajésUngváraibanvivék,ésazokban
mindentársaságtólmagányosanreszkető,konyhaimosadékra
hozatott zavaros vízzel, lovászok praebendájára süttetett
szárazkenyérrelsanyargató,azmindenekszolgalatjáraterem-
tett napfényének világosságátul elfogó, sovány ebédét és
tisztulószükségétegyhelybenvégeztető,azlevegőjénektik-
kanórekedtségéből,azrégiszemétneknedvespenészébülszár-
mazottdohossággalszédelegtető,ésugyanabbólszaporán
tenyészőszőkeésbarnahangyáknakgyakorserkengetések-
kelnyughatatlanító,végremajdhalálosbetegségetnemző,és
másfélesoknyomorúságokkalteljesrabságbantártákNagy-
ságodat.“Háromévigtartottezasúlyosrabság:1682—1685.
Érdemesnéhánystrófájátidézni„A rab vasat penget“c.
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elégiájának, mely a meglehetősen gazdag börtön-költészet
egyiklegszebbdarabja:

Az hárfás nótáját karfáján pengeti,
És azzal sokaknak szívét édesíti;
De az rab lábára vert vasát csörgeti,
S annak csörgésével magát keseríti.

Zengése az hárfás pengő karfájának
Nevető örömöt szerez iffiaknak;
Csörgése pediglen lábokra vert vasnak
Siralmas bánatot nevel az raboknak ...

Tekintsd én Istenem az én rabságomat,
Vigasztald meg kérlek szomorú sorsomat,
Nevedben bú nélkül pengessem vasamat!
S ajánlom azzal is Teneked magamat.

Ugyancsak a kuruc-labanc viszály törte derékba gróf
Bethlen Miklósnak, akiválómemoár-írónak,szépenívelőköz-
életipályáját.ApafiMihályhalálautánkapottgrófirangot
I.LipóttólErdélyésaHabsburg-házviszonyánakrendezése
körülszerzettérdemeinekjutalmazásául,dekésőbbII.Rákóczi
Ferencszabadságharcaidejénegybékítőszelleműröpiratot
adottki,melybenazelnyomóosztrákzsoldosuralomhelyett
protestáns német fejedelmet kíván Erdély élére. Elfogták,
Bécsbe szállították s itt haláláig szigorú felügyelet alatt
tartották.
Noésvégülegyegészélethosszúszámkivetésévelfizetett

megtalánnemisannyirapolitikaimeggyőződéséért,mint
inkábbfejedelmeirántiszemélyszerintihűségéértaleg-
nagyobbmagyarmemoár-író,Mikes Kelemen.
1711-benII.RákócziFerenccelegyütttávozottMagyar-

országból,minturánakhűségeskamarása.Pedigaszatmári
békeszerintkegyelmetkaphatottmindenki,akibizonyosidőn
belülhűség-esküttettakirálynak.MikesRákóczivalmaradt
s elkísérte urát a bujdosásba, Lengyelországba, Francia-
országba,Rodostóba.Az1715-ikiXLIX.törvénycikk,mely
Rákóczit és bujdosó társait hazaárulóknak nyilvánítja, el-
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rekesztiahazatérésútján.Negyedszázadmúlva,MáriaTerézia
trónraléptekor, reménykedni kezdenek a rodostói bujdosók,
hiszenközbenavezérek—Bercsényi,Rákóczi—elhaltak.
Asztambuliosztrákkövetútjánkegyelmikérvénnyelfordul-
nakazifjúkirálynőhöz.Akirálynőelutasítjaakérelmet;
nemkapnakamnesztiát.Mikes,amagaszomorkáshumorával,
ezeketazéppennemlázadólelkületrevallósorokatírja:
„Tartozunk megháláni a királynénak hazánkból való kirekesz-
tésünket, mivel ott az élet fogyatkoztatására több ok vagyon.
Itt nincsen bajunk se tiszttartóval, se számvevővel. A perlekedés-
ben a fejünk nem fáj. A kvártélyos nem szorongat. A jószág
szerzésén vagy elvesztésén nem törődünk. A más sorsát, tiszt-
ségét, előmenetelét, udvarházát nem irigyeljük. Gondolom, más
sem irigyli a mieinket.^

Ebbeakorszakba tartozikmégamagyar irodalom-
történetíráselőfutárának, Bod Péter erdélyireformátuspap
esete,melybenmárelőrevetítődikaszellemiéletteréreiski-
terjeszkedőcsászáriabszolutizmusfeketeárnyéka.
Háromművét,aMagyar Athenás címűíróilexikont,a

Szent Polikárpus címűegyháztörténetiéletrajzgyűjteménytés
aKatekizmusát azerdélyifőkormányszék1769-benlefoglalja
MáriaTeréziaBécsbőlküldöttleirataalapján.Avádellenük,
hogybántalmazzákakatolikusvallást.Hivatalosvizsgálat
indulírójukellen,deítélethozatalranemkerülhetettsor,mert
BodPéterameghurcoltatásizgalmaiközbenmeghalt.



Abszolutizmus
Aszunnyadómagyarszellem18.századvégifeléledése

sazenneknyománmegindulóirodalmiéletünkkezdeteisajná-
latosmódonegybeesnekazuralkodóiabszolutizmuskiteljese-
désével. Ez az uralmi rendszer ugyanis, mely rátermett
uralkodókesetébenmindenmástérenesetlegáldásosánérez-
tethettevolnahatását,aszellemiéletszabadszárnyalásúfej-
lődéséreteljességgelalkalmatlanvolt.Aszelleméletelemea
szabadság,szóvaléppenazonelv,melynekhiányaazabszolu-
tisztikus uralmi rendszer legjellemzőbb sajátsága volt.
Magyarországonsúlyosbítottaahelyzetet,hogyeztazabszo-
lutizmustbármilyjóindulatú,deanemzetlelkétőlmégiscsak
idegenuralkodó-családgyakorolta.
MárMáriaTeréziauralkodásaalattintézményeskereteket

nyeracenzúra,rrielygondosanelhalkítmindenolyanszaba-
dabbhangot,melyabirodalombelsőnyugalmátésbékésfej-
lődésétveszélyeztetné.
Egyrésztamagyarsághamualattparázslófüggetlenségi

törekvései,másrésztafelvilágosodásegyrejobbanterjedő
társadalomátformálóeszméimindinkábbindokolttáteszikaz
uralkodóhatalomrészérőlaszellemiéletmegrendszabályo-
zását.
Ahelyzetegyresúlyosbodik.Afelvilágosodáseszméiki-

robbannakafranciaforradalomvéreseseményeiben,idebent
leleplezikaMartinovich-féleösszeesküvést,nemsokkalutána
megindulnak aküzdelmesnapóleoniháborúk; mind olyan
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események,melyekfokonkéntmagukutánvonjákafennálló
politikai és társadalmi rend védelmét célzó intézkedések
szigorítását.
Azigazságkedvéértmegkellemlítenünk,hogyazidegen

uralmirendszerhütámogatórataláltahazainemességazon
konzervatívszárnyában,melyaforradalmieszméktőljórészt
bizonynemcsaka rendbiztonságát, hanemsaját elavult
feudáliskiváltságaitisféltette.
Acenzorok,titkosrendőrök,kémek,besúgók,fegyelmi

bizottságok,porkolábokfénykoraez,tehátmagátólértetődően
—amintakövetkezőkbizonyítjákis—azírókésáltalában
aszellemembereinekreménytelenéjtszakája.
AnapóleoniháborúkutánhosszúévtizedekreaSzent-

szövetségreakcionáriusrendszerenehezedettnyomasztólaga
szellemiéletre,melyarevolúciótólvalófélelmébenazegész-
ségesevolúciótismegakasztotta.Azirodalomragyakorolt
hatását„A vandal bölcsesség“ címűkölteményébenklasszikus
tömörséggelfejeztekiBerzsenyi Dániel, nohaőnekiszemélyi-
legnemvoltösszeütközéseahatalommal:

A vandáloknak ferde bölcsessége
Ismét divatba jő s csudáltatik:

Ezek, hogy a nagy Rómát dőlni látták,
Vesztének abban lelték fő okát:

Hogy ottan írni és olvasni szoktak;
S ez okra nézve ők a könyveket
Elégetik, mint ördögségeket;
S hogy most kiforrta Párizs régi mérgét,
Mi szülte azt más, mint könyvek, tudósok?
Égetni kell hát minden könyveket,

Égetni mindazt a ki gondol és lát!

*

Bessenyei György fellépésétőlszoktákszámítaniazújabb
magyarirodalomkezdetét(1772).Kezdjüktehátmiisaző
személyévelsajátszempontúvizsgálódásunkat.
Aránylagelégkésőn,íróipályájánakvégefelékerültcsak
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összeütközésbeahatóságokkal.Ahajdanisnájdigtestőrtiszt
márkikopvaafényesbécsiudvariéletbőlpusztakovácsibir-
tokánremetéskedikésrendezgetikéziratbanmaradtkiadatlan
müveit.1792-benkétmunkájátnyújtjabeanagyváradikerü-
leticenzúrára,deakéziratokliberálisszellememiattnem
kapjamegszámukraazimprimaturt.1804-benaBudánszékelő
helytartótanácscenzúrahivataláhozküldielTermészetVilága
címűbölcselőkölteményét.Acenzorveszedelmesnektartjaa
kéziratotavalláserkölcsésállamirendszempontjából;az
ügyetátteszikabécsimagyarkancelláriáhozsakancellári
hivatalésI.Ferencrendelkezésérenemcsakhogymegtiltják
aszövegkinyomatását,hanemszerzőjétmégtitkoshatósági
felügyeletaláishelyezik,amikörülbelülannyitjelent,hogy
azújmagyarirodalommegindítójapályájavégénrendőri
felügyeletalákerült.

*

A18.századvégénafiatalírókegészsorabelekeveredett
aMartinovich-féle forradalmiösszeesküvésbesennekkövet-
keztébenkivérpadrakerült,kibörtönbe.Ezazesetiskola-
példája annak, bűnös erőkmint keríthetik hálójukba az
eszmékértideálisanlelkesülő,tapasztalatlan,becsületesifjakat,
valamintannakis,hogyamegtorlóhatalomsokszormennyire
nemtudkülönbségettenniugyanazonvétkesnekminősítetttett
nemesésnemtelenindokaiközött.
MagaMartinovich sötétjellemvolt,kezdetbencsászári

besúgó,akitaprósérelmekből támadtgyűlölködőbosszú-
vágyaésbetegesentúltengő,fékezhetetlenambíciójatettmeg
afranciaforradalmieszmékterjesztésérealakulttitkostár-,
saságfőszervezőjévé,deismertebbnevűáldozatai—talánaz
egyLaczkovichotkivéve—egytől-egyigideálisrajongólelkek,
akiképpeneszményibeállítottságuknálfogvanemlátvameg
asoksalakotésszennyet,afranciaforradalombanazemberi
szabadságjogokdiadalrajutásátüdvözölték.Bűnükegyébként
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aligvolttöbb,minthogyaMartinovicháltalszerkesztettfor-
radalmikátékatolvasták,lemásoltákésterjesztették.
Azösszeesküvéstnemsokkalalakulásautánfelfedezték,

tagjaitletartóztatták;abíróieljárásahazaijogalapjánfolyt
ellenökakirályitáblán,majdahétszemélyestáblánÜrményi
JózsefésZichyKárolyelnökletével.AzötfővádlottatMartino-
vich Ignácot, Laczkovits Jánost, Hajnóczy Józsefet, kikegy-
úttaltöbbpolitikaitanulmányésröpiratszerzőiisvoltak,
valamintaszervezésbenhathatósantevékenykedő Sigrayt és
Szentmarjayt halálraítéltékéskivégeztékabudaiVérmezőn
1795május20-án.
Többekhalálosítéletétkirályikegyelemfolytánbörtön-

büntetésre változtatják; szerencsére ezek közé tartoznak
irodalminagyságaink.

Kazinczy Ferenc, ki később vezérszerepet játszott a
nyelvújítás mozgalmában, Szulyovszky Menyhért zemplén-
megyeiföldbirtokosrévénkerültbeMartinovichtitkostársa-
ságába.Átvesziéslemásoljaaforradalmikátét.Azössze-
esküvésfelderítéseutánkatonaifedezettelszállítjákRegmecröl
Budára.Mindkéttáblahalálraítéli,minthogy„akirályimél-
tóságsazországközjavaellengonoszulkeltösszeesküvésbe
beleegyezett,sakátétmássalisközölte,felségsértés,vagyis
lázadásbűnébeesett“.Királyikegyelembörtönreváltoztatja
ahalálosítéletet.ABrünnmellettiSpielbergbenésObrovic-
ban,majdKufsteinésMunkácsvárbörtöneibenraboskodik
hatésfélesztendeig,mígvégre—perszetovábbraishatósági
felügyeletaláhelyezve—visszanyeriszabadságát.

