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ELŐSZÓ.

A szabad sajtó leplezetlen visszapillantást s fölfe

dezéseket enged tennünk az államviszonyokat gyöke

restől átalakitó 1848-ki eseményekre, melyek hullám

zása véglegesen még ma , annyi év után sem csende

sült le.

A viszony , melyben végzetszerüleg állunk Ausz

triával, nemcsak érdekessé teszi a bécsi, 1848-ki ese

mények ismeretét, melyet eddig vagy egyoldalulag erő

szakoltak ránk , vagy a sajtó korlátozása által egyene

sen elzártak előlünk, és azon nyomorult helyzetben vol

tunk, hogy jóformán nem is tudtuk, ama végzetes, di

cső napokban legközelebbi szomszédságunkban mi,

hogy történt?

De mi különösen érdekessé teszi előttünk az

1848-diki bécsi eseményeket, az, hogy ez események

előidézésére nagy befolyása volt a pozsonyi országgyű

lésnek , nevezetesen azon lángszellemű férfi gyújtó be

szédeinek, kinek nysvét minden szabadságra törekvő

nép akkor rajongással , azóta szent kegyelettel emlité,

és kinek dicső emlékét csak szülőfölde szú'k határai

között iparkodott a közösügyes hazafiság foszlányokká

szaggatni. • r~
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De még akkor is érdekkel bírnának előttünk ez

események, ha lökést nem tőlünk kaptak volna. Nép,

mely az absolutismus bilincseit lerázza magáról , mely

jogért s szabadságért küzd, teljes mértékben birja ro

konszenvünket , sőt testvéri indulatunkat , mert a közös

küzdelem testvérekké avat bennünket.

Ennyit előre bocsátani elégnek tartunk, és még

csak annyit jegyzünk meg, hogy a forrás, melyet hasz

nálunk, Reschauer Henrik „Geschichte derWie-

\ ner Revolution* czímü jeles munkája.



I.

A hangulat Bécsben márczius első napjaiban.

Ha meggondoljak , hogy Ausztria kormánya csak azon

meggyőződésben vélte kormányrendszerét föntarthatni , mert az

európai államrendszereket semmi sem képes megingatni , akkor

bámulnunk kell a bécsi államférfiak rövidlátását és tudatlan

ságát. Lajos Fülöp szükségképen bekövetkező bukását

nemcsak nem látták előre , hanem elég elbizakodottak voltak e

rájuk nézve váratlan eseményt véletlenségnek és összefüggésnél

küli külsőségeknek tulaj donitani. Sőt állithatjuk, hogy La

jos főherczeg és Metternich herczeg, az európai

államtitkokba e mélyen beavatott két tekintély, a párisi februári

forradalom által épen ugy meg voltak lepve, mint „a felülete

sen értesült" hirlapirók, s „tudatlan" polgárok, kiket előkelő

kicsinyléssel szoktak volt lenézni. És pedig Kuranda a

„Grenzbote"-ban, Schuselka és Möring röpirataikban

számtalanszor megjósolták, hogy Francziaországban nagy átala

kulás van készülőben, és világos volt, hogy a forradalom Fran

cziaországban egész Európára , de különösen Ausztriára kiszá-

mithatlan következményeket von maga után. A conservativ

elvnek Európa államtanácsában a bécsi államtanács tagjain ki

vül csak egy őszinte és megbizható képviselője volt, ez pedig a

fraucziák által trónra emelt Lajos Fülöp volt , ki forradal

mi eredetét megtagadva, az uj kor törekvései elleni küzdelme

által iparkodott dynastiáját biztosítani. Ennek következtében

LajosFülöp 18 évi uralkodása alatt minden nagyobb ügy

ben Ausztriával karöltve járt, vagy legalább kerülte az alkal

makat, melyek Ausztriával ellenmondásba hozhatták volna.

