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Virikler László festőművész, a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskola 1980-ban elhunyt tanára arra hívta fel a figyelmemet, hogy csa-
ládjának birtokában van Bíró Antalnak, Szabadka szabad királyi város 
1848. évi első népképviseleti országgyűlésre küldött követének feljegy-
zése. Zöldes színű, merített papíron, 19 oldalon összefűzött 1-től 5-ig 
számoztt egész íven készült. Hosszanti irányban fél ívre összehajtva, ak-
taköteg képét mutat ja . Űgy látszik, hatósághoz való benyújtás céljára 
készült, vagy utóbb került ilyen felhasználásra. 

Bíró Antal 1818. június 6-án Szabadkán született. Atyja kisiparos 
volt, ki szűkös keresetéből nevelte gyermekeit, és amint az idősebb fiú 
arra megérett, inasnak adta, hogy megélhetése gondjain segítsen. Az 
apa azonban hamarosan, 1830-ban elhalálozott, s rövid idő múlva a var-
rogatásból gyermekeit nevelő özvegy is kolerahalált halt az 1831-i jár-
vány során. Ettől kezdve az Antalnál alig hat évvel idősebb testvér-
nénje vállalta, ugyancsak ruhavarrással szerzett szűkös keresetéből, öcs-
cse eltartását és nevelését. Lelkiismeretességében annyira ment, hogy 
amikor mód kínálkozott férjhezmenteiére, a házaságot csak azzal a fel-
tétellel vállalta, hogy jövendő fér je Antal kitaníttatásának költségét is 
magára vállalja. így nyílt lehetőség arra, hogy Antal nem követte báty-
ját a kisiparosi életpályán, hanem tovább tanulhatott. A népiskola és 
gimnázium elvégzése után — mint ez ebben az időben a szegénysorsú 
gyermekek körében szokásos volt — a ferencrendeik szerzetébe lépett és 
papnak készült. 1833-tól 1838-ig a szerzet iskolájában tanult logikát, fizi-
kát és teológiát. Időközben azonban kételyei támadtak, s végül arra a 
felismerésre jutott, hogy nem alkalmas a szerzetesi életre. így 1838-ban 
a rendből kilépett. 

Minthogy a szerzetesi iskolák képesítését a világi intézetekben nem 
fogadták el, kénytelen volt gimnáziumi tanulmányait folytatni. Anyai 
nagybátyja lehetővé tette, hogy gimnáziumi tanulmányait Pécsett befe-
jezze. Utána jogi tanfolyamra ment. 

A képesítés megszerzése után a híres szabadkai ügyvédnél, Spella-
tich Bódognál (1815—1890) patvarkodott,1 mígnem 1845 szeptemberében 
megszerezte az ügyvédi oklevelet. A fiatal szabadkai ügyvéd az évek 
során kis házacskát is szerzett. Ekkor érték az 1848. évi események. 
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Amikor az ú j választójogi törvény alapján kellett a városnak — immár 
két, önálló szavazásra is jogosult — képviselőt választania, a neves Spel-
latich Bódog mellett egy fiatalembert küldtek volna az országgyűlésre. 
De mivel kora nem érte el a törvényi mértéket, a megválasztását hatály-
talanították. Az ú j választáson két jelölt közül Bíró Antalnak jutott a 
többségi szavazat. Igy került szabad királyi Szabadka város követeként 
az első magyar népképviseleti országgyűlésbe, amely — ugyancsak elő-
ször — Pesten a Vigadóban tartotta üléseit. Az országgyűlés 1848. július 
7-én kezdte meg üléseit; Bíró augusztus 10-én2 mutat ta be megbízó le-
velét, és augusztus 17-én igazolták.3 

A parlament alsó tábláján ekkortájt már kialakulóban levő frak-
ciókon kívül maradt, és Kossuth hívéül szegődött, szaporítva a refor-
mista képviselők sorát. Résztvett a ház ülésein, és végigélte az 1848. 
szeptemberi napokat, az országgyűlésnek a király által történt törvény-
telen feloszlatását. Azok mellé állt, akik ennek ellenére az ülések foly-
tatását határozták el, és így — formailag — az illegalitás talajára lép-
tek,4 Az osztrák csapatok fevonulásakor a függetlenségi harc mellett 
tört lándzsát. Amikor a délvidéki események szülővárosát veszélyeztet-
ték, Szabadka tőle is kérte elégséges őrsereg kieszközlését védelmére.5 

Debrecenbe is követte a kormányt. 
Amikor kitörtek a villongások Kossuth és Görgey között, hogy Kos-

suth a fügetlenségi nyilatkozat kikiáltásához megkaphassa az alsótábla 
többségét, Bíró Antal is azok sorába lépett, akik 1849. április 5-én meg-
alakították a Radical-pártot, s programjukká tették a köztársaságot.8 

Résztvett a Függetlenségi Nyilatkozat megszavazásában. Buda felszaba-
dítása után követte a kormánvt és az országgvűiést Pestre, majd Sze-
gedre is. Tde Szacsvay Imrével 'együtt érkezett. Követte a kormányt 
Aradra Világosnál orosz fogságba esett. Kiszolgáltatták az osztrákoknak, 
hadbírósági eliárás indult ellene, azonban ezt hamarosan kegyelemmel 
megszüntették.7 így szabadult a Neugebáudé-ból 1850-ben. 

Szabadkára internálták. Folvtatta ügyvédi tevékenységét, de mint 
„kompromittálta?' hamarosan eltiltották ettől. Minthogy épp 'ebben az 
időben kötött házasságot, hogy életfeltételeiket biztosíthassa, tisztviselői 
állást vállalt a városnál. Az októberi diploma után ismét ügyvéd lett, 
a kis provizórium alatt újból városi tisztséget vállalt: főkapitánya, majd 
főbírája lett Szabadkának. Hazafias magatartását mutatja, hogy ennek 
ellenére a kiegyezés után tanácsnokká választották. Az ú j bírósági szer-
vezet életbe léptetése után pedig kinevezték a pesti ítélőtáblához bíró-
vá. Szabadkán, 1914. december 2-án halt meg.8 

Demeracz Jankával kötött házasságából tíz gyermek származott.9 

Negyedik gyermeke: Berta, később Lánárdt Istvánná, kinek házastársa 
főügyészi állást töltött be. E házasságból származott öt gyermek közül10 

az első: Amália, ki Gaál Ferenc bankigazgató felesége lett, s kinek há-
rom gyermeke1 ' közül a középső: Melinda másolta le Bíró Antal kézira-
tát, melyet az eredetivel összehasonlítva, a továbbiakban közreadunk. 
Antal nyolcadik gyermeke: Gizella, Békeffy Gyula felesége lett12 s e 
házasságból származott Békeffy Magdolna, a volt szegedi ügyvéd, Virik-
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ler Elemér13 neje, ki „megörökölte", és megőrizte mind a mai napig anyai 
nagyatyja életiratát, s bocsátotta fiának, Vinkler Lászlónak közvetítésé-
vel rendelkezésemre. 

* * * 

Koszorús költőnk Jókaival, én is elmondhatom, hogy láttam az Is-
tent,14, láttam mint éretlen gyermek, láttam serdülő koromban, láttam 
mint felnőtt, ifiú, mint férjfi , majd mint az élet delén álló s hanyatló-
ban levő, s látom ma is, midőn az élet határánál állok; látom nem testi, 
hanem lelki szemeimmel az ő műveiben mint bizonyságtételekben, s lá-
tom különösen a gondviselésben, melyet vélem egész lefolyt élet pá-
lyámon éreztetni kegyelmes volt. 

Való tényeket fogok elésorolni. 
Alig töltöttem be 11 1/2 életévemet, atyámat elvesztettem, s csak-

hamar, 13 éves koromban, jó anyámat is elragadta az 1831-ben dúlt nagy 
cholera-járvány, úgy hogy egyedüli támaszom maradt ritka jóságú, nem 
egészen hat évvel idősb nővérem szorgalmas munkássága, mert hát az 
ipara után élő atyám után sem anyánkra, sem gyermekeire nem ma-
radt egyéb örökség, mint az Istentől megadott testi egészség; mi gyer-
mekek telyesen az árvaság kenyerére jutottunk. 

Váljon nem-e az isteni gondviselésnek bizonysága rejlik azon kö-
rülményben, hogy atyámat oly korán vesztettem el? Hisz ha ő életben 
marad, nem-e kényszerült volna a szegénységgel küzdő iparos engem is 
mint már — csak 3 évvel idősb fitestvéremet — szinte valamely mes-
terség tanulására inasnak adni? s ha ez történik, váljon elfoglalhattam 
volna e fér j f i koromban a társadalomban azon állást, melyet betöltöt-
tem; nem-e mint kisiparos küzdelemmel kellett volna elvesznem a nagy 
tömegben? és ha nincs apámat túlélő anyám, ki varrásával kereste ke-
nyerünket, s nincs áldott nővérem, ki — noha szinte ruhavarrással szer-
zette be szükségleteinket — midőn kezét megkérték, csak azon feltétel 
alatt mondott igent, ha engem is magával vihet, s kitarthat, míg a gym-
naziális hat osztályt bevégzem; váljon kérdem, ezek nélkül nem-e keve-
redem a nagy embertömegbe, s veszek el úgy, mint annyi ezrek? És ki 
volt az, aki mindezen körülményeket úgy hozta kapcsolatba, hogy az 
eredménynek úgy kellett beállania, amint bekövetkezett? Talán szüleim-
nek, nővéremnek vagy éppen nekem a serdülő gyermeknek volt az a 
belátásunk, az az előre kiszámított tervünk a jövendő felett? vagy a 
véletlen szülte mindezt? Én, miután véletlennek semmit sem tulajdonít-
hatok, a mondottakban csak az isteni gondviselésnek egy bizonyítékát 
látom; tehát Jókai szerint láttam az Istent. 

Mint 15 éves ifiú — a gymnaziális 6 osztály sikeres bevégzése után 
— 1833-ik év utó felében — boldogult anyámnak s nővéremnek óhaj-
tása szerint — beléptem a Sz. Ferenc rendűek szerzetébe, s itt töltöttem 
el öt esztendőt. — A szerzet magán iskoláiban meglehetős sikerrel végez-
tem el az azon időben úgy nevezett logikai és physikai, valamint az l -ő 
és 2-ik évi theológiai tanulmányokat; de midőn közelgett az idő a szer-
zetesi fogadalom letételére, mindinkább előtérbe lépett előttem a kérdés, 
váljon megfelel-e a szerzetesi élet természetemnek, és én megfelelhetek-e 
a szerzetesi életrendnek? s végelhatározásom lett a rendből való kilépés, 
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mit 1838 Július 14-n egy társammal, Kocsis Istvánnal,15 végre is haj-
tottam N. B. [Beszúrás:] Időközben két ízben forgottam élet veszélyben; 
1835-ben a Tiszában fürödvén vigyázatlanságból, úszási tudományomat 
— mely alig 2 lépésre terjedt — be a mélyebb rész felé mutat tam be, 
ahol azután talpra állani akarván, a víz fejem felett csapott össze, s ha 
nincs közelben egy jobb úszó társam, ki hirtelen megkapott, aligha nem 
áldozatul esem. — S 1839-ben pedig Sz. Andrásnál a kiáradt Körösön 
szándékozván átladikázni, midőn a csónakba éppen beléptem, a csónak 
alulam kimozdult, s csak az a véletlen mentet t meg az elmerüléstől, 
hogy az éppen ott áthúzódó kompkötelet volt időm megkapni, s addig 
tartani, míg a csónakot visszahajtották alám, hogy abba beszálhattam. 
[A beszúrás vége.] 