Kazinczy„Fogságom Naplójá“-ban így írjaleakufsteini
várbörtönt:
„Avárba452grádicsviszen.Safoglyokottegytorony-

bantartatnak,mely13rekeszeketfoglalmagában.ADach-
stuhlolyvastag,hogyháromemberösszefogottkézzelnehezen
ölelhetnékörül.Ezkörülfutelafolyosó.Mindenkétszobá-
nakegypitvaravan.Aszobaalacsony,azablakkicsinys
párkányátelérhetiatérd.Azablakfalábannemcsakvasrúd,
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hanemdrótbulfontrostélyisvan.Aszobaajtajaésaparányi
kemenceegészenelfogjákamélyfalegyikét.Aszobaajtaja
belülrőlvaspléhvelvanbevonva,sazonegy ablak-lyuk,de
amelyetkívülrőlmindigzárvatartottak.Holmitezenadnának
be,mertazajtócsakszombatonnyittatottmegakapitány
jelenlétében.“Mikorafranciaseregközeledtérebeljebbfekvö
börtönökbeszállítottákakufsteini foglyokat,Kazinczyrá-
vésteajtajavaspléhére:Franc.Kazinczy,Hungarus,aVI.
Jul.1799ad.30.Junii.1800.
AMartinovich-összeesküvésmásikíróáldozata Verseghy

Ferenc pálosszerzetes,későbbvilágipap,költőésnyelvtudós.
Egyházi hatóságaival már korábban is meggyűlt a baja
liberáliselveiésszabadosnakítéltéletmódjamiatt.Volte-
riánus szellemben végzett Millot-fordításáért egyházi és
királyi vizsgálat indult ellene s háromhónapi vezekléssel
sújtották, a vezeklési időt a nagyszombati szeminárium-
ban kellett eltöltenie. A Martinovich-féle összeesküvésben
sorsahasonlóKazincziéhez.Bűne:akátéolvasása,másolása,
aMarseillaisemagyarrafordításashorvátizgatódalokmeg-
zenésítése.Abüntetés:halál,majdkirályikegyelemfolytán
csaknem kilenc évig tartó börtön Kufsteinban, Grácban,
Brünnben. Kiszabadulása után Budán él, hatóságtól meg-
figyelve. Forradalmi múltját a király nem tudja feledni.
Midőn1808-banamegüresedettbudaicenzoriállásértpályá-
ziksanádorésahelytartótanácsőtterjesztikfelelsőhelyen,
I. Ferenc rosszalásának adott kifejezést, hogy egy ilyen
bizalmiállásraegykoriösszeesküvőtajánlottak.
Az összeesküvés harmadik költő-tagja Szentjóbi Szabó

László. Bűnemindösszeannyi,hogybarátságbanvoltavezető
tagokkal,tudottazösszeesküvésrőlésnemjelentetteföl;a
túlbuzgóbírákmindazonáltalhalálraítéliksakirályikegye-
lemnemsokkalhosszabbíthatjamegéletét,mertmársúlyos
betegenérkezettatárgyalásokraskufsteinibörtönébenmeg
ishalt.
Akoraihalálmégatárgyalásokizgalmaitólismeg-
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kímélte Kármán Józsefet, akiválónovellistát,kicsaládi
hagyományszerintszinténtagjavoltazösszeesküvésnek,
legalábbiskapcsolatottartottfennegynémelytagjával,mit
azisbizonyítanilátszik,hogytüdővészbenbekövetkezett
halálautánnemsokárahatóságiközegekházkutatásttartottak
szüleilosonciházában.
AsötétlelkűMartinovicháldozata—anélkül,hogytár-

saságánaktagjalettvolna—aköltőBacsányi János, ki
egyikealegtöbbüldözéstelszenvedettmagyaríróknak.A
kassaipénzügyihivatalírnokavolt,midőnmegjelentaMagyar
Múzeumbanhíresforradalmiverse:A franciaországi változá-
sokra (1793).Egysárosinemesföljelentéstteszellene,abudai
helytartótanácsésabécsikancelláriavizsgálatotindít,ennek
eredményekéntelbocsátjákállásából.AkövetkezőévbenMar-
tinovichhamisvallomásaalapjánőtispörbefogják,akirályi
táblamegállapítjaártatlanságátésfelmenti,deaperrossz-
indulatúkirályiügyésze,NémethJánosfellebbezésefolytán
ügyeahétszemélyestáblaelékerül,sittmégiselítélikegyévi
fogságra„bizonyostudomásáértadolognak,melyetazonban
feljelenteni elmulasztott s önvédelmében elárult veszélyes
elveiért“.Errőlajustizmordrólegykésőbbialkalommalígy
nyilatkozott:„Amagasbíróságokigazságérzetébe,pártatlan-
ságábasatörvényekvédelmébehelyezettaddigirendíthetetlen
bizalmamegészéletemremegingott.“

Egyévi börtönbüntetését Kufsteinban kitöltvén, Bécsben
kapdíjnokiállástabankóhivatalnál.Ittériafranciameg-
szállássminthogyrészevanNapóleonnakamagyarokhoz
intézettproklamációjánaklefordításában,abékekötésutána
kivonulófranciaseregekhezcsatlakozikésPárizsbaemigrál.
1815-benNapoleonbukásautánviszontazosztrákokszállják
megPárizst.ElfogjákBacsányit,bilincsbeverveBécsbe,majd
Brünnbeszállítják.Majdkétesztendeigtartóhosszasvizs-
gálatokésvallatásokutánvégülisLinzbeninternálták;ittél
afranciakormánytólfolyósítottévi2000frankoskegydíjából,
osztrákrendőrifelügyeletalatt1845-benbekövetkezetthaláláig.
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LeghíresebbbörtönverseaKufsteinbanszerzett Gyötrő-
dés:

Ki nyög? melyik boldogtalan
Kiált megint e bú helyén?
Ki háborít fel untalan
Magánosságom éjjelén?

Hallom, hallom keservedet,
Te vagy, lelkemnek egy fele?
Érzem minden gyötrelmedet,
Érzem;—s szívem reped bele!

De ah! hozzád nem juthatok,
Hiába nyújtom karjaim.
Ah! senkit meg nem hajthatokr

Nem hallja senki jajjaim!...

Aszomszédcellábannyögőjóbarát,akiRajongásával
háborítáaköltőmagánosságánakéjjelét,ahalálosanbeteg
SzentjóbiSzabóLászlóvolt.

AMartinovich-összeesküvésselegyidőbenjárjaamaga
különkálváriájátegyfiataldebrecenitógátusdiák.Csokonai
Vitéz Mihály nemmagával az abszolutisztikus rendszerrel
kerültközvetlenülösszeütközésbe,hanemarendszerbőlki-
sugárzóskisebbfórumokonisérvényesülőtekintélyielvvel.
„KivoltCsokonaiidejébenadebrecenikollégiumrektora?

—írjaJuhászGyula.—Nemtudom,deazttudom,hogyki-
csaptaCsokonait“.—Miseráncigáljukelőrektoruramata
jólmegszolgáltismeretlenséghomályából.Elvégrebizonyára
voltokaamegbélyegzőiskolairendszabályalkalmazásáras
elvégrenemlehetmindenkibenkellőérzékacsírájábanlap-
pangótehetségmegismerésére.Igaz,hogyazilyennemisigen
valóvezetőtanügyipozícióba.

Csokonaibűneaz,hogymidőnhuszonegyévesteológus
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korában rábízták az ötödik gimnáziumi osztály vezetését,
ToldyFerencfinomtapintatúfogalmazásaszerint„becsének
érzése, tanítványai lelkesült szeretete elhízottá kezdvénöt
tenni,rendetlenségetengedemagának,mikazintézetfenyí-
tékévelösszeférhetetlenek,kiválttanítóiállásban“.—„Becsé-
nekérzését“—necsodáljuk.Műveltsége,tudásanagyobb,
mintazegészkollégiuméegyüttvéve,„rendetlensége“pedig
abbanmerültki,hogyhébe-hóbaegyüttmulatozottanálais
idősebb öreg diákokkal nem szenvedhetvén az akkoriban
obligáttanárinagyképűséget.Mindezekértaziskolaitörvények
részérőlmegdorgálásbanrészesül(1794).Bűnéttetéziazzal,
hogyakövetkezőévbenahúsvétilegációjánkapottadomá-
nyokrólnemvezetpontosnaplót,lévénpoéta,nempedig
szatócs.ígyaztánagyűjtöttösszeggelnemtudpontosanel-
számolni,miértisaziskolaitörvényszékújbólösszeül.Még
azítéletkihirdetéseelőttegykeserűséggeltelt„orációval“
búcsúziktanítványaitólésdiáktársaitól;ezazújabbhallatlan
sérelemannyirafelbőszítiazítélkezőtestületet,hogycsendes
eltávolításahelyettmegbélyegzőzáradékkalbocsájtjákela
kollégiumból, kivetik a tisztességes diákok gyülekezetéből.
Önvédelmérehosszúiratotszerkeszt,mintírja: „Emlékezet-
nek okáért!“
Ismertessükhátröviden—„emlékezetnekokáért“—ezt

amemorandumot. „Én Csokonai V. Mihály eddig mintegy
8-adfél esztendőt töltvén a Debreceni Collegiumban az én
tulajdon születésem földén... az én elbúcsúzó Orátziómért a
példa nélkül való és Coll. históriájába, nem történt büntetésre
ítéltettem méltónak, hogy t. i. én testimóniumot, amit a tolvaj-
nak, kunyhóverőnek, káromkodónak, részegesnek, paráznának,
veszekedőnek is lehet reményleni, ne nyerjek és hogy én a
Collegiumban többé, ami a cigánynak is szabad, bemenni ne
merészeljem és énhozzám is egy deák se merjen jönni vagy
szólni, hacsak a Collegium ellenségének nem akarja mondatni
magát; ezen infamáltatás pedig a diákság előtt elolvastas-
son ...“Atovábbiakbanelismerihibáit,definomankioktatja
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tanárait,hogyankellettvolnaaridegszigorhelyettamaga-
fajtaszertelen,dealapjábanvévejóésromlatlanlelkűifjúval
bánniok.Εsorokbizonyítják,hogyadebreceniCollegium
rigorózusintézkedéseivelnemcsakalegképzettebbtanárt,ha-
nemegyúttalalegfinomabbérzékűnevelötvesztetteelCsoko-
naiban.Önvédelmétezekkelaszavakkalvégzi:„Éljen a Tör-
vény, éljenek a Törvénytevők, éljenek a Törvény alatt valók,
éljen a Collegium! Vesszen ezeknek ellensége. El is vész,
Uraim! közületek: de felszüli Eger, vagy Kalotsa. Amen.“
Érdekes,százegynehányévvelkésőbbAdyEndreisírt

ilyesfélét:

Életemnek egy csúnya fokán
Pap akartam lenni Kalocsán.

*

AMartinovicháldozataiésCsokonaitértégbekiáltóigaz-
ságtalanságokmellettszinteeltörpülnekazokakisebb-nagyobb
méltánytalanságok,melyeketakorszaktöbbiíróinakkellett
elszenvedniök.

Ányos Pált, pálosszerzetest,azérzékenylelkűszenti-
mentálispoétátelöljáróiapestirendházbólafelvidékifelsö-
elefántikolostorbahelyezikát,mertaggodalommalszemlélik,
hogy—PintérJenőtidézzük—„budaiéspestivilágibarát-
jainakszabadélete,irodalmiösszeköttetései,ésszerelmilángja
egyformánelidegenítikaszerzetesiélettől“(1781).

Dayka Gábor, aborongóhangulatúlírikus,kikésőbba
lőcseikirályikatolikusgimnáziumbanlettamagyarnyelv
tanára,eredetilegpapipályárakészült.Azegriszeminárium
kispapjavolt.Miutánmárifjontiszertelenségeiérttöbbízben
részesülvénfeddésben,kedvekülönbeniselmentazerősön-
fegyelmetkívánópapipályától,történt,hogyaszervitáknémet
templomában mondott próbaszónoklatában felfedezett több-
rendbélieretnektételmiattfeljelentetteapüspöknélSzaizLeó,
avakbuzgószervitarendiszerzetes.GrófEszterházyKároly
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egripüspökmagaelécitálta,megdorgáltasahirdetetthamis
tanok ünnepélyes visszavonását kívánta. Dayka megmaka-
csoltamagát,kilépettközvetlenülfelszenteléselőtt,veszni
hagyvánteológiaitanulmányokkaltöltöttéveit(1791).