A béke érdekében , Francziaország Ausztria politikáját a két
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legfontosb kérdésben , t. i. az Olasz- és Németországot illető

kérdésben , soha sem ellenezte, hol pedig Lajos Fülöp nehéz

ségeket támasztott, azt csak szinleg tette, hogy Francziaország

nemzeti hiuságának és érzékenységének tömjénezzen. Előre

volt látható, hogy Francziaország külpolitikája, melyet La-

josFülöp nem a franczia nép , hanem dynastiája érdekei

megóvásába fektetett, azon perczben ellenkező irányt vesz,

mihelyt a juliusi dynastia megszünt Francziaországban ural

kodni. Miután ez kétségtelen volt, azt kellene hinnünk , hogy

különösen Bécsben mindent elkövetnek, hogy a franczia állapo

tokról lehetőleg jól legyenek értesülve. Ez azonban nem ugy

volt. Sőt tény az , hogy Bécs kereskedelmi köreiben egy nap

pal előbb tudták , hogy Párisban a köztársaságot kikiáltották ,

mint a kormány körében , melyet e rémhir csak február 29-ke

és márczius 1-je közötti éjjel lepett meg és tökéletesen lesujtott.

A bank- és kereskedelmi házaknak tehát gyorsabb és biztosb

tudósitóik voltak, mint Metternichnek, s mig az ifjuság

már fölvillanyozva beszélt a franczia dynastia bukásáról s an

nak következményeiről , azalatt Ausztria államférfiai még meg

sem álmodták a roppant horderejü eseményt.

A párisi győzelmes forradalomról érkezett hirek , melyek

már február 29-kén magánlevelek utján elterjedtek, Bécsben

rendkivüli hatást idéztek elő. Mintegy ösztönszerüleg érezte

mindenki, hogy nagy események következnek be, és hogy

most Ausztriában is a viszonyok teljesen meg fognak változni.

A párisi események Bécsben a hangulatot tetemesen áta

lakitották. Politikai lapok hiányában négy egész nap kellett

hozzá , mig a nép minden rétege a párisi nagyszerü eseményt

megtudta , mely villanyként érte , de már e négy nap mulva,

tehát márczius 3 tói kezdve , az egész népet forradalmi vágy

ragadta meg , és a közvélemény minden visszatartózkodás nél

kül oda nyilatkozott , hogy most már Ausztriában is máskint

kell lenni mindennek.

A mennyire ma még lehetséges, nem érdektelen megfi

gyelni, mint ragadta meg a bécsieket fokonkint azon hangu

lat, mely forradalmi kitöréseket szokott megelőzni. „Minden

müveit körben," irja egykortanu, „nagy örömet gerjesztenek

a párisi ujdonságok. Lajos Fülöp és Guizot bukásán

mindenki örvend, és Francziaország átalakulásából Ausztriára
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nézve is a legjobbat remélik. Senki sem kételkedik, hogy

épen Európa most nyugtalankodni fog ugyan , de azon veszé

lyek, melyekkel a második franczia köztársaság fenyegeti

Európát, csak a fejedelmekre, de nem a népekre lesznek vésze

sek , amazokat pedig senki sem sajnálja."

Ellenben a kereskedelmi , iparos , tőkepénzes és vagyor

nos középosztályu körökben a párisi hirek legkevésbé sem

gerjesztettek örvendező hangulatot. E körökben aggódtak, hogy

a második köztársaság is oly hoszas háborukba fogja keverni

Ausztriát , mint az első , minek következménye az állam pénz

ügyi bukása lenne.

A polgárőrség tisztjeire a hir leveröleg hatott. Egy Bécs

ben állomásozó hnszárezred tisztikara által adott tánczmulat-

ságban kapták a hirt. Szünóra alatt egy lengyel deák rohant

a tánczterembe, e kiáltással : „Párisban kiütött a forradalom,

most el lehet mindenre készülni , különben az oroszok három

hét alatt Bécsben vannak !" E hir az egész társaságot föllár

mázta. Különösen a polgárőrség tisztjeit sujtotta le e hir. „For

radalom Francziaországban ,—mondák , — annyit jelent , mint

végtelen háborut és borzasztó pénzbukást Ausztriára nézve."