Kilépvén a rendből, előttem állott az ismeretlen világ, támaszra se-
hol sem számíthatván, haj ta t tam a sors által, mint pehely a szél által; 
megkísértettem tanulmányaim folytatását Egerben, de tapasztalnom kel-
lett, hogy a szerzetesi magántanulást semmibe sem veszik, s így kísér-
letemmel fel kellett hagyni. Folyt az idő, elveszett az esztendő, mialatt 
azután én anyám fitestvérénél Békés Sz. Andráson hívadtam meg. 

Mennyi viszontagságos küzdelmek kísértek, mígnem szegény, de jó 
szívű nagybátyámhoz jutottam, megfejtheti azon állapot, hogy kereset-
pénz s megfelelő ruházat nélkül — mert hát bizony csak egy felöltő nyá-
ri ruhával bírtam — vándoroltam, kilátás nélkül jövőm iránt. 

Az idő folyt, s közeledett az újabb iskolai év, nekem határoznom 
kellett; felvettem tehát ú j ra vándorbotomat, s visszatértem nővéremhez, 
hogy innen Pécsre mehessek talán az ott oskolába járni szándékozó sza-
badkai tanulókkal — megadván magamat azon kényszerűségnek, hogy 
ott folytassam tanulmányaimat, ahol azokat a szabadkai gymnáziumban 
félbe hagytam. 

Eljutottam tehát Pécsre gyenge ruházattal, de még gyengébb pénz-
készlettel, itt első teendőm volt a felvételre jelentkezni, s az úgynevezett 
kurátori állást elnyerni, mellyel 20 fhp. évi fizetés volt összekötve, hogy 
mégis valami fedezetet nyerjek szükségleteim fedezésére; könyvek vé-
teléről természetesen szó sem lehetett, az előadásokat hallani s azokat 
feljegyezni vált feladatommá. Azonban: 

Az isteni gondviselés nem felejtkezett meg végképpen rólam, mert 
hát alig egy hó lejártával, a matheseos professora, Kleinczer tanár16 

kiszólít a táblához bizonyos mathematikai feladat megoldása végett, s ta-
pasztalta azt, hogy várakozásának nemcsak megfeleltem, de sőt vára-
kozásán felül oldottam meg a kérdést, — noha előttem a különféle gym-
náziumokból érkezett legjelesebb tanulókat is helyre kellett utalnia — 
azonnal gondolkozott sorsom javítása felett, s két oskolatársam tanítását 
— korrepetitorságát — havi 8 ftpengőért szerezte meg. 

Ekkor virradt fel nékem, — s noha havi 8 f t nem sok, — de nekem 
elég volt arra, hogy többé ne aggódjam önfeltartásom felett; le mond-
tam a kurátorságról, könyveket sem kellett vennem, a feljegyzések feles-
legessé válták, mert hát tanítványaimnak két példányban is állottak 
használatukra; hozzá járult, hogy oskolatársaim — kik az előtt mint ku-
rátort — szóra is alig méltattak, örültek, ha velők társalogtam, főleg 
midőn nemcsak a mathesisből, hanem a többi tantárgyakból is látták 
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felettük való elsőbbségemet; így folyt le az első oskolai év, nem ugyan 
valami nagy bőségben, hanem megnyugtató szegénységben, s annál na-
gyobb lelki örömben, mert hát a vég oskolai osztályozásánál én állot-
tam egyedül minden tantárgyból társaim felett mint első. 

A 2-ik oskolai évben már kész helyem volt Czirer17 megyei főor-
vosnál, kinek fiával, oskolatársammal s máig jó barátommal egy szobá-
ban — mint korrepetitor — lakván telyes ellátásban, s az egész család 
szeretetében részesültem. Itt töltöttem három évet. Igaz: 

A phyzikai osztály végeztével szándékom volt Pestre a mérnöki kur-
zusra menni, — mert hát meg kellett vallanom hajlamaim ide s nem 
a jogi pályára vonzottak —, de hát szándékom eredménytelenné lőn, 
mivel ismét azon helyzetbe jutottam, hogy magam fenntartását nem biz-
tosíthattam, s ezért noha későn — mert már az oskolai előadások meg 
kezdődtek, minthogy a mérnöki kurzusra Pesten beiratkozván egy-két 
előadáson meg is jelentem — ismét visszatértem Pécsre. Az öreg és ifiú 
Czirer szívesen fogadott, s Scytovszky püspök,18 a későbbi hercegprímás, 
noha későn jelentkeztem, a lyceumi tanulmányok folytatását megen-
gedte. 

Elvégezvén a két évi jogi tanfolyamot, visszatértem Szabadkára, itt 
Spelletich Félixnél, — akkor egyike a legjelesebb ügyvédnél — mint 
joggyakornok vétetvén fel, több magántanuló ifiúnak a vizsgákra való 
előkészítésével szereztem meg mindig kiterjedtebb szükségleteim fede-
zetét, s végre 1845 Septemb havában az ügyvédi vizsgát letéve önálló 
ügyvédi gyakorlatra jogosítványt nyertem. 

És ez a 2-ik időszak, melyben annyiszor éreztem az isteni gondvi-
selés működését, tehát annyiszor láttam Jókai szerint az Istent. Mert: 

Arra, hogy szerzetbe lépjek, bizonyára nem a saját gondolkozásom 
szülte el határozás bír t reá; valamint arra sem, hogy 5 évi bennlét után 
kilépjék, nem valami átgondolt terv, mely azután valósítandó lett volna 
általam; egyiket úgy, mint a másikat csak valami ösztön sugalhatta, 
melynek indító okai tudomásom és ebből folyó elhatározó akaratomon 
kívül estek, aminthogy ezt a bekövetkezett csaknem kétségbe ejtő álla-
pot igazolja. 

Nem-é isteni gondviselésnek tulajdoníthatom azt, hogy nem tekint-
ve az elveszettnek vélt 5—-6 évre, arra határozzam el magamat, misze-
rint folytatom ott tanulmányaimat, hol 6 év előtt elhagytam, bizonyára 
enélkül elzüllés következett volna be, pedig hát ezen határozatomnak 
foganatosítására sem állott fenn más eszköz, mint az általam ki nem 
számíthatott véletlen. 

És: saját kiszámításaimnak eredménye volt-e a körülményeknek 
azon találkozása, mely utóbb a könnyebb megélhetést, s az oskolai ta-
nulmányok folytathatását biztosították? Én legalább nem állíthatom, te-
hát miután mindazon körülmények, melyek életemre s annak fenntar-
tására szükségesekké váltak, az én értelmi alkaratom befolyása nélkül 
szövődték úgy, amint jelentkeztek; s miután a véletlent csak az emberi 
tudatlanság palástolására kitaláltnak tekintem, mert minden okozatnak 
kell, hogy megfelelő oka is legyen, [beszúrás:] az ember azonban ahol 
az okot fel nem találja, az okozatot pedig látja, szereti azt véletlennek 
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mondani; [a beszúrás vége] részemről nem ismerhetek más megfejtést, 
mint az isteni gondviselést. 

Azt vélhetné valaki, hogy már most az ügyvédkedési bizonyítvány 
elnyerésével minden megnyeretett, téved; mert hiszen manapság talál-
koznak ügyvédek, kik nem a vizsgán, de a praxisban buknak el, hát 
még azon időben? s kivált olyan fiatalembernek, mint én, kit szülő-
városomban alig ismertek, hol azt, ki nem a város szülötte volt, idegen-
nek (nie nasche, nem a miénk) tekintették; mennyi nehézséggel kellett 
küzdeni! De hát mégis csak haladtam önállóságomban, egy kis házikóra 
is — mely bár nem volt palota, s nem nyílt valamely szembeötlőbb tér-
re, — mégis közel fe'kvén a központhoz, az én óhajtásomnak megfelelt, 
s talán jobban éreztem benne magamat, mint sok gazdag az ő kincsekkel 
telt palotájában. De hát ezután jöttek az újabb megpróbáltatásoknak 
s veszélyeknek napjai. 

Az 1848-ik évi általános politikai mozgalmak természetesen Ma-
gyarországot sem hagyták érintetlenül, hisz jobbjaink már az 'előző év-
tizedben is erősen dolgoztak az elavult intézmények reformálása körül, 
mi volt tehát természetesebb, mint az általános mozgalom nyújtotta kö-
rülményeket felhasználva a célba vett reformokat megvalósítani. 

A pozsonyi országgyűlés a Pesten mozgó fiatalság az ország értel-
mesebb s merészebb polgársága kivívta 1848-ik évi nevezetes tör-
vényeket, kivívta az ország független Minisztériumát, s ezzel kor-
mányzatát. A Pestre összehívott országgyűlésre küldendő — most 
már nem követek, hanem — népképviselők19 választása napirend-
re került; Szabadka város is törvény szerint két képviselőjét — 
az I. választókerületben Spelletich Bódogot, a II. kerületben Vojnits ifj . 
Lukácsot20 — megválasztván, ezeket mandátumaikkal felküldötte; mind-
hogy azonban az utóbbi fiatal kora miatt igazolást nem nyerhetett, az 
ú j választás Antunovits Józseffel21 szemben reám esett; reám, aki a po-
litikai pályára nem is készültem, arról nem is álmodoztam; de hát a 
kor szellemének s barátaim reábeszélésénk engedve a megbízatást el-
vállaltam. 

Ennek folytán résztvettem a képviselő testületben Pesten, Debrecen-
ben, ismét Pesten s Szegeden át Aradig, addig mígnem Szemere Berta-
lan belügyminiszter jelentette, miszerint a kormány feje, Kossuth a dik-
tatúrát Görgey Arthur kezeibe tette le, s országgyűlésnek teendői meg-
szűntek.22 

Jelen voltam azon nagy megbotránkozást okozó hír vételénél, mely 
az országgyűlés feloszlatása végett kiküldött királyi biztos Lambergnek 
a Duna hídján tett átkelése alkalmával történt meggyilkoltatását hoz-
ta.23 

Jelen voltam midőn Perczel Mór a Szt. Tamást ostromló hadierő-
nél fennforgó árulásról szólott, s midőn Mészáros Lázár hadügyminiszter 
azon haderőnek személyes vezetése alá vételére ajánlkozott.24 

Jelen voltam Debrecenben az ápril 14-ki epochális nyilatkozat Kos-
suth áltai történt indítványozása megokolása s elfogadásánál25 — mert 
hát ki mert volna az akkor már diktátori hatalmat gyakorló Kossuth 
ellen felszólalni, hogy magát az árulás vádjának ne tegye ki? — úgy a 
megelőző képviselői gyűlésen, mint a református fő templomban történt 
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ünnepélyes kihirdetésénél. — Megjegyzem itt, hogy sem a képviselő-
házban nem történt egyéni szavazás, sem a templomban, hol a képvi-
selők a néptömeg miatt helyeiket sem foglalhatták el, mert még az osz-
lopok is tele voltak emberekkel. 

Buda bevételével29 visszatértünk Pestre,27 csak azért, hogy innen mi-
előbb Szegedre vándoroljunk le. E leutazást szegény mártírságot szen-
vedett Szacsvay Imrével28 tettem meg, ki nálam mintegy egy hétig tar-
tózkodott. Ezen derék, világos ész, jó szónoknak sem volt egyéb bűne, 
minthogy mint a ház jegyzője a dethronizátionalis nyilatkozatot alá-
írta. 