Révay Miklós, alegnagyobbmagyarnyelvtudós,hosszú
ideignemtudképességeihezméltóálláshozjutni,aszemélyét
értkülönfélevádakésrágalmakmiatt.Azzalvádolják,hogy
nincsigazivallásossága,semkellőerkölcsijelleme,„mert
kóborgóembervagyokésállhatatlanahivatalomban,apiaris-
tákatelhagytam.Verseimizgatók,gúnyoljákazosztrákokat,
mintaszolgaságésamonarchiajármábanszokottakat.Mit
tegyek?Holkérjeksegítséget?Vigasztalommagamatazon
megnyugtató öntudatommal, hogy jól cselekedtem. Lelki-
ismeretembizonyárasemmiolysúlyosváddalnemterhel.
ImádomIstenemetlélekbenésigazságban.Teljesítemajópap
kötelességeit.Hazafivagyok,mégbuzgóbbis,mintkellene.
Hűvagyokakirályhoz,senkitnembántok,tűrömaméltat-
lanságokat“(1795).
Fékezhetetlen szabadságszeretete miatt érte Kisfaludy

Sándort azamegaláztatás,hogykizártákazelőkelőbécsi
testőrségbőlsegyhelyőrségigarnizonezredhezhelyeztékát
szolgálattételre, midőn a pátriárkálisan igazgató Esterházy
Antalherceghalálaután,báróSplényiMihályaltábornagy
ajólseperniakarókicsinyesújseprőkhagyományosszoká-
sáhozhívenmindenáronújrendetakartteremtenia„fegyel-
mezetlen“nemesifjakközött.Rendkívül jellemzőKisfaludy
Sándor minősítése: „Erkölcsi magaviselete jó ugyan, de
szabadság iránti vágya igen nagy ... magaviseleteszolgálaton
kívüljó,de függetlenségre törekszik éstestörtársaitilyen
iránybanbefolyásolja.A fegyelmet nehezen tűri. Előléptetésre
ezidöszerintnemalkalmas.“Meglepőenjólítélimegaszellemi
közlegényaszellemitábornokot.Csakegykicsitbántóan
cselédkönyv-ízevanazegésznek.
Annakellenére,hogyközvetlenhatóságizaklatásbannem

voltrésze, mégsem mellőzhetjük tanulmányunkból a leg-
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nagyobbmagyardrámaírót,Katona Józsefet. Mertnemsokban
különbözikegyéletfogytiglanikufsteiniraboskodástólaza
tény,hogyacenzúraakadékoskodásakövetkeztébendráma-
íróiálmaitfüstbemennilátván,ezaragyogótehetségkény-
telenvoltvisszavonulniporosszülővárosába,Kecskemétres
mintegybelsőemigrációbanszellemitétlenségrekárhoztatva
eltöltenihátralévőéveit.
1819-ben—KisfaludyKárolysikeremfelbuzdulva—őis

benyújtotta Bánk bánját előadásraaPestenvendégszereplő
székesfehérváriszíntársulathoz,deacenzúranemengedé-
lyezteszínrehozását.„Bánkbánom—írjakésőbbaTudomá-
nyosGyűjteményben—nemengedődöttmegazelőadásra,
hanemcsakanyomtatásra.Miért?Királyné-gyilkolásmiatt?
Vagyhogyhellyel-hellyelazérzőemberkeserűenfelszólal?
Nem!Csakazért,mivelBánkbánnagyságameghomályosítja
akirályiházat...Acenzúrahavalahol,úgybizonyáraMa-
gyarországon nyakát szegi minden szépnek és nagynak
(drámárólszólunk).Annyirahatárokközététetvevélimagát
acenzor,hogymagaezekkörülhatározatlanságbaesik.Az
elöljáróságkiadjaugyannekiazsinórmértéket,melymintegy
ezenépülhet:hit,felsőbbségésszemérem,deötartvánattól,
nehogylábátmegüsse,félelembülirgalmatlanulkaszabol.Nem
azonsopánkodomén,hogyegy agyafúrtfickónakvallás,feje-
delemésfőképpapapságellenvalóhánykódásamegzaboláz-
tatikésjátékábanegyutcabelikorcsothajatborzasztókárom-
kodásokkalnemcaracterizálhat,vagyegybujametszőa
szemérmetpellengérenemkötheti,deaszázadoklelkeinyo-
mattatnakle,haazokraazegyébkéntlegigazabbhívségüíró
amostanikörülményekköntösétkénytelenaggatni...“
Mintlátjuk,haazelőadástnemis,deakinyomtatástmeg-

engedteacenzúrasígymegisjelentaBánkbánkönyvalak-
ban;atitkosbesúgókazonbanacenzorokezirányúengedé-
kenységétissokalltáksrövidesenmegérkezettabizalmasfel-
jelentésI.Ferenccsászárhoz:„Nemcsakadrámatartalma,
hanemegyesrészleteiisalkalmasakarra,hogyamagyarok
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gyűlöletétanémetfejedelmeks általábananémetekellen
lángra lobbantsa, fejlessze, táplálja. Nyilvánvaló, hogy az
ilyenírókvakmerőtörekvéseibenmindjobbanmegerősödnek,
haszigorúésmegfelelőcenzúrávalnemvetnekgátatazoknak.

AmagyarcenzúraBudáneztnemteszimeg.“
*

Minéleresebbenkezdenekfújdogálniaszabadságszellői,
aközpontikormányzat—immáragyámoltalanV.Ferdinánd
uralkodásaalatt—mintegyvesztétérezveannálerőszakosabb
megtorlóésvisszarettentőlépésekettesz.Abécsikormány-
politikaaharmincasévekfolyamánmegindulóreform-moz-
galmak reakciójaként egyre zsarnokibb jelleget ölt, leg-
szerencsétlenebbáldozataafiatalLovassy László, azország-
gyűlésiifjúságvezére.
Felségsértéséshazaárulásvádjávalfogjákperbe(1837).

Bűne,hogyazországgyűléstartamaalatt„ifjúságicasino“
név alatt engedély nélkül „bizonyos társulati egyesülést“
alakított,ennekkebelébenfelségsértőés„egyjólrendezett
polgáritársaságbanismegnemtűrhetőésmindentársadalmi
renddel ellenkező veszélyes elveket“hangoztatott, hasonló-
képpen„azöveszedelmeséstörvényesrendelleniellenséges
érzületérőlteszvilágosbizonyítványt“azonüdvözlőbeszéde
is,mellyelazországgyűlésijurátusifjúságnevébenWesse-
lényiMiklósbárótköszöntötte.„Afelsőbbségetésazország
ősiintézményeitgyalázta...köztársaságiésnépfönségielve-
kethirdetett.“Akirályitáblamindezekért(összhangbana
bécsikormányzatintencióival)tízévibörtönreítélte.Spielberg
várbörtönébeszállították,smidőn1840-benazuralkodóafel-
háborodottközvéleménynyomásáratöbbelítélttelegyetemben
ötisamnesztiábanrészesítette,elborultelméveltértvissza
övéihezsmégnegyvenkétesztendeigéltcsöndestébolyodott-
ságban.

JellemzőkazakkoripolitikairendszerreLovassyelítélte-
tésénekkísérőkörülményei.Veleegyüttugyancsak tízévi
börtönreítéltekegyLapsánszkynevűjurátusifjútis.Neki
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későbbnyomaveszett.Ezazutóbbiítéletugyaniscsaklátszat-
ítéletvolt.Lapsánszkyközönségesdenunciánsvolt,akimég
Ferenccsászármegbízásábóllépettbemintagentprovocateur
Lovassytársaságábasazőtitkosfeljelentéseiindítottákel
tulajdonképpenazegészport.AbörtönhelyettBécsbenKlein
Jánosnévenirodatisztialkalmazástnyert.
Εkorszakbanhosszúideigfoglalkoztattaazországos

közvéleményt Wesselényi Miklós báró pere. A gerinces
reformpolitikus,többkiválószociológiaiéspolitikaitanul-
mányszerzője,márrégótaszálkavoltakormányzatszemében.
Szatmármegye1834.éviközgyűlésénajobbágyságérdekében
mondottbeszédeszolgáltatottvégülisalkalmat,hogybeleköt-
hessenek.Kitűnőéletrajzíróját,KardosSamut idézzük:„a
szabadszótólésszabadlevegőtőlfélőésreszkető,azudvar
kegyétlesőéshajhászóhízelgőkseregeaztállította,hogy
megsértetteakirályt,hűtlenségetkövetettelannakszentséges
személyeellen,midőnaztmondottaabeszédjében,hogya
kormány9millióköznépnekzsírjátszívja“.
Négyévighúzódottahíresper..Wesselényivédelmét

Kölcsey Ferenc vállaltael,kinekezaklasszikusvédőirata
volthattyúdala,mertmégepörbefejezéseelőttmeghalt.
Közbenegymásikügybőlkifolyólagazerdélyi—maros-

vásárhelyi—királyitáblaítélteelincontumaciamazakkor
éppenMagyarországontartózkodóWesselényitselrendelték
köröztetésétésletartóztatását.Afelsőbbnyomásramegindult
erdélyiüldöztetésnekközvetlenokaazvolt,hogyWesselényi
az 1834-es erdélyi országgyűlés naplóját kormány-tilalom
ellenére kősajtóján kinyomatta, azaz, mint a vádiratban
olvassuk: „Kolozsvár szabad kir. városában a legfelsőbb
kormánykeménytilalmaellen, a felsőbbségneksérelmes,
ocsmánymegvetésével,taposásával,annakmindenengedelme
nélkül lythographiátbehozatvánésfelállítván,ezenlytho-
graphiaikészülettelanaplótcensuranélkül...kinyomtatta.“

Wesselényiértesülvénarról,hogyazítéletkövetkeztében
szűkebbhazájábólszáműzetett,keserűenjegyzifelnaplója-
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ban:„Ki vagyok küszöbölve örökömből, távol attól kell mene-
déket keresnem. Az országban, melyért annyit verejtékeztem,
melyért oly munkás buzgóság hevített, melynek boldogsága
bálványa volt lelkemnek: nevem a vétek és gyalázat fiai sorába
tétetett.“ DeszeretettErdélyétőltávolsemtalálhatottmenedé-
ket,mertmagyarországiperébenistovábbfolytattákellenaz
eljárástaközvéleményviharosfelháborodásaellenére.
Hosszas huzavona után— a tárgyalások befejezését

éppenanyomukbanjáróországosfelzúduláskésleltette—
végülisakirályitáblameghoztaháromesztendeifogságra
szólóítéletét.Elsősorbanaszatmármegyeilázítóbeszédmiatt,
melyben„apublicusstatusellennyilvánosságosanfelemel-
kednibátorkodott“.Dekifogásoltákaztis,hogya„pozsonyi
ifjaknakafelsőbbhatóságokáltalkárhoztatott társulatával
(Lovassyékkalegybeköttetésevolt“,valamint,hogy„afenn-
forgótörvénytelenésbüntetéstérdemlőcélértegybeköttetésben
állottKossuthLajossalésmásokkal“.Abécsikormányinten-
cióinakismegfelelőítéletetahétszemélyestáblahelyben-
hagytasígy1839februárjában.Wesselényimegkezdtebörtön-
büntetésétabudaiFerdinándkaszárnyanedves,sötétkaza-
matájában.
A „hét“-személyes tábla 12 személye (szavazóbírája)

akkorakövetkezőkvoltak:Végh,Péchy,Perényi,Kárász,
Matkovich, Batthyány,Gosztonyi, Almásy, Szirmay, Lányi
Bornemisza,Lánczy;elnökepedig:Czirákygróf.Afelmentés
mellettszavazottPéchy,Perényi,atáblaiítéletenyhítését
kívánta: Kárász, Matkovics, Szirmay, a többiek helyben-
hagytákazítéletet.
Aszabadsághozszokott«Wesselényiabörtönnyirkos

levegőjében testileg-lelkileg megtört; későbbi teljes meg-
vakulásaittkezdődött.Barátai,főkéntDeákésSzéchenyi
keresztülvittékanádornál,hogymegrendültegészségiállapota
helyreállítása céljából salvus conductus mellett két tiszt
kíséretében Gräfenbergbe utazhasson. Itt kúráltatta magát,
eredménytelenül,az1840-esáltalánospolitikaiamnesztiáig.
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„Mindezekaperek—SzekfüGyulátidézzük—az1836-
banReviczkyhelyérelépőgrófPálffyFidél,majdgróf
MailáthAntalkancellárságaalattfolytak,avármegyékésaz
egészországhallatlanérdeklődésemellett.“

Ekkormár Kossuth Lajos ishatóságilagmegbélyegzett
személyvolt,azonbanazöügyétésmindazokét,akiknek
pályájaésmártíriumaátnyúlikaszabadságharcutánikor-
szakba,akövetkezőfejezetbentárgyaljuk.Különbensincs
lényegbeli,csakfokozatikülönbségakétkorszakközött.
Deelőbbmégálljunkmegegypillanatraaszabadság-

harcnál.Ebbenalegendásküzdelembenamagyarnemzetön-
magáratalált,sajátkezébevettesorsaintézését,magától
értetődiktehát,hogyebbenarövidmásfélévbenmagyarrész-
rőlsemmibántódásuksemtörténhetettaszellemiéletkiváló-
ságainak,akikbenanemzetiGéniuszrevelálódott.
Jóltudjuk,hogyazegészmozgalomelsősorbanaszellem

szabadságánakjegyébenindultmegaszabadsajtókivívásá-
valsegybebörtönzöttpolitikaiírókiszabadításával.
Sezaheroikusszabadságmozgalomutolsólehelletéighü

maradtönmagához.Azírókelőkelőbeosztásokatésmeg-
bízatásokat kapnak, tehetségüket és nemzeti jelentőségüket
megilletőszerephezjutnak.Nemindulmindenszíre-szórael-
járásellenük.Eléglegyencsak Petőfi példájárahivatkoz-
nunk,kiaszabadságimádatánakparoxizmusábantöbbször
isösszeütközésbekerültakatonaifegyelemmel,eljárásanem
egyszerbizony,,alegégbekiáltóbblábbaltiprásavoltminden
fegyelemnek“(Klapkahadügyminiszterszavai),mégsemtorol-
tákmeg,merttisztelvénbenneamagyarköltőzsenit,meg
tudtákbocsájtaniemberigyöngeségeit.