Szegeden szinte nem volt hosszú maradás,29 itt már mintha előjó-
solta volna a bukást ama nagy katastropha, mely a Tisza bal par t ján 
levő lőporgyár felrobbanásával állott be. Éppen képviselői ülésben vol-
tam, midőn egyszerre mintha az egész város háza — hol voltunk30 — 
összedűlni akarna — szörnyű robajjal rázkódott össze, ablakok csöröm-
pölve hullottak be, s midőn az első ámulatból magamhoz tértem, akkor 
vettem észre, hogy az egész terem üres, s a karzat alatt még egy vagy 
két képviselő futva menekül. Kimenekülvén s a helyszínen megjelen-
vén, a gyárnak csak helyét, s a Tisza folyásával egyirányban a falak 
tégláit, csaknem a szó szoros értelmében összemorzsolva elszórtan lát-
tam; borzasztó volt e robbanás, mert hát gerendákat, csonkított teste-
ket vetett át a Tiszán.31 

Végül megérkezünk Aradra is, hol az utolsó képviselői ülés tar -
tatott,32 de már itt biztonság a Marosnak sem egyik, sem másik felén 
nem volt, tehát szegény Rengey Ferdinánddal32 — kinek neje, gyerme-
ke, sógora, a szegedvárosi rókusi plébánus34 is mint menekülők súlyos-
bították a helyzetet, elhatároztuk, hogy kocsisát elbocsájtva, én veszem 
át a lovak kezelésit, s menekedünk N. Várad vagy Világos felé; útnak 
is indultunk N. Váradnak, de már az első csárdánál találkoztunk Gör-
gey előcsapatával, kik N. Váradról elhúzódva Aradra tartottak; tehát, nem 
maradt más hátra, mint Világos felé fordítani a rudat, azon hitben, hogy 
ha -még hadimérkőzés lesz, az csak Aradnál történhet meg, s mi hátul 
biztonságban lehetünk.35 De másképp határoztak az istenek, s a fegyver-
letétel 849 August 13-án megtörtént. 

Most már követtük fatumunkat, követtük az orosz sereget, ha ugyan 
követtük, miután foglyaik voltunk; igaz: elég humánusan bántak ve-
lünk, a szökéseket elnézték, egyik képviselővel — Szlavoniaerdővégi 
kerületből való földműves becsületes magyar emberrel36 — történt, hogy 
Rüdiger tábornoktól87 kapott egy darabka papíron saját nevű aláírást 
mint elbocsájtó levelet, de azon figyelmeztetéssel, hogy az orosz tábor-
ban nem lesz bántódása, de azon túl semmiért nem áll jót; voltak is 
többen, kik a laza őrizetet felhasználták a távozásra; de sőt volt olyan 
eset is, hogy midőn egyik képviselő társamat — Fischer Istvánt39 — 
midőn többed magával kocsin menekülni szándékozott, — maguk az 
oroszok — kozákok — figyelmeztették, hogy a vett irányba ne menné-
nek, mert arra osztrákok vannak, s Fischer csakugyan vissza tért, s ve-
lünk együtt megadta magát sorsának. Az orosz táborban való idézésünk 
mintegy két hétig tartott, — mialatt Sarkadon Rengey sógorát, a rókusi 
plebánust cholerában el is vesztetük, de végül átvett bennünket B. Gyu-
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Iánál az oszrák sereg, s megszűnt az őrizet lazasága, a tábor körül csak-
nem minden 10 lépésre egy őr állíttatván fel; s illy viszonyok közt szál-
lít tattunk vissza Arad alá, s pár nap múlva a várba, egy két osztály-
ból álló kasamatába. — Világosnál még — ha jól emlékszem — voltunk 
vagy 22-n képviselők, a várba beszállásoltattunk: Nyáry Pál,39, Rónay 
N.,40, Osztrovszky József,41 Rengey Ferdinánd, Hertelendy Mik-
sa,42 Fiath István,43 Fischer István, Hadsi Lázár,44 Mártonfy Ká-
roly,46 Szabadfy Sándor,46 egy eszéki képviselő,47 valami csutorás mes-
ter,48 egy felső vidéki — kinek nevét nem tudom49 — és én; ra j tunk 
kívül volt még egy Rónay és Szabadfynek testvére50, ki azért vonatott 
be, mert bátyját mint fuvaros gondozta. 

A honvédségi tisztek egészen elkülönzött kasamatákban helyeztet-
tek el, míg a legénység rövid úton a hadsreghez besoroltatott. 

Minthogy a bresciai fenevad, s a magyar szabadságharcnak saját 
vérébe fojtására kiküldött hóhérnak báró Haynaunak51 az önkéntes sta-
tárjális eljárásra vonatkozó — mely szerint annyi százaknak életét ol-
totta ki — megbízatása, Aradon lett beszállíttatásunk idejében korlá-
toztatott, s a vizsgálat s bíráskodás — ha annak mondható és nem ön-
kény — a hadi törvényszékre52 — melynek lelke a major auditor53 

szinte olyan magyarvér-szomj azó tigris volt, mint főparancsnoka Haynau 
— bízatott; beállott a némileg szelidebb, mindenesetre formaiabb el-
járás; formaiabb, mondom, mert hát ott ülnek a bírói asztalnál a bí-
rák, de akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi a politika, s mi a politi-
kai bűntett, pedig hát nem rablás, gyilkosság, vagy isten tudja, mily 
borzasztó tettek felett ítélkeztek, de még a legtöbb esetben arról sem, 
hogy váljon a vádlott megszegte-e a katona törvényeket, de hát látszó-
lag több bíró járul hozzá ahhoz mit a közvádló auditor elítélendőnek 
tartott, s a gyűlölt fejeknek hullani kellett. 

Elmúlt a véres emlékezetű október hatodika is64 — melynek áldo-
zatait szemeink előtt kísérték ki a golgothára — s talán már a bécsi 
kamarilla is undorodni kezdett a vad gyilkolások láttára, és szelidebb 
természetet öltött fel, már nem hóhér által igyekezett kioltani az életet, 
hanem több-kevesebb idejű várrabsággal megtörni a szabadságért he-
vülőket, dehát mégis enyhébb lett kz eljárás, s bennünket képviselőket 
— miután a hadbíróság kihallgatott — felszólítottak — mondanom sem 
kell hogy erős fedezet alatt — Pestre, az oly nevezetessé vált Neuge-
báude55 5. számú pavilonjába, itt ismét két egymással közlekedő szo-
bácskába zsúfolván be, itt ú j ra és ú j ra kihallgattatván, végül a Haynau 
és bécsi megbízói közt felmerült differenciák folytán:56 kibocsájtattunk, 
előbb Pestre, majd 850-ik évi január végével illetőségi helyeinkre in-
ternáltatván,57 én Mártonfy Károllyal58 850-ik évi február 2-ra érkez-
tem meg Szabadkára. 

A Haynau s bécsi kormány közt a már említett súrlódások mind-
inkább növekedvén, végre — mint állították — Haynau bosszúja meg-
hozta amnestiáltatásunkat.59 

Eként lett vége reám nézve azon küldetésnek, melyet 1848. augusz-
tus havában Szabadka város II. választó kerületéből nyertem. 

Meg kell itt említenem, miszerint az I. kerület képviselője, Spella-
tich Bódog — ki haláláig testvéri szeretettel volt hozzám — szökésben 
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kereste menekülését, és hosszú, veszélyes bújdosás után végre Ameriká-
ba jutott, honnét mint amerikai polgár csak 1867-ben, a kiegyezési ak-
tus után tért vissza két leányával. 

Azt hiszem, nem kell különösen az események egyes adatait felso-
rolnom, annak bizonyítékául, hogy mily életveszélyek tornyosultak kö-
rülöttünk a nagy harcnak oly szomorú befejezésével; meg vagyunk győ-
ződve, hogy lehettek, sőt voltak, kik a veszélyt előre látták, de igen 
kevesen vagy senki, akik a kibontakozást előre tudták vagy irányozták 
volna; valóban ki gyaníthatta volna, hogy éppen akkor korlátozzák ha-
talmában a nemzet hóhérját, midőn leginkább dühönghetett vad ter-
mészete — értem midőn Aradnál a várba hurcoltattunk, s midőn éppen 
megérkezett a rendelkezés, hogy a foglyok haditörvényszék elé állítas-
sanak; ki számított a meghasonlásra, mely Haynau s bécsi megbízói közt 
előtört, vagy ki számított még inkább arra, hogy Haynau bécsi megbí-
zói ellen bosszúját amnestiálásba leli. Valóban látni kell ezekben az Is-
ten ujját, az isteni Gondviselést, s Jókaival az Istent. 

Visszaérkeztem tehát a szorongattatásokkal teli napok után szülő-
városomba, s elfoglaltam kis lakásomat, ú j ra hozzáfogván az elhagyott 
ügyvédi gyakorlathoz. 

Ugyanezen évben még oltárhoz vezettem elhalt egyik oskolatársam-
nak özvegyét, Demeracz Jankát, kivel máig is boldog házasságban — 
gyermekeinkben is örömünket találva — töltöm napjaimat. Ámde: 

Az imádott hazára nehezedett súlyos csapások engem sem hagytak 
érintetlenül, az ügyvédség gyakorlatától eltiltattam,00 s nehogy tétlenül 
kereset nélkül kellessék nőm vagyonából élni, elfogadtam Szabadka vá-
ros katasteri munkálatainál a díjnoki állást, hol már előttem barátaim 
is működtek; majd 1857-ben a népszámlálást vezettem, s 1858-ban a vá-
ros főpénztárosává (Zahlmeister!) neveztettem ki. — 1861-ben — az al-
kotmányosság első derűjében01 — tanácsnokká választattam meg, de ezen 
állásról — az újabb provisorium behozatalakor82 — többi társaimmal 
egyetemben leköszöntem. — Ismét az ügyvédi diplomát kezdettem ér-
vényesíteni, amidőn barátaim rábeszélése folytán 1863-ban a város fő-
kapitányi hivatalának vezetését vállaltam el. — 1865-ben, midőn Miluti-
novits Szvetozár03 — szinte szabadkai származású — előbb Staats An-
walt,64 utóbb 872-ben zalaegerszegi, majd bajai törvényszéki elnök, majd 
kir. táblai s legutóbb kúriai bíró — a tovarisovai kerületben országos 
képviselővé megválasztatott: én a város főbírói székét foglaltam el; 
1867-ben pedig az alkotmány visszaállításával,65 népválasztás út ján ismét 
a tanácsnoka, majd Czorda Bódognak,00 a mai kúriai másodelnöknek or-
szágos képviselővé történt megválasztása után: a főbírói állás betöltésére 
léptettem elő. 

Ezen állásban működtem egész 1870-ik 2-ik feléig, midőn a pesti 
kir. ítélőtáblához rendes bíróvá neveztettem ki.67 

Ezen időszakban történt reám vonatkozó azon jelentékeny esemény, 
melyben ismét az isteni gondviselésnek működését kell elismernem. 

Mint városi főbíró egyéb teendők felett a sommás eljárási ügyek 
elintézésével különösen foglalkoztam, s pedig szerénységem megsértése 
nélkül mondva — a lakosság közmegelégedésére, nem kímélvén erőt a 
fáradtságban, sem időt az ügyek elintézésében, úgy hogy méltán számít-
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hattam rendes fizetésemen felül a külön megjutalmazásra is, minek kö-
vetkeztében a város képviselő testületéhez kérvényt nyújtot tam be. En-
nek elintézésénél történt meg, hogy kérelmem egyenesen — addig jó 
barátomnak, a német invasionalis kormány alatt szinte hosszú — 8 évi — 
rabságot szenvedett, Lénárd Máténak08 ellent állásán bukott meg. Ezen 
a jó barátnak ellenséges viselkedésén elszomorodva, panaszkodtam Czor-
da Bódog barátomnak enyhülést keresvén abban, hogy valaki előtt 
őszintén elmondhatom megsértetésemet, — mert hát akkor mindannyian 
egy érzelműeknek tartottuk magunkat — s mi lett az eredmény? nem 
az, amit vártam, a részvétnyilvánítás, hanem ennél hasonlíthatatlanul 
több: mondhatnám testvéries felhevülés; mert Czorda Bódog barátom, 
nevemben — megbízás nélkül — folyamodott, s folyamodásának az ak-
kori igazságügyminiszter Horváth Boldizsárnál09 sikert is vívott ki, a 
pesti kir. ítélőtáblához rendes bíróvá való kineveztetésemért; ez tud-
tomon kívül történt, erről vagyis inkább lépéseinek eredményéről elő-
ször is maga Czorda Bódog értesített meglepő táviratával. —Mily kü-
lömbség a két jó barát közt, az egyik lesújt, a másik felemel; és mégis, 
ha az egyik nincs, nem teend semmit a másik; s nem áll be életpályám-
ra oly befolyással bíró ú j fázis; nem-e az isteni gondviselésnek keze 
működött itt? s működött azután is, s működik máig is. 

Ugyanis: 
Én, a királyi bíróságok 1872-k évi tervezett felállításakor, a sza-

badkai kir. törvényszékhez kértem magamat elnökül kineveztetni, amely 
állásban gyermekeimnek jövőjét előnyösben véltem biztosítani; s meg-
történt, hogy ugyanazon jóbarát, ki egykor — megjutalmaztatási kérel-
mem kedvező elintézését meggátolta, — megjelenik házamnál, leányom 
kezét fia, Lénárd István ügyvéd részére kikérni; én — miután leányom 
is igent mondott — annál kevésbé elleneztem a házassági frigy köté-
sét, minthogy Lénárd Máté — most már nászom — Szabadka egyik elő-
kelő családjának feje, különben is főispáni hivatal viselt derék hazapol-
gára. No azután az élet folyamán illyképpen szövődő viszonyokat tes-
sék másként, mint az isteni gondviselés befolyásaként megfejteni! Igaz 
utólag, apróra boncolva a fennforogott körülményeket, azt lehetne mon-
dani, hogy mindez a természet egyszerű törvényei szerint folyt le, ám-
de én voltam-e az a mester, aki az ezerféleképp változható okokat úgy 
rendeztem, hogy éppen ezen és nem más okozatnak kellett bekövetkez-
ni? Én legalább is nem vagyok azon helyzetben, hogy magamnak illy 
előrevaló látást tulajdoníthassak. 

Nem hallgathatom el befejezésül azon isteni kegyelmet, melyben 
876-ik év óta részesülhetni valóban szerencsémnek tartom; értem azt, 
hogy lelki szemeimmel bepillanthattam a szellemek országába, hogy száz 
megannyi bizonyítékát nyertem annak, miszerint a halállal nem vesz el 
az egész ember — non omnis moritur,70 — hogy nemcsak hiszem, de tud-
nom is lehet azt, hogy a halál beálltával, a test feloszlásával, az ember 
nemesebb része, a lélek, nemcsak fennmarad, de valóságos életet foly-
tat tudatával annak, amit a földi — testi — életben cselekedett, azon 
feladatnak menvén elébe, hogy magát, a legfőbb jó, az Isten akaratához 
képest folyton tökéletesbítse; — tudnom engedtetett, hogy miután a lélek 
élete nem szakad meg, hanem folytatódik a testi halál után is, tehát tö-
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kéletesedése is folytonossá válik, s azzal, hogy a földi hüvelyt elhagyja, a 
szellemek világában nem lesz azonnal mindentudó vagy mindenlátó, itt 
is tanulnia, művelődnie, tökéletesednie kell, nem az anyag és törvényei-
nek megismerésében, hanem oly szellemi kincsekben, melyeket sem a 
rozsda meg nem ront, sem a moly meg nem emészt; ezért már e testi 
életben eme kincsek megszerzésére kell főként törekednünk. 

A napokban olvastam a Budapesti Hírlapban egy kuriózumképpen 
közzétett közleményt, Vay Wurmbrand Adeline71 ima könyvéből, me-
lyet — miután én annak tartalmát telyesen magáévá teszem, [beszú-
rás:] mert azt semmiképpen sem tarthatom merő kuriozitás tárgyául, 
hanem valósággal minden képen egyezőnek tekintek [a beszúrás vége] 
— imitt eléadok: 

„Köszönöm Neked óh uram, hogy a lélek magasztos titkait megnyi-
tottad előttem. Mindenható atyám, te leromboltad előttem azokat a so-
rompókat, melyek külömben az emberiséget a lelkek világától elválaszt-
ják. A Te mindenható kezed megemelte előttem a fátyolt úgy, hogy most 
lelkileg látok, lelkileg érzek; Te elvetted a halál fullánkját, mert reám 
nézve immár nem látszik a halál, hanem csak a Te benned való örök 
élet, én Istenem! Te megszüntetted a válás fájdalmát, amelyet egy sze-
rető lény halála okozhat nékem, mert rám nézve nem létezik válás, az 
én halottaim élnek, és ők eljönnek hozzám, hogy megvigasztaljanak. Óh 
atyám, Te a föld minden kincsénél és javainál többet adtál nekem. Kö-
szönet neked mind ezekért, jóság Istene! Hű szolgád leszek, minden hí-
vásodnak, parancsodnak engedelmeskedni fogok. Tehetségeim a Tieid, 
neked szolgáljanak. Nyisd fel szemeimet, füleimet és szívemet, hogy a 
Te akaratod szerint láthassak-halhassak és érezhessek, és ne engedd meg 
hogy gonosz hatalmak elfordítsanak Te tőled." 

Ezzel tárgyamat némileg kimerítve tollamat leteszem. 
Szabadka, 1895. január 17. 

J E G Y Z E T E K 
1 Speletics (Spelletich) Bódog (Félix) Szabadkán született 1815-ben. Szépanyja 

Martinovics Ignác édesanyja volt. Alsó és középiskoláit feltehetően Szabadkán végez-
te, majd jogi tanfolyam abszolválása után ügyvédi képesítést nyert . Ügyvédi gyakor-
latát Szabadkán folytatta. Mikor István nádor körutat tett az országban, a szabadkai 
dlszőrséget őrnagyként ő vezényelte. Később Szabadka főispánja. 1848 szeptemberében 
honvéd állítási biztosként működik, miután ez év júniusában követnek választják a 
júliusban megnyíló országgyűlésbe. Követi a kormányt Debrecenbe, Pestre, Szegedre 
és Aradra. A világosi katasztrófa után Bem tábornokkal együtt hagyja el az országot 
és emigrációba megy. Megjár ja Posent, Hamburgot, Londont, ma jd az Észak-amerikai 
Egyesült Államokba megy, ahol Davenport-ban farmerkodik. It thon eljárást indítanak 
ellene és a hadi törvényszék 1852-ben' távollétében ítélkezik felette. Az emigrációba 
követte családja is. Fia az i f jabb Bódog, az amerikai hadseregbe lép önkéntesként, 
majd mint a ,,Donaldsoni hős" kapitányi rangra emelkedik. Másik fia kint marad, 
amikor atyja, két leányával 1866-ban hazatér. Lelke volt az 1848-as ellenzéki mozga-
lomnak. Tat-Tóvárosban 1890-ben fejezte be életét. 1849. április 5-én ő is aláírója volt 
— Bíró Antallal egyetemben — a Radical-párt programívének. Irodalmából: Magyar 
Hírlap 1852. évf. 760. sz.; Vasárnapi Üjság 1390. évf. 35. sz. és 39. sz. hol képét is 
közli; Szinnyei József, Magyar írók stb., XII. k. 1346—1347. hasáb; Iványi István, Sza-
badka sz k. város töténetébe I—II. k. passim; Wurzbach. Bíographisches Lexikon 36. 
k. 134—135, bibliográfiával; Braun Henrik szerk.. Városháza, Szabadka 1912; és számos 
más helyen közölt egyes adatok. — Itt jegyezzük meg, hogy az 1849-es Radical-párt és 
létrejöttének történetét részletesen tárgyalja Habermann Gusztáv, Az ügyvédek szere-
pe a ..Függetlenségi Nvilatkozat". létrejöttében, című és Országos Ügyvédi Tanács 
1974 évben hirdetett pályázatán díjazott, kéziratos pályamunkája. 

! Az 1848/49 évi országgyűlés alsótáblai naplója. 1848 augusztus 19-iki XXXI. sz. 
ülésének jkve; Beér János—Csizmadia Andor, Az 1848*49. évi népképviseleti Ország-
gyűlés, Budapest, 1954, 185. p. Továbbiakban „Beér—Csizmadia" alatt idézve. 
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s O. Gy.-i napló 1848 augusztus 17-i, XXXIV. sz. ülésjkve és Beér—Csizmadia, 
1. m. 190. p. 4 O. Gy. napló 1848 október 7-i, LXXXVII. sz. ülés jkve és Beér—Csizmadia i. m. 
267—272. p. A korszakkal foglalkozó bőséges irodalomból itt csak Kovács Lajos, ezen 
országgyűlés volit békepárti követének, Történelmi tanulmányok, A szeptemberi napok 
1848-ban, cimű értekezésére utalunk (in: Budapesti Szemle 79. k. —1883—, 65—85. p.—). 5 Reiszig Ede, Bács-Bodrog vármegye története (in: Borovszky Samu szerk., Bács-
Bodrog vármegye II. k. 216. p.) 

• A Radical-párt programívét az összes aláírásokkal, fac simileben közli: Gracza 
György, Az 1848—49-iki magyar szabadságharc története, Budapest é. n. (1897—1898). II. 
k. 396. p. utáni melléklet; Jókai Mór—Bródy Sándor—Rákosi Viktor, Ezernyolcszáz-
negyvennyolc, Budapest 1898, 226—227; csak az első oldal fac simile-jét közli Rózsa 
György—Spira György, Negyvennyolc a kortársak szemével, Budapest 1973, 348. p. 609. 
sz. alatt. — Bíró Antal aláírása az íven a 33-ik helyen szerepel. Az aláirt szöveg így 
hangzik: „849 Apr. 5. A' radical párt programja, lör. Egy és oszthatatlan Magyar-
ország, telyes önállással és függetlenséggel. 2. Magyar országnak demokrata Köztár-
sasággá alakítása. 3. E' magas célok elérése végett, elvetvén minden félrendszabályt, 
elhatározott, bátor politicának követése." 

' Magyar Hírlap 1850. évf. 221. sz. — augusztus 4— 975. p. 
' Vinkler Elemérné, szegedi lakos, szíves közlése. 
' Ezek a születésük időrendjében: Vilma, Bertalan, Erzsébet, Berta, (férjezett 

Lénárd Istvánné), Jenő, Dezső, Ágnes, (férjezett Adorján Antalné), Károly, Gizella, 
(férjezett Dr. Békeffy Gyuláné) és Ilona, (férjezett Dr. Békeffy Károlyné). 

" Ezek a születésük sorrendjében: Amália (férjezett Gál Ferencné, volt szegedi 
bankigazgató neje), István, László, Imre és Anna. Egy az e jegyzetbell, mint pedig 
az előzőben közölt adatok Vinkler Elemérné szíves közlésén alapulnak. 11 Ezek a születésük sorrendjében: Ferenc, Melinda, Imre. 