Sajnos,ezamagyarvilágcsaknagyonrövidideig
tartott.Aglóriásfénybenlobogószabadságfáklyájánakki-
hamvadásautánaBach-rendszervaksötétségeborultale-
tiportMagyarországra.



Bach-rendszer
Egyszerűségkedvéértezzelazösszefoglalónévvelfelöl-

jükaszabadságharcleverésétőlakiegyezésigterjedőegész
korszakot.Nemkövetünkelvelenagyhibát,merthabárBach
időközben személyileg megbukott is, az általa inaugurált
rendszervégeredménybentovábbraiséletbenmaradt.
Εszomorúkorszakotafeneketlenbosszú,akönyörtelen

megtorlássötétszellemejellemzi.Azáldozatokközötttermé-
szetesenottvannakamagyarszellemiéletlegkiválóbbjaiis,
hiszenmindenki,akiszellemitérenvalamitisszámított,szív-
vel-lélekkel csatlakozott a negyvennyolcas szabadságmozga-
lomhoz,mintalegmagyarabbügyhöz.

Dekülönbenis,egy nemzetmegtörésérőlvoltszósennek
leghathatósabbmódjaanemzetlelkének,irodalmának,szellemi
életénekelfojtása.Ennekazellenségesindulatú,idegenrend-
szernektehátlényegébőlkifolyóanüldözniekellettamagyar
írókat,függetlenülazokforradalmielőéletétől.
A Bach-rendszer magatartását a magyar irodalommal

szembena walesi bárdok frappánsszimbólumávalaleg-
találóbbanArany János fejezteki,akimagakülönbenszeren-
csésvéletlenfolytánmegmenekültazüldöztetéstől.

Máglyára, ki ellenszegül,
Minden vélsz énekest!

Ésamagyarirodalomnakörökdicsősége,hogyebbenakor-
banavalóbanszámottevőírókközül„egy se tudta mondani,
hogy éljen Eduárd“.



33

Azeszközökigenváltozatosak,arendszerembereivaló-
banleleményesfantáziávaltudjáka gyötörtetéseklegkülön-
bözőbbmódjaitkieszelni:száműzetés,börtön,hatóságizakla-
tás,internálás,besorozás,stb.

*

Az emigránsok sorát Kossuth Lajossal kellkezdenünk,
akimintmindenidőkegyiklegnagyobbszónoka,nemcsaktör-
ténelmünknek,hanemirodalmunknakisvezéralakja.Üldözte-
téseméga.szabadságharcelőttikorbanyúlikvissza.
A harmincas évek reformországgyűlésein tűnik fel.

Országgyűlési,majdadiétabezárulásautánavármegyei
gyűlésekről szóló Törvényhatósági Tudósításaival. For-
radalmiegyéniségévelmindjártmagáravonjaakormánykörök
aggódófigyelmét.EltiltottákareformszellemetterjesztőTör-
vényhatóságiTudósításokkiadásátólsmidőneztatilalom
ellenéreisfolytatta,perbefogták.Akirályitáblahárom,a
hétszemélyestáblanégyévibörtönreítéltesbörtönébőlcsak
az1840-esamnesztia-rendeletalapjánszabadul.
Aszabadságharcleveretéseutánazosztrákokhalálos

ítélete elöl menekülni kényszerül. Törökországi, angliai,
amerikai tartózkodás után Olaszországban telepszik meg
smajdnemfélszázadosszáműzetésutánhaltmegTurinban.
Mégaztismegkellettélnie,hogyidehaza1879-benahonos-
ságiügyekrendezéseáltalmegfosszákállampolgárságától.
Tizenötévettöltöttkülföldibújdosásban Szemere Ber-

talan, az1849-esnemzetikormányminiszterelnöke.Szám-
kivetéselegtöbbidejétPárizsbanésAngliábantöltötte.Az
önkényuralomugyanisőtishalálraítéltescsak1865-ben
térhetetthaza,kegyelmetkapvánacsászártól.Nemsokárará
elmebajtörtkirajtaspárévmúlvatébolyodottanhaltmeg.

Horváth Mihály történetírót,anemzetikormánykultusz-
miniszterétishalálraítéltesin effigie felisakasztottaaz
osztrákhaditörvényszék,tizennyolcéviSvájcbanésBelgium-
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baneltöltöttszáműzetésutáncsakakiegyezéskortérhetett
visszahazájába.

Teleki László grófot, aKegyenchíresszerzőjétishalálra,
ítéltékin contumaciam. Ő aszabadságharcidejénisPárizsban
tartózkodott,mintafüggetlenmagyarállamkövete,azössze-
omlásutánisottmaradt.1860-bannémetországiutazásaköz-
benszászhatóságokletartóztattákskiszolgáltattákAusztriá-
nak.I.FerencJózseftőlkegyelmetnyert,deesküvelkellett
megfogadnia,hogytartózkodikapolitizálástól.Valószínűleg
azesküjemiattösszeütközésbekerülvénönmagával,belső
dilemmáját1861-benelkövetettöngyilkosságávaloldottameg.
Emigrációbantöltötthosszúidőtegymásik Teleki is;

Sándor gróf, Petőfiegyetlenarisztokratabarátja.Aszabad-
ságharcot mint közhonvéd kezdte s mint honvédezredes
menekült Világos után külföldre, Törökországba, Francia-
országba,Olaszországba.Hatványozottanemigránsvolt,mert
III. Napoleon is száműzte Franciaországból köztársasági
érzelmeimiatt;ekkorafranciaíró-emigránsokJersey-szigeti
köréhezcsatlakozott.Csakakiegyezésutántérhetettvissza
hazájába.

Andrássy Gyula gróf, akésőbbiminiszterelnök,honvéd-
tiszt,skésőbbKossuthkonstantinápolyikövete,minthalálra-
ítélts in effigie felakasztottemigránsFranciaországbanélt;
demégakiegyezéselőtthazatérhetettédesanyjaáltalki-
eszközöltkegyelemrévén(1858).

Szalay László történész, országgyűlési képviselő, majd
KossuthutánaPestiHírlapszerkesztője,aszabadságharc
idejénamagyarkormányfrankfurti,párizsi,londonikövete.
Aharcutániskülföldön—Svájcban—maradts1855-ben
jöhetetthaza.

Irányi Dániel nevespublicistacsakakiegyezésutántér-
hetettvisszakülföldiemigrációjából.
Mégakiegyezéselőttemigrációbanhaltmeg Jósika

Miklós báró, amagyartörténelmiregényírásmegalapítója.A
forradalomalattazországgyűlésfőrendiházánaktagjavolt
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smintilyenadebrecenidetronizálóországgyűlésenisrészt
vett.Miközbenazosztrákokitthonhalálraítéltéksjelképesen
felakasztották,sokviszontagságközepettekülföldremenekült,
végülBrüsszelbentelepedettle.Nagynépszerűségnekörvendő
könyveiMagyarországoncsakálnévveljelenhettekmegsjöve-
delmükszűkösmegélhetéstbiztosított,ezérthűségesfeleségé-
nekisdolgoznia,kézimunkázniakellett.Későbbátköltöztek
Drezdába,ittishaltmegarákövetkezőévbensmárcsak
hamvaikerülhettekvisszahazájába,akolozsváriházsongárdi
temetőbe.

*

Sokanbelső bujdosásra kényszerültek,mindaddig,mígaz
osztrák haditörvényszék első dühhullámának lecsillapodtával
merészkedhettekönkéntjelentkezni.

Vörösmarty Mihályt 1849-benkineveztékakegyelmitör-
vényszékbírájává.Bíráskodásanemtartottsokáig,mertfel-
tartóztathatatlanulközeledettazösszeomlás.Azújkegyelmi
törvényszékcsakegyetlenülésttartott;Vörösmartytermésze-
tesenkegyelemreszavazott.Avilágosifegyverletételutánbuj-
dokolnivoltkénytelen,minthogytagjavoltegyolyanforra-
dalmitörvényszéknek,melyfelségjogotmerészeltgyakorolni.
BajzávalegyüttbujdosottnégyhónapigSzatmármegyé-

ben,azottaniföldbirtokoscsaládoknálvagyjószívűegy-
szerűbbemberekportáin.

Bajza József költőéskritikus,VörösmartyMihálysógora,
aszabadságharcalattaKossuthHírlapjacíműpolitikailap
szerkesztője,későbbaNemzetiMúzeumkinevezettigazgatója
volt,ezértmindenokameglehetettrá,hogyazosztrákel-
nyomóhatalomelölmeneküljön.
Akétsógorabujdosásegészidejénegyüttmaradt.Néha

szabadégalattisháltak,máskorerdészkunyhókbankellett
meghúzódniok. Egy ilyennek ajtajára írta Vörösmarty a
vergiliusisort:...Nospatriamfugimus“.
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Szeptemberben Nagykároly adott nekik menedéket, a
Károlyiuradalomgazdatisztjeirejtegettékőket;innenGebére
mentek, Csanády Jánosék kúriájába. A ház asszonyának
emlékkönyvébemindkétköltőegy-egyversetírt,melyekmeg-
rázómódonfejezikkiabujdosáslelkiállapotát.
Vörösmartyverseismertebb:

Sötét eszmék borítják eszemet,
Szívemben istenkáromlás lakik.
Kívánságom: vesszen ki a világ
Se fëldi nép a legvégső fajig.

Mi a világ nekem, ha nincs hazám?
Elkárhozott lélekkel hasztalan
Kiáltozom be a nagy végtelent:
Miért én éltem, az már dúlva van...

Bajzaemlékversenemjelentmegkötetben:

Gyászos időbe vagyok szomorú vendége lakodnak
Honnomban idegen és menekülve futó;
Mentsen az ég, oh hölgy, olly kíntól, millyen emészti
Keblem az eltiprott szent haza gyásza között.

Közbensikerültfelvenniazösszeköttetéstfeleségeikkel,a
Csajághytestvérpárral,kikahatóságoknálmáregyengették
aszabadulásútját.Különbensembírtákmáridegekkelabuj-
dosásgyötrelmeitésizgalmait.
DecemberközepetájánPestrejötteksönkéntjelentkeztek

akatonaitörvényszéken.Eljárástindítottakellenük,perüket
azonban1850nyaránfelfüggesztették.Haynautólkegyelmet
nyertek.Kéttestben-lélekbenmegtörtembertértmáreza
kegyelem. Vörösmarty haláláig tartó érzéketlen apátiába
süllyedt,Bajzánpedigkitörtazelmebaj;kitörésétbizonyára
siettettékanemzettragédiájánérzettlelkifájdalomsabuj-
dosássaljárószorongásosizgalmak.
MégamérsékeltDeák Ferencnek isbujdosniakellettegy

ideig,majdkatonaihatóságifelügyeletalattéltKehidánés
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Pesten,mígahűtlenségéslázadásvádjaivalmegindítottvizs-
gálat1850-benfelmentőítélettelnemvégződött.
HasonlósorsavoltKemény Zsigmond bárónak, kiasza-

badságharc idején kövárvidéki képviselő és belügyminisz-
tériumiminiszteritanácsosvolt.Őegyébkéntszinténazok
közétartozik,akiknekmárnegyvennyolcelőttisvoltrészük
bizonyosfokúhatóságiüldözésekben.Minterdélyipolitikus
aszabadelvűellenzékheztartozottsazErdélyiHíradóbaírtily
irányúcikkei1843-banfelkeltettékelleneabécsikormány
bizalmatlanságát.ABécsbe küldött titkos jelentések azzal
vádolták, hogy tollából az, Erdélyi Híradóban büntetendő
irányúcikkekjelennekmeg;végülisalapkiadó-tulajdonosa
ésszerkesztője,MéhesSámuelkénytelenvoltfelsőbbnyomásra
elbocsájtanialapkötelékéből.
Világosutánkéttársával,Kovács Lajossal ésCsengery

Antal neves publicistákkal, Aradról Nagyváradon keresztül
Szatmármegyébemenekült.Itt,majdUgocsábanbujdosott
KovácsLajosnaksmásrégiismerőseinekbirtokán,úriházak-
banéspusztaitanyákon.NagybányánaderékThurmann-
családnyújtottnekipárhétigmenedéket.
Haynaumégszeptemberbenkiadottegyparancsot,mely-

benelrendelte,hogyaforradalomképviselői,tisztviselőiés
bíráiháromhónaponbelüljelentkezzenek.Abosszúelsődüh-
rohamának csillapultával Kemény Zsigmond is jelentkezett
mégahatáridőletelteelőtt,minthogyabécsiminisztertanács
mégoktóber26-ánelhatároztaBachajánlatára,hogyarebel-
lisekhalálbüntetésétMagyarországonmegszünteti.
Jóakarattalviseltetettiránta—ésáltalábanazüldözött

magyarírókiránt—Kossalkó ügyész.JaváraszolgáltTasner
Antal, Széchenyi István titkárának bizonyítványa, melyben
Tasner igazolta, hogy Kemény a mérsékeltek, higgadtak
táborába tartozott, Széchenyivel működött együtt Kossuth
ellensabékepárthívevolt.Mindezekakörülményekjóté-
konyan befolyásolhatták Kemény Zsigmond perét, amely
azonbanmégissokáigelhúzódottscsak1851október7-ikén
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végződöttfelmentőítélettel,illetőlegazeljárástmegszüntető
döntéssel.

Jókai Mór, amárciusinapokifjúságivezére,1849-bena
debreceniEstiLapokatszerkesztette,eleinteabékéskiegyezés
irányában,adetronizációutánazonbanradikálisköztársasági
szellemben.Éppenezértoktóberbennekiismenekülniekellett.
Erélyes,tetterősfeleségeveszikezébeférjesorsánakirányí-
tását; borsodmegyei ismerőseinél rejti el Tardonán, majd
hamismenedék-leveletszerezaszámárasmagávalviszi
Pestre.Mégittisrejtőzködniekellett,holfeleségelakásán,
holazAdliczer-vendéglőbenabudaihegyekben,mert—mint
sajátmagaírja—emlékirataiban—„azosztrákmenedéklevél
biztosítottaugyanafejemetahalálítéletellen,denemalábai-
matazellen,hogyengemisúgy,mintatöbbieketbesorozza-
nakközkatonánakazosztrákhadseregbeselmasíroztassanak
Lombardiába“.
Tőletudunkegy-kétigenjellemzőadatotekorszakíró-

üldözéseire:„Mikorlevoltaratvaavéresmezőnminden,
akkoreszébejutottegyközvádlónakarémuralomkorszakából
amagyarirodalomis.Ezakegyelmesúrharminckétmagyar
írótajánltavértörvényszéknekkivégeztetésre.Ezekvoltak:
Vörösmarty, Bajza, Szigligeti, Petőfi, Arany, Csengery,
Pálffy, Degré, Lisznyai, Szalay, Irinyi, Táncsics, Ernőd,
Gyurmán, Egressy, Vasváry, Sárossy, Csernátony, Lauka,
Sükey, Vas Gereben, Bulyovszky, Oroszhegyi, Losonczy,
Vajda,SzászKároly,SzemereMiklós,Tompa,Orbán,Pető,
ErdélyiJánosésJókaiMór.Egyegészkompletalbum.Sha
ajánlataelfogadtatik—pedigakkorjóidőjártrá—aközön-
ségszépenbeköttethetbennünketmindegycsoportban.De
ekkorelőálltegymásikkormányiügyvéd:Kossalkó.Ezegy
hosszú,többíveselleniratbanbebizonyítá,hogyafölsorolt
írókegyüttvévecsakanapokuralkodóhangulatánakvoltak
tolmácsai,azoknemüldözendők.Ennekkövetkeztébenmeg-
szüntettéka48-ikimagyarírókpolitikaiüldöztetését.“
Ez a derék Kossalkó János —Vörösmarty, Bajza,
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Keménymegmentője—húztakiJókaitisacsávából.Bár
megvoltnekiJókaiújságjának,azEstiLapoknakteljesgyűj-
teménye,mintügyésznemvettrólatudomástsígykompromit-
tálóadatokhíjánnemisfogtákperbe,determészetesenhosszú
ideigállandórendőrimegfigyelésalattállott.
Haddjegyezzükfelannakavérszomjasügyésznekanevét

(Jókaimég tapintatból elhallgatta), aki az egészmagyar
irodalmatkiszerettevolnairtani:HegyessyPéter.
AJókaiáltalközöltHegyessy-félelistábólnémelyek—

mintpéldáulErdélyi János esztétikus,Degré Alajos publicista,
párhónapos bújdosással megváltották forradalmi szereplésü-
ket,desoknakbizonysúlyosabbszenvedéstiskellettvállalnia.
Nemvoitrajtaalistán,deazértnemoknélkülbujdosott

mintegyfélesztendeigifjabbSzász Károly költő,műfordító,
akésőbbireformátuspüspök.1849-benfogalmazóvolt,állam-
titkárapjamellettdolgozottadebrecenikultuszminisztérium-
ban,éstöbbpolitikailapmunkatársa,későbbpedighadnagyi
ranggalbelépettahonvédseregbe.Akatasztrófautánabe-
sorozáselölparasztruhábanahevesmegyeiRofframenekült
sitthúztakiHaynaurémuralmaelsővéresidőszakát.

*

Azon számosak közül, akik kisebb-nagyobb hatósági
zaklatásnakvoltakkitéve,említsükmegakövetkezőket:

Garay Jánost, ki1848-banapestiegyetemennyertalkal-
mazástmintamagyarnyelvésirodalomtanára,azössze-
omlás után megfosztották katedrájától s könyvtártisztté
degradálták.

Debreczeni Márton, eposz-író,állástvállaltaszabadság-
harc alatt a pénzügyminisztérium bányászati osztályán;
Világosutánállásábólkitették,savizsgálatfelmentőítélete
márcsakhalálautánérkezettmegnyomorbanélőcsaládjához.

Tompa Mihály ellenaGólyához címűhíresallegorikus
versemiattindulhatóságihajsza.MintaNépbarátjacímű
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újság egykori munkatársát, mint a szabadságharc tábori
papjátsmintanemzetifájdalomlegjajongóbbhangúköltőjét
állandóanfigyeltetteazelnyomóhatalomsamikorSzilágyi
Sándor szépirodalmi lapjában, azEmléklapokbanmegjelent
aGólyáhozcíműverse(1852),beidéztékakassaihadi-
törvényszékelé.IttapolitikaifogházzáátalakítottFeketeSas
fogadóbantartottákhathetesvizsgálatifogságban,avallomá-
sáról felvett jegyzőkönyvet felterjesztették Bécsbe s csak
állandóizgalombanelteltnyolchónaputánkapjamegafel-
mentőítéletet.
IttkellmegemlékeznünkSzéchenyi István grófról is,akit

közvetlenülszinténhatóságizaklatásokkergettekazöngyil-
kosságba.ABach-rendszertélesenbíráló,,Blick“megjelenése
után(1858)arendőrségegyre.éberebbenfigyeltettetitkos
rendőreiveladöblingenielmegyógyintézetlakóját,majdház-
kutatásttartottaknála,családjánálsközeliismerőseilakásán.
Thierryrendőrminiszterértéséreadta,hogy„atébolydameg-
szűntExcellenciádranézvemenhelylenni“.Mindezannyira
fölzaklattakülönbenisfeldúlt,ziláltidegrendszerét,hogy—
aBach-rendszernektalánutolsóhalálosáldozataként—1860
április8-ánönmagaellenfordítottarevolverét.

*

Következikazoníróknakhosszúsora,akikhosszabb-
rövidebb ideig tartó börtönbüntetést szenvedtek magyar-
ságukért.
KezdjükasortaköltőCzuczor Gergellyel. Üldöztetése

mégaszabadságharcelőttikorszakbankezdődik.Bárbencés
szerzetesvolt,főapátjaengedelmével1835ótaPestenélt,mint
aMagyarTudományosAkadémialevéltárnoka.Akövetkező
évbenjelentekmegPoétáiMunkáisegyikirigyetitkosfel-
jelentést tett ellene, egyrészt klastromon-kívüli, állítólagos
világiasélete,másrésztköltőimüveiprofántartalmamiatt.
A feljelentésre Pálffy Fidél akkorikancellármegtiltotta a
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költőnek,hogyfőapátjaelőzetescenzúrájanélkülbármiféle
művetkiadjon.Czuczorkellőképpenigazoltamagátsbe-
bizonyítottaavádakigaztalanságátegyházifőhatóságaelőtt,
dePálffyFidél,ezamagyarságábólkivetkőzöttfőúr,nem
nyughatott.Egyújabbföljelentésreudvariparancsérkezett
Pannonhalmára, melynek folytán a főapát kénytelen volt
Czuczort Pestről visszahívni. A győri királyi akadémia
magyarnyelvésirodalmitanszékéreneveztekiafőapáta
tudósszerzetest,deakirályikancelláriaismétkövetelteel-
mozdítását,mireafőapátaszerzetgyőrilíceumábahelyezteát.
Végremégiscsakmegszűntazüldöztetésesmikor1844-ben
megválasztották az akadémiai nagyszótár szerkesztőjévé,
visszatérhetettPestre.
Amagyarérzésemiattüldözöttpap,szívvel-lélekkelcsat-

lakozott a negyvennyolcas szabadságmozgalomhoz. Kossuth
HírlapjábanmegjelentgyújtóhatásúRiadója.

Sikolt a harci sip: riadj 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!...

Ezarobusztuskölteményváltújabbszenvedésefórrá-
sává.Nemsokkalmegjelenéseutánmegszálljákazosztrák
császáricsapatokPestetsCzuczort,kinemmenekültelafő-
városból, versemiatt haditörvényszék elé állítják s hat-
esztendeivasraverteneltöltendővárfogságraítélik.GrófTeleki
Józsefnek,azAkadémiaelnökének,kiközbenjártaköltő
érdekében «Windischgrätz hercegnél, csak annyit sikerült
elérnie,hogyeltekintettekabilincsektőlsraboskodásahelyéül
abudaivárattűztékki.Mikorahonvédekvisszafoglalták
Budavárát,Czuczoriskiszabadult,demárcsakrövididőre.
Azújabb osztrák győzelemután önkéntjelentkezett;
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előbbapestiFerencesekkolostorábanőrizték,majdátszállí-
tottákazÚjépületbe,innenBudára,majdBécsbe,végüla
szomorúemlékezetűkufsteinivárbörtönbevitték,honnancsak
1851-benszabadultki,amnesztiafolytán.
CzuczorGergelyhányatottéletévelsoktekintetbenrokon

Szász Károlynak, ahireserdélyijogtudósnakasorsa.A
nagyenyedikollégiumkiválójogtanárahaladószellememiatt
szinténmáraszabadságharcelőttsokhajszolásbanrészesült.
Tanártársaibevádoltákakormányszéknélésazegyházifő-
tanácsnál,hogycsorbítjatanártársaitekintélyétsazifjúságot
forradalomralázítja.Újabbvádvoltellene,hogymikor1834
januárjábanlengyelfoglyokatszállítottakEnyedenkeresztül,
tanítványaivaltüntetettaszabadságáldozataimellett.Ameg-
indítottvizsgálatezalkalommalSzászKárolyteljesrehabili-
tációjávalvégződött.
Az1834-eserdélyiországgyűlésenSzászKárolyisrészt-

vett,mintszülővárosa,Vízaknakövete.Azittelhangzott
nagyszerű szónoklataiból kiáradó ellenzéki szellem miatt
abécsikormányazországgyűlésfeloszlatásautánötis
üldözőbevette,mintWesselényitscsaknagynehézségekárán
tudtaelhárítanifejefelőlafőbenjárópörfenyegetővesze-
delmét.
Aszabadságharcbanképviselősvallás-ésközoktatásügyi

államtitkár lett, a Bach-korszakban ezért börtönnel kellett
bűnhődnie.

Madách Imre nemvettrésztapolitikaiküzdelmekben,
hanemmárazönkényuralomidejénelkövetettpolitikaiki-
hágásamiattkerültbörtönbe.Azvoltabűne,hogyházába
fogadottésmagánálrejtegetettegypolitikaimenekültet,ezért
1852-benelfogtákésPozsonyba,majdinnenPestreszállítot-
ták.Egyévettöltöttkaszárnyairabságban,majdkiszabadu-
lásautánmégegypárhónapotpestiinternáltságban.
1852-benkerültrendőrkézreSárosy Gyula, aforradalom

híresköltője,a Ponyvára került arany trombita Habsburg-
ellenesforradalmiversezetszerzője,ki48-banbizalmiállást
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töltöttbeKossuthLajosmellett.Eredetileghalálraítélték,az
„Aranytrombita“mindenpéldányátelkobozták.Minthogya
súlyosabb, ádázabb időszakot sikerült átbujdosnia, elkerülte
ahalált;ügyeújrafelvételénélháromhavibörtönreítéltéksmég
kiszabadulásautánissokáigrendőrifelügyeletalatttartották.
Egyújabbversemiattpárhónaposcsehországiinternálásra
ítélték1860-ban.

Vachott Sándor menedéketadottházábanazüldözött
SárosyGyulának.Ezértkerültbörtönbe;börtönébenmegörült.

Táncsics Mihályt hiábaszabadítottakialelkesmárciusi
ifjúságbörtönéből,hova1846-banszélsőségespolitikaicikkei
miattkerült,aBach-rendszeridejénújbólmegkellettízlelnie
arabságkeserűkenyerét.Eleinteegypincelakásbanrejtőz-
ködöttévekigcsaládjával,míg1857-benamnesztiátkapott.
1860-ban egy röpiratában elkövetett állítólagos felségsértés
miattismételítéltéktizenötévibörtönre,csakakiegyezés
általánosamnesztiájarévénnyertevisszaújbólszabadságát.