" Dr. Békeffy Gyula Nagyváradon született 1857-ben. Szabadkán folytatott ügy-
védi gyakorlatot és később a magyar királyi Curia Ügyvédi Tanácsának is tagja lett. 
Szabadkán 1920 július 17-én fejezte be életét. Fia: György ugyancsak ügyvédi pályára 
lépett és később Szabadka város főügyésze lett. Budapesten halt el 1971-ben. Bíró 
Antal egy másik leányát: Ilonát pedig Dr. Békeffy Károly ügyvéd és bankigazgató 
kérte nőül. A Békeffy-ek a család ama ágából származnak, amely a „sallóvölgyi" elő-
név viselésére volt jogosult. (L. idevonatkozólag még: Gerö József, A királyi könyvek, 
Budapest 1940, 20. p.) Békeffy Györgytől két leánygyermek származott. 11 Vinkler Elemér régi szabadkai család leszármazottja volt. Atyla: Simon, anyja 
Tarnay Gizella, kinek atyja Szabadka város főkapitányi tisztét töltötte be. Vinkler 
Elemér Szabadkán született 1882-ben, alsó és középiskoláit is szülővárosában végezte, 
majd jogot tanult és 1906. december 19-én szerzett ügyvédi oklevelet. A Szabadkai 
Ügyvéd ! Kamarába kérte felvételét. Hamarosan keresett ügyvéd lett. tekintélyes testü-
letek és vállalatok kérték fel jogtanácsosuknak. Az első világháború után, amikor a 
Délvidéket Jugoszláviához csatolták, Magyarország javára optált és Szegeden telepedve 
le a Szegedi Ügyvédi Kamarába kérte felvételét. Előzékeny modora és széleskörű 
műveltsége és jogtudása itt is hamarosan az ügyvédek első sorába emelte. Nem egy 
szegedi, később névre szert tett ügyvéd, szerezte felkészültségét i rodájában. Reá vo-
natkozó adatokat közöl- Braun Henrik szerk.. Városháza. Szabadka 1912 Felavatásának 
ünnepére. Nagyvárad 1912. passim; s más források, valamint a Szegedi Ügyvédi Ka-
mara lajstroma. — Szegeden 1941 május 7-én halt meg. Házasságából három gyermek 
származott: Vinkler Wpmér, a Szeeedi József Attila Tudományegyetem tanára 'ada-
tait közli: Szegedi egyetemi almanach 1921—1970. Szeged 1971. 404. p.); 2) Vinkler 
László festőművész, a Szegedi Juhász Gvula Tanárképző fő'skola tanára (munkássá-
gát ismerteti: Bálint Sándor, Modern míívészfeiek in: Jelenkor 1941. évf. november 
15-iki szám 11. p. és u. a., Vinkler László freskói a somogyiteleni templomban, in: 
Délmagyarország 1943. évf. november 14-ikl szám 8. o. alatt, valamint Dér Endre, 
Vinkler László köszöntése, in: Művászot XTTT. 1972. évf. 6. júniusi szám, 28—30 p.—); 
3) Vinkler Mária, fér jezet t Makiári (Kiekner) Péterné. 

" Feltehetően .Tókai Mór. A láthat* Tsten. plmfl utal (in: Jókai Mór 
önmagáról. Eletraizi és egyéb emlékezések. Budanest, 1904. 327—359. p.). 15 Róla közelebbi adatokat fel tárni eddig nem sikerült. 

Személvi adatait feltárni eddig nem sikerült. 
11 A Czirer család Antal nevű pesti orvostanár tagja 1838 augusztus 30-án nemes-

ségre emeltetett. (Kempelen Béla: Magyar nemesi családok 3. k. 211. p.) Feltehetően 
ennek rokonáról van szó. Nem kizárt hogy a Pécsett 1851-ben született Czirer Ákos 
későbbi pécsi ügyvéd az említett megyei főorvos unokája és Bíró Antal bará t jának és 
korrepetál t jának gyermeke. (Szinnyei József, Magyar írók stb. II. k. 534—535. p.) Ma-
gára az említett főorvosra és fiára eddig közelebbi adatokat fe l tárnunk nem sikerült. 

" Scitovszky János az Abauj vármegyei Bélán született 1785 november 1-én. 1809-
ben szentelték pappá, 1824-ben rozsnyói kanonok, 1827-ben ugyanott püspök lesz. 1838 
november 19-én foglalja el a pécsi püspöki széket és azt 1849 július 21-éig tölti be, mi-
kor is esztergomi ersekké és hercegprímássá emelik. 1853-ban megkapja a bíbornoki 
méltóságot. Az autonomista magyar irányzatot képviselte a politikában, minek követ-
keztében a reakció pártolásával vádolták és 1849 május 20-án honárulóvá nyilvánították. 
1853-ban visszatelepíti a jezsuitákat Nagyszombatra. 1856-ban ő szenteli fel az eszter-
gomi bazilikát, amelynek építkezésére majd 900 000 forintot adományozott. 1857-ben az 
1847-es magyar alkotmány visszaállításáért száll síkra. 1860 december 17-én Esztergom 
örökös főispáni méltóságába iktat ják. Egyházi célokra tekintélyes vagyont adományo-
zott az említett összegen felül is. Esztergomban 1866. október 19-én hal el. 

" Az 1848. évi IV. és V. tc. továbbra is országgyűlésről beszél. Az 1848. évi V. tc. 
praeambuluma „népképviselet alapján választásra nézve" rendelkezik. E törvénycikk to-
vábbra is „követ" választást ír elő és nem beszél „képviselők"-ről. Hamarosan azon-
ban — különösen 1S48 szeptembere után — az országgyűlést „nemzetgyűlés"-nek, egye-
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sek „konvent"-nek kezdték nevezni s a követeket „képvise lőkéként , ,, népkép viselők"-
ként emlegették. Eme elnevezések azután általánosakká váltak. 

*u A vojincs csaiad Bacs varmegye nemesi csaiaaainak egyike volt, rész-
letes leszármazási táblát közöl: Kempelen Béla, Magyar nemesi családok XI. k. 1347— 
137. p. alatt . Nem lehet pontosan megállapítani, hogy az említett (ifj.) Vojnics Lukács e 
munka 136. lapján IV. alatt említett, vagy 137. lapján IV. a. alatt írt leszármazási 
tuQiauan említett szemellyel azonos-e. Az etsőn egy 1826-ban született, a masikon egy 
1832-ben született Lukácsról esik. Miután a követté választott Lukács mandátumát ép-
pen fiatal kora miatt semmisítették meg — az 1848. évi V. tc. 3. §-a szerint a választ-
hatóság a 24 éves kor betöltéséhez volt kötve — nyilvánvaló, hogy ama Lukácsról van 
itt szó, akit Kempelen a 136. lapon IV. számú levezetésben említ. Eszerint Vojnics 
Lukács a ty ja Lörincz volt, ő maga pedig 1826-ban született, feltehetően Szabadkán. 
Iskolái elvégzése után valószínűleg jogot tanult és a kor szokásának megfelelően ügy-
védi oklevelet szerezhetett. 1848 június 19-én választják meg Szabadkán a 2.-ik kerü-
letben országgyűlési követté. Az alsó tábla (az 1848-as törvények változatlanul alsó- és 
felsőtábláról beszélnek, de a közvéleményben hamarosan a „képviselőház" és „felső-
ház" elnevezések lettek úrrá), az 1848 július 4-én megtartott „előleges" ülésén a hat 
legfiatalabb közé kerül és így — még igazolatlanul — a szokásnak megfelelően alsótáb-
lai jegyzőnek delegálják. E működése azonban meg sem kezdődik, mert mire a sor-
rendben a jegyzőségre sor kerülhetne nála, az alsótábla 1848 július 7-én tar tot t III. 
ülésében megválasztását érvénytelennek nyilvánítja. Ennek oka elsősorban egy a meg-
választása ellen beadott folyamodványnak volt következménye, mely fel tárta fiatalabb 
korát és így választhatatlanságát. L. Beér—Csizmadia i. m. 138, 143. p.; Reiszig Ede, 
Bács-Bodrog vármegye története (in: Borovszky Samu, Bács-Bodrog vármegye, Buda-
pest é. n. II. k. (1910/204—205. p.) — 1861 március 20-án Szabadka a 2-ik kerületben 
ismét országgyűlésbe küldi, ahol június 5-én a tróbeszédre adandó felirat (és nem ha-
tározat) mellett szavaz. (L. Reiszig Ede i. m. 244—245.;) és Iványi István, Szabadka sza-
bad királyi város története I. rész, Szabadka 1886, 524. p.) 1865 november 29-én — a kis 
provizórium után — Szabadka második kerülete ismét csak őt delegálja képviselőként 
a parlamentbe. (Reiszig Ede i. m. 247; Iványi István i. m. 544. p.) Felesége Szemző 
Jozefa, gyermekei: Lukács (1866—1885), Imre (+ 1897), István (1856, későbbi főispán és 
1898-ban bárói rangra emelik). Ezt azonban Vojnics Lukács már nem érte meg, mert 
1893-ban meghalt. (L. Kempelen i. h.) 

11 Almási Antunovics József, nemesi családból származik. A család Mária Teré-
zia alatt részesült donatióban. (Reiszig Ede i. m. 567. p.) Részt vett a szabadságharc-
ban, mint honvéd, minek következtében az osztrák hadseregbe besorozták testvérei-
vel: Mátyás, István és Lajossal egyetemben, ahonnan azonban nem sokkal később el-
bocsátották. (Iványi István i. m. 496. p.) 1857-ben július 23-án, Szabadka város tanács-
nokává választják. (Iványi István i. m. 515. p.) Jóval később képviselőségi álma mégis 
megvalósul, mert 1892—1896 évi országgyűlésben városát ő képviseli. (Reiszig Ede i. m. 
567. p.) 

" Az 1849 augusztus 11-én tar tot t ülésről esik itt szó. Ugyanis az előző ülésen Sze-
mere Bertalan még nem volt jelen, mert Görgey Ar thur táborában tartózkodott, ahon-
nan csak 1849 augusztus 10-én érkezett Aradra (L. Gracza György i. m. V. k. 693. p.) 
L. még az országgyűlés képviselőházának 1849 évi augusztus hó 11 napján tartott , 
CXCVIIII. számú ülésének Besze János követ által feljegyzett jkvét (az eredeti lap-
pang) (Beér—Csizmadia i. m. 478—479. p.) 

" Országgyűlési napló 1848 szeptember 28-án tartott LXXVII. számú képviselőházi 
ülés jkve; Beér—Csizmadia i.m. 255. p. 

" Országgyűlési napló, 1848 augusztus 21-iki, XXXVII. számú képviselőházi ülés 
jkve; Bér—Csizmadia i. m. 193—194. p. 

, s Országgyűlési napló, 1849 április 14-iki, CLXVII. számú képviselőházi ülés jegy-
zőkönyve; kivonatosan közli Beér—Csizmadia i. m. 400—401. p. — L. még a „Függet-
lenségi nyilatkozat" külön irodalmát. 

" 1849 május 21. 
" A képviselőház ülését 1849. július 2-ára hívták egybe a Megyeház üléstermébe, 

miután a tanácskozások előző helye — a Vigadó díszterme — Henzi bombázása foly-
tán elpusztult. Ezen a képviselőházi, CXCV. számú ülésen az országgyűlés székhelyét 
Szegedre át tenni határozta. L. országgyűlési napló, képviselőházi 1849 július 2-iki ülés 
jkve; Beér—Csizmadia i. m. 441—447. p. 