Petőfi István, Sándoröccse,minthonvédszázadosküz-
döttevégigaszabadságharcot.Utánabesoroztákosztrákköz-
legénynek;ezamódarendszerkülönfenyítőeszközevolta
forradalmihadseregtisztjeiszámára.Azutánmégháromévi
börtönbüntetéstisszenvedettPrágábanésTheresienstadtban
osztrákellenesösszeesküvésvádjával.

Pálffy Albert szerkesztőésnovellistaaszabadságharc
alatt a legradikálisabb, legforradalmibbpolitikai lapnak, a
MárciusTizenötödikénekszerkesztőjevolt.Többévibiharis
aradmegyeibujdosásután1853-banfogtákelésinternálták
kétesztendőreacsehországiBudweisban.

Vas Gereben anépszerűelbeszélőaKossuth-érábana
kormánymegbízásábólaNépBarátjacíműhetilapotszerkesz-
tette.Bujdosás,egyévibörtönsazügyvédigyakorlattólvaló
eltiltáslettezértabüntetése.

Tóth Kálmán költő, a szabadságharc tizennyolc éves
huszárhadnagya(„tölgyekközött fűszál“)Baján lappangván
szerencsésenelkerülteazosztrákhadseregbevalóbesorozta-
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tást,dekésőbbmintaBolondMiskaélclapszerkesztője1861-
benkéthavibörtöntszenvedpolitikaisajtóvétségmiattslapját
isbetiltjákháromhónapra.Akadémiaitaggáválasztásának
felsőbbhelyrőlvalómegerősítésepedigpláneháromévihala-
dékotszenvedettvétségemiatt.

Vajda János, akiegyikvezérevoltamárciusiifjúságnak
éshőshonvédtisztjeaszabadságharcnak,1850-benegyéviköz-
katonaiszolgálattalbűnhődikapáduaigarnizonban.1863-ban
nyolcnapifogságotszenvedegyikpolitikaicikkemiatt.
Ugyanabbanazévbenhasonlóokmiattkerülbörtönbe

Zichy Nándor gróf politikuséspublicista.Méggrófirangjá-
tólismegfosztjákscsakegykésőbbimegkegyelmezésrehabi-
litálja.
Akövetkezőévbentöbbhónapibörtönreítélteahadi-

törvényszék Eötvös Károly írót,mertmintVeszprémvár-
megyeitisztviselőrésztvettAlmásy Pál osztrákellenespoli-
tikaiszövetkezésében.
Anegyvennyolcaspolitikaiszereplésükmiatthosszabb-

rövidebbideigültekmég:Barsi József memoáríró(1849—
1856), Tóth Lőrinc drámaíró, Greguss Ágost esztétikus,
Remellay Gusztáv ifjúságiíró(hatév),Földy János memoár-
író(hatév); Vadnai Károly szerkesztőpedigegyéviköz-
katonaságotszenvedettBécsben,Tirolban,Lombardiában.

*

Helyünk korlátozottsága miatt néhol úgyszólván csak
lexikálisfelsorolásraszorítkozhattunk.Hogyaszárazadatok
mégisnémiéletetnyerjenek,szeretnénkegy-kétfénycsóvával
rávilágítani,mifélesötétvalósághúzódikmegatörténelmi
adathalmazmögött,milyenisvoltazosztrákvárbörtönöknek
—anegyvennyolcasszabadsághősökfeketekolostorainak—
gyötrelmekkelteljes,sivár,kietlenélete.

Ε célra rendkívül alkalmas Földy Jánosnak börtön-
naplója,melycsakpárévejelentmegnyomtatásbanBalassa
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Imregondozásában.FöldyJánosjogakadémiaitanár,asza-
badságharcidejénanagyváradivésztörvényszékegyikbírája
forradalmiszereplésemiatthatévenátraboskodottJoseph-
stadtban,Olmützbensígyvalóbanvégigjártaszámosmagyar
hazafikálváriájátsegyénisorsamintegykeresztmetszetben
adjavalamennyiraboskodómagyartengernyiszenvedését.
AnagyváradielfogatásutánPestreszállítjákFöldyt.A

hírhedtNeugebäudekálváriájánakelsőstációja.Ittítélkeznek
felettesfogolytársaifelett„amabölcsbírák,akiknekneve
rendszerintHavrilla,Szrnacsekéshasonlóékesmorva,avagy
csehnevezet“.AtárgyalásokidejealattvégigélikBatthyány
Lajosgrófésmégszámtalanmártírvérestragédiáját.„Ló-
dobogás, lódobogás.Ésdobpergés.Ködösreggel,kemény
léptekajtókcsapódása.“Egyre-másraviszikapribékeka
szegényáldozatokatazakasztófaalá.Nemcsakmagyarokat,
idegenek is vannak közöttük: a lengyelWoranieczky, a
franciaAbancourt,aporoszGiron...abűnük:harcoltaka
magyarszabadságért.Ifjúnemesszívüketmagávalragadta
amagyarszabadságragyogóüstökösénekfénycsóvájaésvele
együttbuktakleamegsemmisülésbe.
Végreelérkezikazítélkezésnapja.Azítélet:kötél,melyet

azonban „báró Haynau őexcellenciája különös kegyelem-
képpen“tizenötévivasontöltendővárfogságra,vagyon-,hiva-
tal-éscímvesztésreváltoztat.Azelítélteketabudaivár
kazamatájába—onnanbetegen,elgyötörten—acsikorgó,
fagyostélizimankóban,kéthétigtartószekér-utazásutánaz
olmützi várbörtönbe szállítják. Földy harmadfélévi olmützi
rabságutánajosephstadtibörtönbekerülsotttöltnégy
hosszúesztendőt.
Abörtönéletszadistáiválogatottlelkigyötrelmeketeszel-

nekkiaszegénypolitikaifoglyoksanyargatására:megalázó
bánásmódbanrészesítikabüszkemagyarrebelliseket,bonyo-
lultbürokráciávalmegnehezítikazotthoniakkalvalólevele-
zést,hamisamnesztia-hírekelterjesztésévelfelcsigázzák,hogy
azutánannálinkábbelcsüggesszékaszabaduláshiúremény-
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ségét, állandó razziákkal, szobakutatásokkal riasztgatják
nyugalmukat,elkobozzákakönyveket,naplókat,íróeszközöket,
sakktáblákat,hogymindenléleküdítőeszköztőllehetőlegmeg-
fosszákarabokat,megtiltjákacsomagszállítást,azélelem
küldést,amivelnémiképpenasilányrabkoszthiányosságát
pótolhatták.Persze,aszigorúrendelkezésekenyhülnekidőn-
kéntamegvesztegethetőbörtönőrökjóvoltából,deezekviszont
aszembehunyásukértuzsorakamatotszednekapénzdolgában
amúgyisszűkösenállóraboktól.Mikormármáskínzástnem
tudnakkitalálniabörtönökparancsnokai,elrendelikaszakál-
lukleborotválását,hogyférfiékességükmegfosztásávalcsúfol-
jákmegaszerencsétleneket.

Sközbenegyrejönnek-jönnekazújfoglyok;meggondo-
latlanul szervezett Összeesküvések újabb áldozatai. Ezek
aggasztóhírekethoznakazotthonireménytelenállapotokról.
Sokukbanmárvégképpenkialszikaremény,hogyvalahais
viszontlássák „a mi szeretett, szegény, árva hazánkat,
Magyarországot...“
Sokanszintebeleörülnek,eszelősekkéválnakalelkifájdal-

maktól,másokszellemitompultságba,fásultságba,teljesletar-
giábasüllyednek.Mígvégremégiscsakfelderengaszabadu-
láshajnala.



Liberalizmusésneobarokk
Akiegyezéstőlnapjainkigterjedőidőszakotpusztánazon

külsőtechnikaiokkövetkeztébenfoglaltukegyfejezetbe,hogy
azegyesrészekközöttnelegyenbántóazaránytalanság;
egyébkéntazegyetlenfejezetbefoglaltkisebbkorszakokközött
éppen tárgyunk szempontjából lényegbevágó különbségek
vannak.
Nemcsak történelmünknek, de irodalomtörténetünknek is

legnyugodtabbkorszakaazanegyvenhétév,melyakiegyezés-
tőlazelsővilágháborúkitöréséigteltel.
Politikaifüggetlenségünkkorlátozottugyan,deszellemi

szabadságunkatöbbikorokhozképestviszonylagosanszinte
teljesnek mondható; nincs előzetes cenzúra, az uralkodó
liberális felfogáskövetkeztében igen lanyhaésenyheaz
esetlegesutólagosretorzió.Teljesaszólás-ésasajtószabad-
ság,nembetegesen ingerülta társadalmiérzékenységés
csekélymérvűahatóságiellenőrzésésreakció.Persze,mint
mindeneföldijelenség,ezazirányzatismagábanhordta
pusztuláscsíráitazokmiatt,akikaszabadsággalnemtudtak
élni,deannálinkábbvisszaélni.
Vandálokbölcseségelenneaztállítani,hogyezamai

fogalmainkhozképestvalóbanszélsőségesszellemiszabadság,
vagyhaúgytetszikszabadosság,idézteelőakésőbbiössze-
omlást,abbanazonbanmindenesetrenagyrészevan,hogy
ezösszeomlásutánátmenetileganemzetreártalmaserők
kaparinthattákmegahatalmat.
Viszontazsemegészenvéletlen,hogyebbenakorszak-
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banérteelfejlődésecsúcspontjátAranyJános,ésbontakozott
kiJókairegényíróiművészetesennekakorszaknakvégén
fejlődöttki—fejlődhetettki—AdyEndreköltészete.
Nehézeldönteni,károsabb-eazapozitívum,haateljes

szellemikorlátlanságidejénlelkiismeretlen,gonoszindulatú,
destruktíverőkisérvényesülhetnek,vagyazanegatívum,ha
szellemikorlátozottságokkövetkeztébenazalkotózseninem
tudja elérni teljes entelecheiáját és szárnyaszegetten alá-
hanyatlik.
Ésittnemisannyiraaméltánytalanságokra,üldözteté-

sekre,igazságosvagykevésbbéigazságosmegtorlásokragon-
dolunk, hanem gondolunk elsősorban az elhallgattatásra,
szóhoz-jutni-nem-engedésre,melyelőbb-utóbbszellemisorva-
dástidézelő.Azutóbbirólatárgyaltkorszakbanszósem
lehetett;azelőbbiekreiscsaknéhánypéldánkvan;jelentősebb
íróinkközülmindösszehármattudnánkmegemlíteni.Ezek
közülkétesetnemapolitikaitúlkapás,hanemamagától
értetődőenszigorúbbegyházifelfogáskörébetartozik.

Tolnai Lajos, aszázadvégkiválórealistaregényírója,
1868-ban Marosvásárhelyre került református lelkésznek.
Összeférhetetlen természete, üldözésimániája, túlzott becs-
vágyapokollátettékasajátéshíveiéletét.Megelőzőlegmáraz
isnagyfelháborodástkeltetthitfeleikörében,midőn1865-ben
zsidónőtvettelfeleségül.Őazelsőhebrogámmagyaríró.
Tolnai Marosvásárhelyen nem tudott alkalmazkodni a

kicsinyes vidéki környezethez. Minduntalan összeütközésbe
került avilágihatalmasságokkal,híveivel, paptársaival.Ő
magatúlérzékenyvolt,denemvoltsemmiérzékemásokérzé-
kenységeiránt.JakabÖdönígyjellemzihelyzetét:„Hiába
voltíróitekintélye,hiábavoltaleghíresebbésleghatásosabb
egyháziszónokokközülvaló,hiábavoltnagytudásaésfedd-
hetetlenjelleme:nemhasználtegyiksem!Ellenségeiazidők
folyamán alattomban fejére nőttek.Megkezdődtek a nyílt
üldözések, rágalmazások, feljelentések, fegyelmi vizsgálatok,
szóvalmindenelképzelhetőmeghurcoltatások.Tolnaiutoljára
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is,mintakelepcébekerültvad,végképelvesztetteafejét.
Ellenségetlátottmindenkiben.“
Különösen elmérgesítette a helyzetet, midőn 1882-ben

megjelent „A báróné ténsasssony“ című kulcsregénye a
marosvásárhelyitársadalompamflettje.Avilágielőkelősége-
kenkívültiszteletlengúnnyaljellemzibenneegyházavezető
egyéniségeitis.Ezekutánmárvalóbantarthatatlannáválta
helyzetesnemsokára(1884)lekellettmondaniamarosvásár-
helyipapságáról.
Simábbéscsöndesebbvoltakiválórealistadrámaíró,

Csiky Gergely, megválásapapságától.Atemesvárikatolikus
szeminárium tanára volt; erkölcstant, egyházjogot tanított.
Miután drámáival háromszor egymásután akadémiai pálya-
díjatnyert,fölötteshatóságaiengedélyévelfelköltözöttBuda-
pestre.AProletárokésMukányizajossikereutánpüspöke
figyelmezteti,hogyaszínháziéletbenvalószereplésnem
egyeztethetőösszepapihivatásával;erreCsikyGergelyott-
hagyta a papságot, hogy tisztára a színpadirodalomnak
élhessen.
AfiatalAdy Endre 1901április22-énaNagyváradiFriss

Újságban„Egykisséta“címmeléleshangúcikketírtanagy-
váradikanonokokellen.Akáptalansajtópertindítottellene.A
nagyváradikirályitörvényszékabtk.261.§-aalapjánbűnös-
nekmondtakiAdytbüntetendő,nyomtatványútjánelkövetett
becsületsértésbensezértháromnapifogházra,mintfős10
koronamellékbüntetésreítélte.AzítélethirdetésutánAdya
következőket írja: „Tessék örvendezni, tisztelt reakció!...
Ezfényesen,szépensikerült.Hej,depompáselőrelátással
csináltákismegaztazújsajtótörvényt!Fiatal,túlontúlbecsü-
leteshitű,butaságokellenküzdőkisújságírócikkeketír,
amelybenazonmeggyőződésénekadkifejezést,hogyaKáp-
talan-sornaknemmindegyiklakójateljesítihivatásátkrisztusi
szellemben. Hatalmának, tradicionális nimbuszának, tekinté-
lyénekegészsúlyávalráfeküsznekazértazok,akiknekkedvez
areakcióelsőbeharangozója,azújsajtótörvény,melyebben
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aszerencsétlenkisországbanegyetlenszabadinstitúcióra,a
sajtóraisrámérteahaláloscsapást...Háromnap?Jó,hogy
akasztófáranemkerültem...“
Εvalóbanjelentéktelenesetetnemannyiraönmagáért,

mintinkábbakorszakjellemzéséülemlítettükmeg.Mindaz
igazánenyheítélet,mindpediganyomábankeltelkeseredett
felháborodásjellemzőakorszakliberalizmusára.

*

ASzarajevóbaneldördültpisztolylövésnemcsakavilág-
háborúkezdetét,hanemegyúttalaliberáliskorszakvégétis
jelentette.Aháborúscenzúraegyszerrevégétvetiakorlátlan
sajtószabadságnaksezrégiformájábannemistámadtfel
azótasem.Shamégisátszűrődikacenzúrarostájánaközfel-
fogással,ahadilelkesedésselellentétesállásfoglalás,erre—
mintegykésőbbipéldánlátnifogjuk—atársadalomésa
különbözőhatóságokmárérzékenyenreagálnak.
Avilágháborútkövetőösszeomláselsőhalálosáldozata

Tisza István gróf, akimintkiválószónokésközgazdasági
szakírónemcsakpolitikaitörténetünknek,hanemirodalmunk-
nakisnagyhalottja.
Az1919márciusábanuralomrakerült proletárdiktatúra

amagyarszellemiéletüldöztetésénekiskorszaka.
Ε korra vonatkozóan elsősorban Tormay Cecil híres

„Bujdosó könyve“ szolgálhatforrásgyanánt,melyetakitűnő
írónő—mintacímismutatja—viszontagságosbujdoklása
közbenvetettpapírra.PestésNógrádmegyékbenbujdosottaz
ellenforradalmi érzülete miatt halálrakeresett írónő; vidéki
úricsaládokrejtegették,végülBarátiHuszárAladárbalassa-
gyarmatiházábantaláltmenedéket.Halálfélelmesszorongások
közepetteírtnaplójegyzeteitdolgoztafelkésőbbkönyvében,
melyaszomorúkorszaklegbeszédesebbirodalmidokumen-
tuma.
Ebbőlakönyvbőlmerítjüklegfőbbadatainkat,melyek
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vázlatosságukbanisélesenrávilágítanakamagyarszellemi
életekkorisiralmasállapotára.
Aliberáliskorsajtószabadságáthosszúidőrekompromit-

táltaabolsevistasajtódirektóriumelnökének,GöndörFerenc-
neknyilatkozata:„Azújságírókszabadszervezeténekazoktó-
beripolitikaiésamostaniszocialistaforradalomnakelőkészí-
tésébenésmegindításábanjelentősszerepevolt.“
Hogyakommunistákhogyanértelmeztékasajtószabad-

ságot,azvilágosankitűnikarendszervezérének,KunBélá-
nakkövetkezőszavaiból:„Természetszerű dolog, hogy a dik-
tatúra az individuális szabadságok kifejlődésére nem túlsá-
gosan alkalmas, nem alkalmas arra, hogy az egyéniség
szabadon kibontakozhass ék, ámde ha szellemi életünk elhanyat-
lott, az nem a mi szellemi életünk, hanem az a hátramaradt
burzsoá állam fizikai erőszakszervezetének az a része, amelyet
szépirodalomnak neveztek.“ Ezakijelentésegyúttalvilágosan
kifejeziaztis,hogyarendszeruraiszemébenmennyire
idegen,mennyiremeg-nem-értettvoltmindaz,amitamagyar
irodalomalkotott.

Ezek a szavak csak világnézeti alulépítményét adták
annakasoküldöztetésnek,melyetaproletárdiktatúrarészéről
amagyarközéletvezetőegyéniségeinek—köztükszámos
írónakéstudósnak—elkellettszenvedniök.Akiknemtudtak
vagynemakartak idejében elmenekülni, úgyszólvánvala-
mennyientúszkéntbörtönbehurcoltattak.
„Ahírszázakrólésszázakrólbeszél—írjaTormay

Cecil—,akikmabörtönökártatlanlakói,deneveketcsak
elvétvehoz.József Ferenc főherceg, Mikes János gróf szom-
bathelyipüspök,Wekerle Sándor voltminiszterelnök,Berze-
viczy Albert ésHerczeg Ferenc azAkadémiaelnökeésal-
elnöke, Darányi Ignác volt földművelésügyi miniszter,
Hegedűs Lóránt voltképviselő,gróf Mailáth József közgazda-
ságiíróésfiaPál, Balogh Jenő voltigazságügyminiszter,
Rákosi Jenő író,gróf Festetich Pál főkamarásmester,Somssich
András zenetörténész, Teleszky János voltpénzügyminiszter,
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Szapáry György földbirtokos, Zsembery István és Hindy
Zoltán akeresztényifjúságvezérei, Szurmay Sándor volt
hadügyminiszter, Szász Károly aképviselőházvoltelnöke,
gróf Károlyi György földbirtokos, Kirchner altábornagy,
Láng Boldizsár báró ezredes,Tallián Béla báró egykorifő-
ispán,Dessewffy Aurél gróf, azaggországbíró,akitfelesége
ravatalától hurcoltak börtönbe a vöröskatonák. Amagyar
nemzetkiválóságaiésmások,akiketmégtitkolelőttemahír.“
Akiketnemzártaképpenbörtönbe,azokatmásmódon

nyomorítottákmegegzisztenciájukban.Pintér Jenőkönyvé-
benolvassukakövetkezőjellemzőadatotBeöthy Zsoltról, az
ékesszavúirodalomtörténészről:
Abolsevistákszámosmásegyetemikartársávalegyüttöt

isfelfüggesztettéktanáriállásától;ahazafiasmagyaremberek
aproletárdiktatúraszempontjábólmegbízhatatlanárulók.
NaplójegyzeteibeBeöthyakövetkezőketírja:„Nyugdíja-

zásomnemcsakfölnemháborít,hanemellenkezőennagymeg-
nyugtatásomraszolgál.Haazok,akikazénszegényhazámat
elkótyavetyélték, nemzetemet tönkretették, engem elcsapnak,
rányomjákaleghitelesebbpecsétet,hogybecsületesenszolgál-
tamahazámat.Ennélatudatnálpedignekem,vénembernek,
egyébmárnemkellezenavilágon.“
Denemcsakazüldözésselkövettekelbűntakommunis-

tákamagyarszellemellen.Talánmégsúlyosabb,mert
hosszabbidőrekiható,kártokoztakazáltal,hogynyakukba
vettekésígykompromittáltaksokolyanderékmagyarírót,
akikhezalapjábanvévesemmiközüknemvolt.Végeredmény-
benazokisakommunizmusáldozatai,akikaproletárdikta-
túraidejéntájékozatlanságbólvállaltmellékszerepükmiatta
későbbiigazoltatásoksoránelmarasztaltatván,polgáriállásu-
katvesztették.Érdekeslenneezeknévsorátisösszeállítani,
legnagyobbrészükazonbanmégéletbenvansazélőirodalom
nemtartozhattanulmányunkkeretébe.
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A kommunizmus káros utókövetkezményeit bizonyos
vonatkozásbanmindmáigsínyliaszellemiélet.Abolsevizmus
rémuralmánakmegrázóélményeanemzet idegrendszerében
hosszúidőreszólótraumásjelenségekelőidézőjelett;ezek
ösztönös óvatosságot, bizalmatlanságot fejlesztettek, melyek
az írói szabadság korlátozására, megrendszabályozására
vezettek.
A proletárdiktatúrát követő korban megszaporodnak a

különféle írói perek. Nemzetgyalázás,vallásgyalázás,lázítás,
afennállótársadalmirendmegdöntéséreirányulótörekvés—
ezekaleggyakorabbivádpontok.Ezekainkriminációkmin-
denesetreérdekes,izgalmasfejezetétfogjákalkotniegykésőbb
megírandó irodalomtörténeti monográfiának, jelen tanulmá-
nyunkbólazonbanegyelőrekikellrekeszteniőket,minthogy
egyrésztmégélőemberekesetlegesérzékenységétsértenék,
másrésztakellőtörténetitávlathíjánmégúgysemlehetne
döntőbiztonsággalszétválasztaniaKazinczyakat—aMarti-
novichoktól.
Ezamegállapításvonatkozikatrianonicsonkaországi

állapotokra.Azonbannincsensemmiszükségtörténelmitáv-
latraahhoz,hogymárisamagyarszellemszabadságának
hősei-ésmártírjaikénttiszteljükazokatazírókatésújság-
írókat,akika megszállt országrészeken azidegenmegszálló
hatalom részéről szenvedtek üldöztetést. Itt viszont azért
óvakodunknevekközlésétől, nehogy a rendelkezésünkre álló
adatok hiányossága következtében valakit is méltánytalanul
kifelejtsünk.
Sajnos,eddigmégcsakazerdélyiesetekvannakváz-

latosanéshézagosanfeldolgozvaaz „Erdélyi mártírok és
hősök aranykönyvéiben. Egy-kétszárazszámadatisélesen
rávilágítazerdélyimagyarkisebbségszellemiéleténekküz-
delmesviszonyaira.Huszonnyolcírónevétolvassuk,akiket
sajtópörökkelzaklattak,avvalahozzátoldással,hogy„ezta
névsortszintevégtelenségiglehetnebővíteni“.Voltközöttük
olyanis, „akinekegyidőbenközel százsajtóperefolyta
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különböző igazságügyi szerveknél“. Ezeknek az íróknak
sikerültmégpénzbírságáránmegúszniazaklatást.Másik
tizennégyíróazonbanhosszabb-rövidebbideigtartórabságot
isszenvedettmagyarságáért.

*

Dehagyjukelazélőkvilágát,hogymegemlékezhessünk
mégaközelmúltegy-kétnagyhalottjáról,akikrőléletmüvük
alapján már kétségbevonhatatlanul megállapíthatjuk, hogy
bevonultakamagyarpantheonba.

Babits Mihály kálváriájaazelsővilágháborúidejénkez-
dődött.ANyugat1915augusztus16-ikiszámábanmegjelent
emlékezetesverseakedvesekezéről.

Csak egyszer lenne még enyém
s kedvemre csókkal öntenem,
szívesen halnék azután
nagyobb örömmel ontanám
kiss ujjáért a csobogó vért,
mint száz királyért, lobogóért!

NoszafelhorkantRákosiJenő,anyugatosokrégiádázellen-
fele.ABudapestiHírlapbantámadócikkeketírtaköltőellen,
hazafiatlansággal,defetizmussalvádolta.„Akieztírta,magyar
államigimnáziumban,azállamjóvoltából,hazafiságraoktatja
agondjairabízottgyermekeket.Milyenlehetegyolyanember
hazafiasérzülete,akiebbenarettenetes,hekatombákalatt
nyögőidőbenilyencinikuskijelentésrehajlandó...Babits
Mihályúrnemisegyszerűenvalaki,hanemtanárazállam
egyikgimnáziumábanésneveliazállamszámára,akirály
számára,alobogószámáraamagyarifjúságot...Kiállegy
középiskolaitanárúr(melyikrangosztály?)ésaztmondja:
mitlobogó,mitkirály,mitnekemmindez:szeretőmkisujja
többnekemmindennélahaszontalanságnál!Ésafiatalság,
melyetcsakórákválasztanakelúgyszólvánattól,hogymeg-
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lobogtassákelőtteanemzetizászlótshívjákakirályszol-
gálatábanküzdenisesetlegmeghalniahazáért:afiatalság
szívébenmeghasonolvanézalobogóraésa—tanárúrra.
Kinekhiggyen?Annak-e,akitazállamkirendeltésfizetarra,
hogyafiatalságotnevelje,vagy—magánakazállamnak,
amelyszorongattatásábanzászlajaaláhívja?Ittazifjúság
megrontásárólvanszó.“(MilygyakranelismételtvádSokrates
bürökpoharaóta!)
BabitsMihályönérzetesenválaszolt: „Bár mindenkinek

joga van megjelent verseimet tetszése és tehetsége szerint
magyarázni, senkinek jogát sem ismerem el arra, hogy
ártatlan verssorok rosszindulatú kommentálásából tanári tény-
kedésem megrágalmazására, vagy éppen az egész magyar
tanárság me g gyanúsítására terjeszkedjen ki.“
A mesterségesen szított közfelháborodás nyomására

Babitsot tanári állásából fegyelmivel felfüggesztették. A
fegyelmivizsgálatazonbanmindösszecsakazzalvégződött—
ezúttal—,hogyatisztviselőtelepigimnáziumból1916február
1-én berendelték a budapestvidéki királyi tankerületi fő-
igazgatósághoz,majdkésőbbisméttanáribeosztástnyerta
Munkácsy-utcaigimnáziumban.
Meghurcoltatásánakemlékeiakövetkezősorok:

ők amíg vérük vére hull
úgy védik itthon a hazát,
hogy szívbe fojtják zsarnokul
a gyermekeknek igazát.