!8 Szacsvay Imre a Bihar vármegyei Sállyi-ban született 1818 (1811?) november 1-én. 
A család esztelneki ágából származott a ty ja : József, iskolái végeztével Nagyváradon 
jogot tanult . Mint patvarista Beöthy Ödön mellett kiskövet az 1839—1840 évi ország-
gyűlésen, majd 1840 szeptember 24-én megszerzi ügyvédi oklevelét. 1848 május 10-én 
nagyváradi kincstári ügyész, amikor június 24-én tar tot t választáson a képviselőházba 
választják. Kossuth híve az alsótáblán, ahol 1849 január 14-én jegyzővé választják. 
1849 április 5-én aláír ja — mint egyik szervezője — a Radical-párt programívét Bíró 
Antallal egyetemben Részt vesz az utolsó aradi képviselőházi ülésén is. A „Független-
ségi nyilatkozat" egyik szövegezője volt. 1848 június 26-án Országos Főtörvényszéki 
bíróvá nevezik ki. Világos után először Arad megyében bújdosik, ma jd elfogják, hadi 
törvényszék elé állítják, amely 1849 október 23-án halálra ítéli és másnap az ítéletet 
kötél által ra j ta végrehaj t ják . Nagyváradon szobrot emeltek a lakjának, a debreceni 
Kossuth szobor egyik mellékalakja is őt ábrázolja, a budapesti Kerepesi temetőben 
díszes síremléket emeltek emlékének. Kiteriedt irodalma van. 

21 Az országgyűlés képviselőháza Szegeden 1849 július 21-én, és 28-án tartott nyil-
vános ülést, a két dátum között pedig szinte naponta zárt tanácskozmányra gyűltek 
a képviselők. L. országgyűlési napló, képviselőházi 1849 július 21-iki és 28-iki, CXCVI. 
és CXCVII számú ülés jkvét és Beér—Csizmadia i. m. 448—477, 549—555. p., valamint 
Hunfalvy Pál emlékezéseit (in: Budapesti Szemle 55. k. — 1888 — 201—209 pl., végül 
nevezett naplóját a MTA. könyvtárában. 
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•• Bíró Antal közlésével végleg eldönhető, hogy az országgyűlés képviselőház'. 
Szegeden nem a Zsótér házban (jelenleg Széchenyi tér 9. sz.) tartotta üléseit, hanem 
a városháza nagytermeben. Ezt egyeDkent megerősíti Hunfalvy Pál is. (in: Budapesti 
is i. m. i-'Zeit neiyes Keiznei' jduus (A regi szegedek i. K. 24b, u. a., öze.seu toi-
ténete II. k. 166. p.), Kinhorn J. (.tiorn Ede, Die Revoiution und die Juden in Ungarn 
nebst einen Rükckblick auf die Gescl. chte der Letzteren, Leipzig 1B51, 126—127. p.) 
megállapítása és téves pl. Tömörkény István (idézi Péter László, Szeged irodalmi enp 
lékhelyei, Szeged 1974, 100. p.), Nagy Zoltán—Papp Imre (in: Szeeed, Műszaki könyv, 
kiadó, Szeged 1960, 97. p.) ama megállapítása, hogy az üléseket a Zsótér hazban tartotr 
*4k. Ez felveti a Zsótér házon elhelyezett Balcescu emléktábla valódi helyének kérdé-
sét is. A megállapodás az oláh emigránsokkal, ugyan.s a kormány tárgyalásai kereté-
ben jött létre, s e megállapodást Kossuth Lajos csak megerősítette, amint ez magából 
az okiratból is kitűnik. Már pedig a Zsótér házban kaszárnya volt, ma jd ott kapót/ 
helyet a honvédelmi minisztérium, de sohasem székelt abban sem a kormány, sem 
az országgyűlés, pedig Kossuth Lajos, kinek lakása a Klauzál téri Kárász házban 
volt, hivatala részére pedig e ház udvari épületét és egy közeli másik házat ürítettek 
ki. így a Balcescu-féle emléktábla is az országgyűlés üléseinek helyére, a Városháza 
falára kívánkozik. 

31 Habermann Gusztáv, Az újszegedi lőportár robbanása 1849-ben, kézirat a szer-
ző birtokában. Az irodalomból: Szemere Bertalan miniszterelnöki beszámolója az or-
szággyűlés alsótáblájának 1849 július 28-iki ülésében (in: Országgyűlési napló, képvi-
selőházi CXCVII. ülés jkve; Beér—Csizmadia i. m. 466—467; doberdói Breit (Bánlaki) 
József. Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harcának katonai története Budapest 
1930, III. k. 245; Danzer Alfonz, Dembinszky Magyarországon, Budapest 1874, 344, 355; 
Dézsi Lajos, Báró Jósika Miklós, Budapest 1916, 279—280; Egy szegedi polgár, Az ú j -
szegedi lőportár fölrobbanása, (ín: Szegedi Napló XXII. évf. — 1899 — 189. sz. — július 
28 — 4. p.); História Domus Franciscanorum 1828—1920, 63. p. kézirat a Csm. Lt-ban; 
Gelich Richárd, Magyarország függetlenségi harca 1848—49-ben, Budapest 1889, III. k. 
811—812; id Görgey István, 1848 és 1849-ből, Budapest 1888, III. k. 317—318; Gracza 
György i. m. V. k. 626; Hunfalvy Pál, idősb Görgey István munká ja (in: Budapesti 
Szemle 5. k. — 188 — 209. p.); Jókai Mór, Dekameronja. Pest MDCCCLVIII, i. k. VIII. 
Katonadolog, 118—122; u. a., A látható Isten, (in: Jókai Mór önmagáról, 327—328. p.); 
u. a., A tengerszemű hölgy, (in J. M. összes művek kritikai kiadás 55. k. 105. p. és 
u. i. itt Szekeres László jegyzetei 428. p. alatt, hol Kup felügyelő nevét tévesen Krupp-
nak ír ja) , Jókai Mór, Bródy Sándor—Rákosi Viktor, Ezernyolcszáz-negyvennyolc, 296; 
Jósika Miklós, Egy magyar család a forradalom alatt, Pesten 1862, VIII. k. 25—32; 
Márki Sándor, Az 1848—49-ik évi szabadságharc története (in: Szilágyi Sándor, A ma-
gyar nemzet története X. k. 350. p. és uo. 1. jegyzet); Móra Fernc, Jókai szegedi 
látogatásai (in: Világ XVI. évf. — 1925 — 43. sz. — február 22 — 9—10.); Pap János: 
A Piaristák Szegeden, Szeged 1886, 228; Pethő Sándor, A szabadságharc eszméi, Buda-
pest 1916, 217; Péter László, Szeged irodalmi emlékhelyei, 86; Péter László, Űjszeged, 
125 éve (in: Délmagyarország 64. évf. — 1974 — 175 sz. — július 28 — 8. p.); (Hamming 
Wilhelm), Der Felzug in Ungarn und Siebenbürgen in Sommer des Janres 1849, Pesth 
1850 308; Reizner János, Szeged története, II. k. 166—167; u. a., A régi Szeged I. k. 215— 
216, 245—247; Remenczy, Az újszegedi lőporos-raktár föllobbanása 1849-ben (in: Szegedi 
Híradó XI. évf. — 1869 — 35. sz. — május 2 — 2. p.); Steier Lajos, Haynau és Paskie-
vics .Budapest,é. n. (1926) II. k. 69—70, 185, Szabó Ferenc. Értékes adatok egy oros-
házi iparosmester családi feljegyzéseiben (in: Szántó—Kovács Múzeum évkönyve, Oros-
háza 1960, 143. p.); Szeremlei Samu, Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forra-
dalom idejéről, II. k. Pest 1867, 253; Szilágyi Sándor. A magyar forradalom napjai 
július elsője után. Pest 1849, 37; Váry Gergely, Emléklapok, Csongrád múlt jából 1904, 
(idézi Péter László); Zsilinszky Mihály, Csongrádvármegye története, Budapest 1900, 
III. rész, 242. p. 

" Bíró Antal itt nem az ausruertus 3-íkí (vagy 4-iki) ülésre utal, hanem az augusz-
tus 11-én tartot tra. L. 30. jegyzet alattiakat. 

11 Rengey Ferdinánd személyével már foglalkoztunk a 4. jegyzetben. Nevezett fe-
lesé" N v í r " irn1+ Nvárv f ^ ^ t ííyp^p'H—"R/iTcimí r k nlé^-^"^13 ""olt. 
Rengey gyermekei: Rózsa, később fér jezet t Korda Benjáminná és Rengey Ferdinánd: 
mindketten utódok nélkül haltak meg. 

14 Nyáry Ferenc a forradalom lelkes híve volt. L. Jászai Géza, A Szegedi szent 
Rókushoz czír"z<=>tt r. kath. plébánia 100 éves története 1805—1905. Szeged, 1905, 74—95, 
hol a róla készült festmény reprodukcióját is közli. Az eredeti a plébánia birtoká-
ban. 

55 Az országgyűlési képviselők egy csoportja, főleg azok. akik az úsívnevezett 
Béke-párthoz tartoztak Görgey és csapatainak védelme alá helyezték magukat, mert 
biztatást kaptak, hogy ez esetben velük az oroszok méltányosan fognak bánni. Ezek 
közé tartozott a Bíró Antal által később említendő Nyáry Pál, Rónay Lajos. Osztrovszky 
József, Hertelendy Miksa, Fischer István. Mártonffy Károly, Szabadffy Sándor. Mint 
látható voltak közöttük Radical-pártiak is és maga Bíró Antal is közöttük volt. Ez meg-
állapítható abból a névsorból, amelyet Görgey Ar thur az orosz parancsnoknak átadott 
a hadsereg mellett tartózkodó polgári egyénekről, s amely Sarkadon 1849 augusztus 2-án 
(görög-keleti naptár szerint.) valójában 17-én kelt. Az eredeteiek fotókópiáját a Szov-
jetunió Minisztertanácsa Legfelsőbb Levéltári Igazgatósága, Külkapcsolatok Osztályának 
vezetője volt szíves a szerző rendelkezésére adni. 

" Feltehetően Antal Mihály, Veröcze vármegye rétfalvi járásának országgyűlési 
képviselőjéről van szó. Az országgyűlésnek csak két földműves foglalkozású követe volt. 
A másik: Szivák Miklós, Bihar vármegye beret tyóújfalusi kerületét képviselte. L. Beé r -
Ciszmadia i. m. 16. p. ahol utóbbit „beregböszörményi" követnek jelölik. 
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37 Rüdiger Feodor Vasziljevics gróf, lovassági tábornok, született 1784-ben, meg-
halt 1856-ban, átvette Görgeytől a hadseregéhez csalatkozott polgári menekülteket és 
az azokról kiállított névsort. 

38 Fischer István Kiszetón született 1810 január 6-án, a ty ja : Antal, anyja : Mar-
sovszky Ilona. Iskolái elvégzése után, valószínűleg jogászi képzettséggel. Temes vár-
megye szolgálatába lépett 1828-ban. 1848 júniusában megyéje a rékasi kerületből küldi 
az országgyűlésbe követként. Világos után fogságot szenved és Bíró Antallal egyetem-
ben részesül kegyelemben. Később eleinte kereskedőként kereste kenyerét, de 1865-ben 
megyéje ismét országgyűlési képviselővé választja, 1869-ben megyei törvényszéki bíró, 
majd 1871—1884 években királyi törvényszéki bíróként működött. Temesvárott 1884-ben 
halt meg. 

Nyáry Pál, ki 1806-ban született földbirtokos volt. 1845-ben Pest megye alispán-
ja. Liberális reformpolitikus. 1848-ban megyéjét képviseli az országgyűlésen, ahol ere-
detileg a radicál csoporthoz vonzódik, később azonban a forradalom kibontakozása során 
a Békepártba megy át. Az Országos Honvédelmi Bizottmány alelnöke. Világos után 
halálra ítélik, az ítéletet kegyelemmel 10 évi börtönbüntetésre változtatják, melynek 
jó részét Josefstadtban le is tölti. Az 1860 október 20-iki diploma után újból ország-
gyűlési képviselő. Meghal 1871-ben. 

40 Az országgyűlésnek egy Rónay nevezetű képviselője volt és az Rónay Lajos. 
Atyja : Mihály, ki eredeti nevét: „Oexel" változtatta Rónayra. A család nemességet nyert 
és a ..zombori" előnevet viselhette. Családi birtok Kiszomboron feküdt. Lajos ott szüle-
tett 1821-ben, később a neves szegedi polgár Kárász, Borbála nevű leányát kér te nőül. 
Később főispán lesz. 1891 január 1-én halt meg. Kiszomborban a családi sírboltban te-
mették, amely ma is fennáll és nevezetessége Kiszombornak. 

" Osztrovszky József Szegeden 1818. január l-én született, a tyja József kórház-
gondnok volt Szegeden. Iskoláit Szegeden végezte, jogot Pozsonyban tanult, ahol Somogyi 
Antal, a „vándorpatr ióta" mellett jurátuskodott . 1840-ben szerzi meg ügyvédi képesí-
tését. Utána Szegeden ügyvédi gyakorlatot kezd és Rengey Ferdinánd városi főügyész, 
háormszoros országgyűlési követtel együtt szervezik az ellenzéket. E mozgalomnak Ren-
gey mellett legjelentősebb alakjává küzdi fel magát. 1848 március utan városi tanács-
nokká választják, de hamarosan országgyűlési követként küldik, Kossuth Lajos vissza-
lépett képviselő helyett a nemzetgyűlésbe. Később kormánybiztos Bat thyány Kázmér 
mellett, s bár elvben követte a kormányt Debrecenbe, ez alatt az idő alatt mindvégig 
Szegeden tartózkodott. Világos után halálra ítélik, az ítéletet kegyelemből sok évi vár-
fogságra változtatják, melyből többszöri kegyelem után 1855-ben szabadul. Egy ideig 
mint biztosítási tisztviselő dolgozik, majd az októberi diploma után a város polgár-
mestere lesz. Utóbb a budapesti tábla bí rá ja lesz és bírói emelkedő pálya után Buda-
pesten 1899 április 22-én meghal. Személyével számos helytörténeti munka foglalko-
zik. 

is Hertelendy Miksa régi torontáli családból származik. A család nemessége révén 
a „hertelendi és vindornyalaki" előnév v-selésére jogosult. Miksa 1792-ben született és 
1830 év óta egyfolytában képviselte megyéjét az egymást követő országgyűléseken. 
Már a ty ja : József is megyei követ volt, alispán és aranysarkantyús vitéz. Anyja écskai 
Lázár Katalin. 1849-ben megyei főispán, majd májustól kormánybiztos. További sorsát 
egyelőre követni nem tudtuk. Fia: Gyula 1885-ben meghalt. 

13 Fiáth István Székesfehérváron született 1812 július 26-án. Aty ja : János, anyja : 
alapi Salamon Erzsébet. A család az „eörményesi" előnevet viselő nemesi család. Élet-
adatait csak az 1848-as események óta ismerjük. Fehér vármegye ráczalmásl járása 
küldte követként a nemzetgyűlésbe. Tagja lett az 1848 szeptember 4-én Bécsbe indított 
küldöttségnek. 1849-ben kormánybiztos Tolna megyében. Világos után az aradi vár 
foglya és később halálra ítélik. Büntetését életfogytiglani börtönre változtatják kegye-
lemből, melyből ú jabb kegyelemmel később szabadul. 1861-ben járása újból a parla-
mentbe küldi. 

" Hadzsics (Hadzics) (Hadsits) Lázár a Torontál megyei Mellencében született 
1814. április l-én. Iskolái elvégzése után jogot tanul és ügyvédi oklevelet szerez. Nagy-
becskerek városbírája lesz. E város küldi képviselőként a nemzetgyűlésbe, ahol már 
1848 július 24-én indítványozza a vészbíróságok felállítását. Egyidejűleg javaslatot ter-
jeszt elő ostromállapot bevezetésére. Indítványából majd csak 1849 február jában lesz 
valóság. 1848 október 5-én a kormány biztosaként Verbászra, a táborba megy. Követi 
a kormányt Debrecenbe, Pestre, Szegedre, Aradra. Világos után ellene is hadbírósági 
eljárás indul, amelyet ugyanazzal a határozattal szüntetnek meg, mint Bíró Antalét. 
Most Nagybeeskereken bíró lesz, majd főügyész, végül magánügyvéd. A kiegyezésig 
a Földhitelintézet tisztviselője, Pesten. A kiegyezés után Torontál vármegye alispánja, 
majd 1872—1882 években pesti táblabíró, ez időtől pedig kúriai bíró. Nagybeeskereken 
1884 augusztusában hal meg. Radikális. 

Mártonffy Károly született 1821-ben Petrováczon, Bács megyében. Iskoláit Pet-
rováczon, Verbászon, Újvidéken, Szarvason, Pozsonyban végzi, majd Pápán jogot ta-
nul. Az ügyvédi képesítés megszerzése után Zomborban irodát nyit 1842-ben. 1848-ban 
Bács-megyei szolgabíró, mikor a megye alsó járásában, Petrovácz a parlamentbe küldi. 
Betegségét gyógykezelendő 1849 ápril.sában Debrecenben, ahova a kormányt és nem-
zetgyűlést követte, hat hétre szabadságolják. De április 14-én a függetlenségi nyilai-
kon t meghozatalaban még részt vett. Világos után három hónapig Arad foglya, majd 
felszállítják Pestre a Neguebaudébe, ahol azonban csak két hetet tölt. Eljárását 1851 
augusztus 25-én kegyelemmel megszüntetik, ö t is internálják, rendőri felügyelet alá 
helyezik, az ügyvédség gyakorlásától megfosztják. De 1856-ban ismét kap működési en-
gedélyt Zomborban. Az októberi diploma után Bács vármegye tiszti főügyészévé vá-
lasztják, mikor is felszólal az októberi diploma ellen, annak érvénytelenségét hangoz-
tatva. A kiegyezés után 1871 jnius 11-ikétől 1876 augusztus 10-éig megyei főispán. 1884 
június 13-án ismét országgyűlési képviselővé választják, most Zomborban. Budapesten 
1887. november 3-án halt meg. 
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" Szabadffy Sándorról kevés adatunk van. A Vas vármegyebell Szentgotthárt vá-
lasztotta képviselőjének a nemzetgyűlésbe. Ekkor ott városi tanácsnok volt. Világos 
után Bíró Antallal együtt kap kegyelmet, s el járást megszüntetik. Az 1865—1867-es or-
szággyűlésben ismét képviseli városát. A Radical-párt tagja. 

" Eszék város az 1848. évi V. tc. 5. §. A/6, pont szerint csak egyetlen képviselőt 
küldhetet t a parlamentbe. Ez Freund Ferenc volt, ki ekkor 30-ad kerületi főfelügyelő 
volt a városban. „Franz Xavér Freund königl. Rath und Inspector, verlor aber on folge 
seiner Betheiligung als Deputirter am ung. Reichstage im J. 1S48 seinen Posten" mondja 
Wurzbach Biographisches Lexikonja. Fia publicista volt, ki részt vett a bécsi forra-
dalomban, minek következtében nyugdíjazták. Fia Zsidóváron 1818-ban született, no-
vember 1-én. Az apa irodalmilag is tevékeny volt 1849-ben aláírta a Radica-párt 
programívét. 

'8 Tanay Mátyás oraviczai esztergályosról van szó. ki mint csutorás mester folyta-
tott ipart. Helysége küldte követként a nemzetgyűlésbe. 1848 augusztus 7-én meg-
választását az alsótábla igazolta. Ennek ellenére az ellen petíciót nyúj to t tak be. amelyet 
azonban a ház elutasított. Világos után ellene, ki a Radical pár t ívét ugyancsak alá-
írásával látta el. megindul a hadi törvényszéki eljárás, de ezt ugyanakkor, mikor Bíró 
Antalét, megszüntetik. 

" Az emiitett felsővidéki képviselő személyét — miután ilyen számos volt — 
egyéb adat ismeretének hiányában, beazonsítani nem sikerült. 

15 Szabadffy testvérének adatai ismeretlenek maradtak. Rónayé feltehetően Mihály 
volt (1813—1872). 

" Haynau Julius Jákob Freiherr von, Kasselben született 1786. október 14-én. Ko-
rán katonai pályára lépett és szolgálata során sikerült úgy kitűnnie, hogy gyorsan 
emelkedett a rangsorban. Végig harcolva a monarchia hadjára ta i t 1848-ban az olasz 
forradalom leverésére, a korábbi temesvári hadtestparancsnokot odavezénylik, miután 
nyugállományából önként jelentkezett ismét katonai szolgálatra. Eredményesen harcolt 
a császári ház javára, s kíméletlen eréllyel tar tot ta fenn a rendet a megszállt terü-
leteken. Mikor 1849 márciusában Brescia fellázadt, elfojtotta a megmozdulást, és nők 
megkorbácsoltatásától sem riadva vissza, kapta a „Bresciai hiéna" utált nevét. Mikor 
a magyarok visszafoglalták Budát, elhívták Venezia ostroma mellől és rábízták a ma-
gyar forradalom leverésének feladatát . Előrehaladását Pozsonyban, Győrben kivégzé-
sek kísérték, ostromállapot kihirdetése és féktelen szellemben fogalmazott prokla-
mációk jelezték ú t já t . Működésére a koronát a Latour hadügyminiszter megölésének 
évfordulóján foganatosított pesti és aradi kivégzések tették fel. Hatalmának korláto-
zását nem tűrve, a bécsi minisztériummal is összekülönbözött, mire 1850 július végén 
felmentet ték állásából. Ez a magyar foglyokra várat lanul kedvező hatást eredménye-
zett. mert Haynau hirtelen elítéltetett ugyan egy széria Debrecent já r t követet, de 
egyben mindannviuknnic úgy kesvelmezett meg. hotrv büntetéseket te ' iesen elengedte 
és vagyonuk elkobzásától is eltekintett . Ez a kormányt kellemetlen helyzetbe hozta — 
ez volt Havnau célja — mert nem lehetett többé ezek után háláin" <t£'et°i<et h^zni 
a sokkal kisebb bűnösséggel vádoltakkal szemben. Havnau ezután külföldi útra indult, 
hol mindenütt éreztették vele ellenszenvüket, de a császári ház ennek ellenére értékelte 
munkáiá t s B é « díszDolgárává választotta. Ott is halt meg 1853 március 14-én Széles-
körű irodalmából érdemes felhívni (Schönhals Kari). Bioaraph'e des k. k. Feldzeug-
meisters Julius Freiherr von Haynau, von einem Gaffengefarten. Graz 1853; és maevar 
vonatkozásban: Károlyi Árpád, Németújvári gróf Bat thyánv Lajos Főbenjáró nrtre 
I—II.; Haynau album. Pesti Napló 1861. évf. 1. sz; Reiner Bertalan. Havnau emlékek 
(in: Egvetértés 1889. évf. szept. 13—14 sz., — Érdekes olvasmány a róla készült regény: 
Jókai ivTAr TM fKirto,,-,,.. 