Így jártam én is—nem rege—
és 'ágy vagyok már, úgy vagyok,
mint rossz családnak gyermeke,
kit egyre vernek a nagyok.

Egymásikversében:

A hazára az első telt pohárt:
igyunk, ne szóljunk: inni nem árt.



56

Az emberekre a második,
hogy adjon az Isten észt nekik.

Most ezt is szótlan, harmadikat,
a kedvesem kisujja miatt!

Nemsokára újabb incidens következett. Megjelent a
NyugatbanaFortissimocíművers:

És ha hasztalan
ima, sírás:—mi káromkodni
tudunk még, férfiak! Ma már
hiszünk káromlani—érdemes
alvó magasságot a Sorsban.
Hányjuk álmára kopogó
bestemmiáknak jégesőjét!
Mért van, ha nincs? Mért nincs, ha van?
Tagadjuk őt, talán fölébred!...

ANyugatnakeztaszámátelkobozták,azügyészségpedig
istenkáromláscíménvádatemeltaköltőellen.Abíróieljárás
—úgytudjuk—felmentésselvégződött,deafelújulnikészülő
iskolai-hatósági fegyelmi zaklatások elöl tanári pályáján
nyugdíjbavonul.
Nyugdíjátkésőbbelveszti;elégségesmagyarázatulszol-

gálhaterreakövetkezőrövidéletrajziadat:„1919májusában
amodernmagyarirodalomésavilágirodalomrendestanítója
lettabudapestiTudományegyetemen“.
Kétségbevontmagyarságavédelmére írjaDante-fordítása

előszavában: „Minden fordítás csak egy nemzet számára
értékessvalóbanajándékanemzetnek.Akármilyenparadox-
nakhangozzékis:aműfordításkönyvalegmenthetetlenebbül
magyarkönyv;azíró,akitnemzetekitagadott,evvelnem
mehetkülföldipiacra.Mindenműfordításkötet—smennél
nagyobbmunka-ésidőáldozattalkészült,annálinkább—
vallomásazírónemzetéhez-tartozásamellett;—bárvallomás
egyúttalanagynemzetközikultúraegységemellettis,az
Emberiséghitvallásamellett.“
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FenyőMiksánakaBabits-emlékkönyvbenmegjelentemlé-
kezésemégegyérdekes,témánkkörébevágókevésséismert
adatotemlítBabitséletéből.
AtényállásFenyőMiksánakVassJózsefakkorikultusz-

miniszterhez1922január11-énintézettlevelébőlrekonstruál-
ható:„Aztörtént,hogyBabitsMihálytvagyháromhételőtt
beidézte a rendőrség toloncházi osztálya és egy régebbi
verséért,melybenarendőrszellemlazítástvélfelismerni,most,
csaknemháromévvelaversmegírásaután(valószínűleg
megintaFortissimorólvoltszó)eljárástindítmeg—tehát
nemazügyészség—sBabitsotbüntetésselsújtotta,amiabból
áll,hogymintafennállótársadalmirendreveszélyesegyént
„nyilvántartja“.Igaz,ezalegenyhébbbüntetés,denekem
azótaazazérzésem,hogynemkérekabbólarendből,melyre
Babitsköltészeteveszélyeslehet.Nyilvántartjákalegnagyobb
magyarköltőt,akihaverseitnyugatinyelvenírná,maa
Nobel-díjkitüntetettjevolna,Dantenakutolérhetetlenfordító-
ját,majdanjobb,belátásosabbidőbenazországbüszke-
ségét...“

Vass József rövidválaszahasonlóügyekbenpéldaképül
szolgál: „...azonnal érintkezésbe léptem az illetékes rendőr-
hatósággal. Teljesen igazad van. Babits óriási költői egyéni-
sége külön elbírálást érdemel, örömmel közlöm Veled, hogy
e felfogásomnak sikerült érvényt szereznem: Babits töröltetett
abból a szégyenletes listából...“
Ígymárekkormegindulhatott lassan,de fokozatosan

BabitsMihályrehabilitációja,melyanyugdíj-ügyerendezésé-
tőlaKisfaludy-társaságitagságonkeresztülazAkadémiáig
vezetett.Kár,hogyafővároseztafolyamatotnemtetőztebe
elsö-oszályúdísz-sírhelyadományozásával.

JózsefJolánésGalambÖdönéletrajzikönyveibőlössze
tudjukmárállítanimegközelítőpontossággal József Attila
kriminográfiájátis.Azadatsorkorafiatalságábankezdődik.
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Nővérekönyvébenolvassuk:„1923decemberébentettele
azérettségit,mintmagántanuló.Kétvagyháromhétidejevolt
tanulásraakitűzöttvizsganapig,nagyondrukkolt,hogyel-
bukik.Verskötetét(SzépségKoldusa)vizsgaelőttelküldtea
főigazgatónak.Abbanreménykedett,hogyaköltőnekelnézik
adiákkészületlenségét.Éppenazellenkezőhatástérteelvele.
Magaafőigazgatóvizsgáztattaamagyarirodalombólés
ízekreszedteafiútudásátésalaposságát.DeAttilaálltaa
sarat.Bámulatosemlékezőtehetségemindentmagábaölelt,ami
vers,költészet,irodalom.Amikormárazthitte,szerencsésen
túlvanmindenen,egykérdésnélmegakadt.Sehogysemjutott
eszébeAranyJánosegyikversénekacíme.
— Nos,hogyanisállunkezzelaverssel?—kérdeztea

főigazgató.Végrediadalmasankivágta:Kukoricafosztás.
— Úgy!—mondtaafőigazgató.—Hátnem!Ten-ge-ri-

hán-tás!—tagoltahangosanfülébeaverscímét.—Fiatal
barátom,addigneírjonverset,amígAranyJánosverseinek
mégacímétsemtudja!

Attilafüligvörösödött.Afőigazgatóígyadtatudtára,
hogymegkaptaaSzépségKoldusátés—nemsokrabecsüli.
ÉsígykapottAttila,akiakisujjábanhordtaamagyar
irodalommindengyöngyszemét,verset,prózát—magyarból
elégségestazérettségibizonyítványába.“
Nemsokkalabalulsikerültérettségiután,1924januárjá-

banbíróieljárásindultelleneaLázadóKrisztuscíműverse
miatt.„Éppenmabeidéztekarendőrségre—írjajanuár29-én
nővérének—,aholmegtudtam,hogyazügyészségIsten-
gyalázásértpörbefogottaLázadóKrisztusnyomán...“
Július 10-én tárgyalta a büntetőtörvényszék Schadl

Ernődr.tanácsaJózsefAttilapörét.Hosszútanácskozásután
bűnösnekmondtákkiistenkáromlássajtóvétségébensnyolc-
hónapifogházraés200.000koronapénzbüntetésreítélték.
AzítéletutánírjaGalambÖdönnek,volttanárának:

„Istenkáromlás. Versben. 19 évvel. Hiszen még ezt a tizen-
kilencet is ellopták tőlem! Vétettem én evvel nekik? Különben
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a törvény: törvény. Csak azt nem tudom megértem, hogy
miután az ügyész is elismerte a vers tendenciájának nemessé-
gét és a jóhiszeműséget pedig feltétlenül, de a vádat —ért-
hetően — tovább is fenntartja, akkor akad bíróság, amely
marasztaló ítéletet hoz és abban 8 hónapra elítél egy 19 éves
fiatalembert, enyhítő körülménynek véve fiatal korát és súlyos-
bitónak a gyalázkodó kifejezések egész halmazát.“
Atáblaabüntetéstegyhónapraszállítottale;aKúria

pedigfölmentőítéletethozott,megállapítván,hogyaversnem
istengyalázóésígynemokozhatközbotránykozást.
Azérettségiutánaszegediegyetemreiratkozottbe

bölcsészettanhallgatónak. Egyetemi pályafutását azonban
megakasztottaegyújabbvers-incidens.Megjelenta Tiszta
szívvelcíműverseaSzegedcíműlapban:

Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm ...

FelhorkantaszegediFrissHírekegy irigykedőnévtelenje.A
műremeketazismeretlenberzenkedő„azerkölcsipornográfia
versfaragásiműveletlenségévelerkölcsilegsúlyosankifogásol-
hatónégystrófásrímbeszedettmázolmány“-naknevezi,és
természetesen ügyészért kiált. Nos, az államtekintély, az
ügyészségsakirályibíróságezúttalnemreagáltedühödt
kifakadásra,és—nemfogottkorbácsot.Mindösszeazegyetem
egyiktudósprofesszoraállottkiazállamtekintélyőreként,
magáhozrendeltetanítványát,azifjúköltőtskéttanújelen-
létébenkijelentette,hogyamígöél,JózsefAttilábólnemlehet
középiskolaitanár,mert„olyanemberre,kiilyenverseketír,,
nembízhatjukajövőgenerációnevelését“.
Erreakeserűepizódravonatkozikkésőbbiközismert

verse:
Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató

szegény
legény
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De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem

fura
ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám“ versemért,

a hont
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem

hevét
s nevét;

„ön, amíg szóból értek én,
nem lesz tanár e földtekén“

gagyog
s ragyog...

Erősebbidegrendszerűifjútalánfelsemvettevolnaegy
avatatlanöregúrrigolyáskifakadását,deazérzékenyJózsef
Attilánakennyiéppenelégvoltahhoz,hogyelvegyekedvét
atovábbiegyetemitanulmányoktól.
Későbbegyrejobbangyülekeztekafelhőkfejeköré.A

„Döntsdatökét,nesiránkozz“címűnegyedikköteténekegyik
versét az ügyészség inkriminálta; a bíróság elmarasztaló
ítéletethozottsaverseskötetvalamennyipéldányátelkoboz-
ták.UgyanekkoregyikVillon-fordításamiattszeméremsértés
címénindultbíróieljárásellene.
József Jolán könyvében olvashatjuk ügyvédje vissza-

emlékezését;érdemesleszegy-kétjellemzősorátidéznünk:
„Aköltő,akitvégzetearraítélt,hogymeglássa,meg-

hallja,megérezzeéskimondjaazt,amitmásoklegfeljebb
sejtenek, akinek lelkében felfokozottan ég embervoltának
tudataésazezzeljárófelelősségazelkövetkezőesztendőben
mégkétszerállottabíróságelőtt.Ahalálbüntetéselleniröp-
irataláírásáértújabbpénzbüntetéstkap.Egynyomtatásban
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megnemjelent,kéziratbancirkulálóversemiattismétpénz-
büntetésselsújtják...
Hamárakorszellemaköltőalkotásátnemaköltészet,

hanemabüntetőtörvénykönyvszerintmérlegeli,egyetmegkell
állapítani:abíróságokatörvényalkalmazásábannagyfokú
jóindulattaljártakel,amitbizonyít,hogyismételtencsak
pénzbüntetéstszabtakki...
Ahalálbüntetéselleniröpiratügyében,melyetkívülemég

ötenírtakalá,könnyűvédekezéselettvolna.Eléglettvolna
annyitmondania,hogyakifogásoltrészekutólag,azötudta
éshozzájárulásanélkülkerültekaszövegbe.Tudniillikaz
eredetikéziratnemkerültelő.DeJózsefAttilakijelentette,
akárazöaláírásaelőtt,akárutólagíródtakakifogásolt
mondatokaröpiratba,azokatöhelyesliésmagáéváteszi...“

*

Evvel fejtegetéseink végére érkeztünk. Csaknem kerek
száz íróról emlékeztünk meg, akiknek politikai, vallási,
világnézetivagyművészetimeggyőződésükmiattkülönböző
kisebb-nagyobbszenvedésekbenvoltrészük.Anévennem
nevezetekkelezaszámmégmegisduplázódnék.

Fölvetődikakérdés,vájjonlehangoló,lesújtó-eezazol-
vasmány.Miazthisszük,hogynem.Sőt,ellenkezőleg:fel-
emelő.
Amagyarságbüszkelehetarra,hogynemcsakaharc

terénálltamegahelyétezerévenátEurópavédelmében,ha-
nemaszellembirodalmábanis.Szerintünkmindenképpenfel-
emelőazatudat,hogyavilágnaknincsmégegynemzete,
mely a Szellem Szabadságának európai eszméjéért annyi
mártírtáldozottvolna,mintamagyar.Amártírokszenvedése
egyjobbésszebbjövőzáloga.

Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.
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