SI A rögtönbíráskodást és e bíróságok felállítását Haynau rendelte el Wienben 1849 
október 10-én közzétett utasításával. Pesten azt 1849 október 16-án tet ték közzé. Sze-
gedre november 19-én érkezett a november 9-ével feálállított hadbíróságokról szóló 
rendelet, s azt nyomtatványon november 23-án tet ték közzé. L. Csm. Lt. Szeged város 
tanácsi irstai 18R3 (985) 1849 és 1957 (1075) 1849. sz. 51 Hadbíró őrnagy, a hadbíróságok tanácsainak vezetője. 54 Az osztrák hadvezetés a Magyarországon harcoló osztrák csapatok megerősíté-
sére ú jabb erők útbaindítását határozta el. Emiatt forradalom tört ki Wienben, amely-
nek éle a hadügyminiszter, Latour Tehodor, Baillet g róf ja ellen irányult , ki nem volt 
haj landó megakadályozni e csapatok indulását. A mozgalom szítását osztrák részről 
magyaroknak tulajdonítot ták. Később a forradalom Windisch-Gratz által történt leve-
rése után, annak részvevői nagy számban menekültek Magyarországra és alakítottak 
itt osztrák légiót, mely a szabadságharcban a magyarok oldalán harcolt. Haynau eme 
értesülésekre építve Latour megölésének napja évfordulóján 1849 október 6-án rendelte 
el „Az aradi t izenhárom" és gróf Batthyány Lajos, az első független magyar minisz-
tér ium elnökének e napi kivégeztetését. 

" A pesti „"Üj épület"-et, németül „Neugebaude", még II. József császár építtette 
kórház, ma jd iskola céljára, később kaszárnya céljára használták. A Lipótvár terüle-
tén állt óriási épület volt ez, amelyet már a szabadságharc folyamán is részben börtön-
nek rendeztek be. A világosi fegyverletétel után a kompromittál tak eli t jét ebben az 
épületben gyűj töt ték össze és a politikai foglyok prominensei itt szenvedték el kivég-
zésüket Az épületet, amely körülbelül a mai Szabadság térre esne, 1898-ban lebontották. 51 L. az 51. jegyzetet. 51 Azok ellen, akik hadbírósági el járás alatt állottak, szabadulásuk után helyhez 
kötött internálást rendeltek el, amely állandó rendőri felügyelettel jár t . Személyükről 
rendszeresen visszatérően jelentést kellett tenni a megyefőnöknek. Minden későbbi 
megmozdulásnál, pl. az úgynevezett Makk-féle összeesküvés idején, elsősorban e sze-
mélyek ellen jár tak el újból. Zaklatásuk őket teljesen családjuk körére korlátozó 
visszavonultságra késztette. 
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3S A 45. jegyzetben már említettük, hogy Mártonffy ellen az eljárást nem Bíró An-
taléval egy iűooen, hanem egy évvel később szüntették meg. Ügy látszik azonban, 
hogy már jóval hamarabb szabadult. 5» L. 51. jegyzetet. 

" A szabadságharc leverésével egyelőre az ügyvédi gyakorlat kérdéseivel a kor-
mányzat nem foglalkozott. Erre alig volt szükség mert joíormán minden ügyvéd va-
lamilyen módon kivette részét a harcból, forradalomból, politikai életből, s ennek 
folytán mint kompromittált el járás alá került, mely gyakorlata folytatásában úgyis 
akadályozta. Később azonban, az eljárások megszüntetése során egyre több ügyvéd 
tért vissza praxisához s mindazok, akik állami állásaikból kiestek, ha ügyvédi vizs-
gával rendelkeztek, az ügyvédi pályára léptek. 1852 július 24-én azután császári pá-
tenst bocsátottak ki Magyar-, Horvát-, Tótország, a temesi bánság és a Szerbvajdaság 
területére kiható hatállyal, ügyvédi rendtartás tárgyában, mely jogszabály 1353 január 
1-én lépett hatályba. Ez korlátozta az ügyvédség gyakorlását mindenki számára, aki 
azt 5 éve nem gyakorolta. A többiek ú j vizsgát voltak kötelesek tenni. Oj esküt írtak 
elő, az ügyvédség folytatásának feltételeként, s elrendelték az ügyvédek igazolás alá 
vonását. Ez gyakorlatilag azzal az eredménnyel járt , hogy minden ügyvéd, aki magát 
a szabadságharc ideje alatt kompromittálta, eltiltatott a működéstől. Rendelet szö-
vegét 1.: Wenczel Gusztáv, Ideiglenes polgári perrendtar tás stb., Pesten 1853, 13—32. p. 

" A bel-, de főleg a külpolitikai helyzet változása folytán az osztrák kormány 
engedményekre volt kényszerítve. Ennek látható jele lett az úgynevezett októberi dip-
loma, a császár által 1860 október 20-án kibocsátott birodalmi alkotmány, amely Ma-
gyarországon lényegében visszaállította a 1848-as helyzetet a közigazgatás vonalán. Fél 
megoldás volt, amely sokak kr i t ikájá t kiváltotta. De megszüntetet a provlzorium alatti 
helyzetet és az alkotmányos életre való visszatérés lehetőségét fitogtava ú j életet ho-
zott a politikai életbe. Mindenütt leköszöntek, vagy leváltották a megyei és törvény-
hatósági vezetőséget és ú j választást tartot tak. Ennek során a szabadságharc során 
kompromittált számos egyén került ismét vezető állásokba. 8! Az októberi diploma által életrehívott országos megmozdulás azonban megrémí-
tette az osztrák kormányt, s félve a decentralizálódás folytán előálló közhatalmi hely-
zettől, igyekeztek az egységes irányítást kézben tartani. Evégből 1861 február 26-án 
újabb császári nyiltparancs tétetett közzé, amely összbirodalmi tanács felállítását ren-
delte el. Miután e pátens rendelkezése az alkotmány újbóli megnyirbálásával jártak 
Magyarországon, az ú jonnan választott, úgynevezett alkotmányos tisztviselők, a legtöbb 
helyen lemondottak állásaikról és ismét visszahúzódtak a politikai életből. Azok, akik 
mégis megtartották állásaikat, a közvélemény hátrányos ítéletét vívták ki, mi későbbi 
választások során gyakran mutat ta hatását. A február i pátens és a kiegyezés közé eső 
időtaramot nevezték álatlában „kis porvizorium"-nak. 

" Milutinovics Szvetozár de Milovszky családja 1796 november 18-án kapta ne-
mességét. ö maga 1849 decemberében lett Szabadka város tanácsnoka, 1865-ben pedig 
városbíró. A Bács vármegyei Tovarisován 1865 november 29-én országgyűlési képvise-
lővé választották. 

" Államügyész. ,s Az 1867-es úgynevezett kiegyezésről van szó, amikor a nemzet megegyezett az 
osztrák kormányzattal és I. Ferenc József uralkodóval az alkotmányos élet vissza-
állítását illetőleg. A kérdésnek bő Irodalma van, amelyből itt talán elég hivatkozni: 
Antall József, Eötvös József politikai hetilapja és a kiegyezés előkészítése 1865—1366 
(in: Századok 99. évf. — 1965 — 6. sz. 1099—11301; u. a.. Az 1867-es kiegyezés Deák. 
Eötvös, Kossuth (in: Élet és Tudomány 22. évf. — 1967 — 7. sz. 291—294); Szabad György, 
Forradalom és kiegyezés válaszútján (1860—1861), Budapest 1967; Galántai József, Áz 
1867-es kiegyezés, Budapest 1967; Kovács Endre, Ausztria ú t ja az 1867-es kiegyezéshez, 
Budapest 1968. 

"* Czorda Bódog (Félix) tanulmányai bevégeztével feltehetően jogot tanult éa 
ügyvédi vizsgát tett. 1847 október 16-án a szabadkai országgyűlési követek mellé Ír-
nokként küldik. Honvédként vett részt a szabadságharcban s ennek következtében Vi-
lágos után besorozták az osztrák hadseregbe és Olaszországba irányították. Viszonylag 
hamar szabadult és 1852 június 7-én már Szabadka főjegyzője. 1858-ban városi képvu 
selőt.estületi tag. Élénken részt vesz Szabadka közéletében, városa lelkes fiakét ta r t ják 
számon. 1859-ben síkra száll a gimnázium nyolc osztályra való növelése érdekében. 
1860-ban illegális mozgalomba keveredik, minek következtében elfogják, Szegedre kí-
sérik, ma jd Josephstadtba viszik. De most is hamarosan kiszabadul. Az októberi d :p-
loma után főügyésszé választják meg, de már egy hónap múlva a város első kerüle-
tében országgyűlési képviselővé választják. A következő országgyűlésen is követe ma-
rad városának az országgyűlésen. Egyben főbíráia városának. Á Deák-párthoz csatla-
kozik. Később bírói pályára lép, gyorsan halad előre, s hamarosan az igazságszolgáltatás 
vezárférfiaként t a r t j ák számon. 

Más irodalmi közlemények szerint a szabadkai törvényszék elnöke lett. 
" Lénárd (Lénárth) Máté Szabadka ismert, tekintélyes polgára. Háza közvetlenül a 

városházával szemben állt, úgy hogy István nádor bemutatkozó országjárása során e 
két épület közé állították fel diadalívét. 1848 május 30-iki választáson városi főügyész 
lesz. Ez év decemberében pedig főkapitány. 1849-ben vésztörvényszéki bíró. Ennek 
folytán Világos után Aradon fogságra vetik, ma jd a pesti Neugebaude lakója lesz, 
kötél általi halálra ítélik, mely Ítéletet 15 évi sáncmunkára változtatják kegyelemből. 
Később főispán, Szabadka polgármestere volt. 

™ Horváth Boldizsár Szombathelyen 1822 január 1-én született. Iskoláit helyben, 
majd Sopronban végezte és jogot tanulni a győri jogakadémiára ment. Ügyvédi vizsgát 
tesz és 1843 decemberében irodát nyit Szombathelyen. Később városi főjegyzővé vá-
lasztják. A nemzetgyűlésbe képviselővé választják. Követi a kormányt Debrecenbe, 
Szegedre. Egyik aláírója Bíró Antallal a Radical-párt programívének. A függetlenségi 
nyilatkozat u tán Országos Főtörvényszéki bírává nevezik ki. Mikor 1848-ban István 
nádor elhagyja az országot Kossuth Lajos vizsgáló bizottságot rendel ki a nádori ira-
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tok átvizsgálására. Ennek tagja Horváth is. Nem nemesi származású. Világos után 
fogságra vetik, hadi törvényszék elé állí t ják, de Bíróval egy időben részesitik kegye-
lemben, megszüntetve az euene foíyó eljárást. Haza engedik, ismét fo lyta t ja ügyvédi 
gyakorlatát. Részt vesz az Országbírói értekezleten. 1865-ben ismét képviseli városát 
az országgyűlésben. 1867-től 1871-ig igazságügyminiszter és számos reform tervezője, 
szervezője, megvalósítója. 1848-tól 1891-ig Temesvárt képviseli az országgyűléseken. 
Szombathelyen — a Budapesten 1898 október 28-án történt elhalálozását követően — 
szobrot emeltek emlékének. Mint jogtudós, költő és író is jelenős volt. 

" Ez évben — a jelek szerint — Bíró Antal a spiritizmus hívévé szegődött. Való-
színű, hogy tagja is lett a Kardec Allan, francia származású, amerikai spiritiszta által 
az evangéliumi eszmékre alpított spiritiszta mozgalomirányzat budapesti propagálá-
sára Grübhut Adolf orvos és báró Vay Ödönné szül. Wurmbrand Adelaida által ala-
pított „Szellembúvárok pesti Egyesületé"-nek. A spiritizmus bőséges irodalmára csak 
utalunk, szocialista méltatását a szegedi származású pszichiáter Király József ad ja ,,Mi 
a spiritizmus?" című, Budapesten 1960-ban megjelent munkájában. — Az idézet Ho-
ráciustól származik és helyesen: „non omnis moriar" — nem halunk meg egészen. 11 Báró Vay Ödönné szül. Wurmbrand Adelaida grófnő, született Ronjicán 1840-
ben. A magyar spiritizmus egyik megalapítója. Élénk szervező és irodalmi tevékeny-
séget fe j te t t ki a mozgalom érdekében. Számos spiritiszta tárgyú könyve jelent meg. 
Ronjicán 1925. május 24-én halt meg. 
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