Az iparegyletben , a polgári elem tulaj donképeni gyülhe-

lyén sem fogadták e hirt valami nagy lelkesedéssel. Azonban

e hirre számosan kezdték látogatni az egyletet, mely most

élénk vitatkozások szinhelye lön. „Február 29-én este ,— közli

egy tudósitó — az iparegyletben már tudták, hogy Lajos

Fülöp megbukott , és hogy most az elégedetlenek jutnak a

kormány rudjára. Az egylet tekintélyes tagjai azon kérdésről

vitatkoztak, mi hordereje lehet ezen eseménynek Ausztriára

nézve ?" „Forradalom Olaszországban, háboru Németországban,

támadás Oroszország részéről minden oldalról!" hangzott min

denfelől. Mindnyájan megegyeztek abban , hogy Ausztria ve

szélyeztetve van , hogy e veszélyekkel nem fog szembeszállhat

ni , ha csak gyors rendszerváltozás nem történik , miáltal a

közbizalom ismét helyreállitható volna. S p ö r l i n gyárnok

következőleg nyilatkozott : „Mi polgárok nem nagyobbitjuk az

állam zavarát ; ha most , épen a szorultság perczében fölemel

jük szavunkat, akkor egész világ előtt bevalljuk, hogy a kor

mányrendszerrel elégetlenek vagyunk. Ha megmarad a mosr

tani kormány , akkor az állam és mi elvesztünk. Erős , az idő
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szelleméhez alkalmazott kormánynak kell a jelenlegi helyé

be lépnie. A császárnak, a hazának s családjainknak tarto

zunk azzal , hogy ezt sürgessük." S p ö r l i n nézetét mindenki

helyeselte , de az utat senki sem tudta kijelölni , melyen ez

ohajtásnak kifejezés volna adható, s a jelenvoltak abban

egyeztek meg , hogy az iparegylet törvényesen nincsen jogo-

sitva ily ohajtásokat szavakba önteni.

Ez volt február 29-én. Márczius 3 án , tehát három nap

pal későbben , kitalálták már , miként lehetne politikai nyi

latkozatot az iparegylet jogosult hatáskörével összehangzásba

hozni , mire alább majd visszatérünk. Egyébiránt a párisi ese

mények első behatása alatt az iparegylet részéről mindjárt tör

téntek lépések , melyek bizonyitják , hogy az egylet kebelében

meg voltak győződve , miszerint most már a reformokat Ausz

triában tovább halasztani nem lehet. Az egylet elnöke , gróf

Coll oredo-Mans feld Ferdinánd, már márczius l-jén

az egyleti tagok nagy többségének fölszólitására János f ő-

herczeghez irt, hogy jönne azonnal Bécsbe és egész be

folyását a kormányrendszer megváltoztatására forditaná , mert

csak egyedül az képes Ausztriát a sors csapásai ellen megmen

teni. E levelet csak 4-én kapta kezeibe a főherczeg, midőn azt

az események tulszárnyalták.

A törvényes alap hiányát, melyre egy politikai nyilatkoz-

mányt lehetne fektetni , a rendi ellenzék körében nem igen

látszottak érezni. A rendi ellenzék nem nagyon kereste a tör

vényes alapot , mert ugy volt meggyőződve , hogy az esemé

nyek maguk állitották a nemzeteket azon alapra, melyen jogos

kivánalmaiknak kifejezést adhatnak. E körökben, a párisi

események első hirére, el voltak határozva, hogy az alsó-ausz

triai rendek márczius közepére összehltt gyülésének nagyobb

fontosságot tulajdonitanak, és a rendeket megillető minden

törvényes eszközt fölhasználnak a nemzet jogai érvényesi

tésére. Az ellenzék vezére , báró D o b l h o f f termeiben mind

járt az első hirek oly élénkséget idéztek elő, milyet azon ter

mekben azelőtt tapasztalni nem lehetett. D o b l h o f f n á l meg

határozott estéken mintegy 40 — 50 tekintélyes férfi szokott

összegyülni minden osztályból. Ezen összejöveteleket „társas

estéknek" czimezték, nehogy azon gyanura adjanak okot,

mintha politikai czélok miatt gyülnének össze, de a társaságot,
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vagy legalább nagyobb részét mégis politikai czélok vezették

e „társas estékbe." E társaság a párisi események első hirét

örömteljes érzéssel fogadta, mert már régen jutottak azon meg

győződésre, hogy valami nagyobbszerü külső események bekö

vetkezése nélkül az ausztriai rendi ellenzék soha erőre nem

j uthat s a hatalom rudján álló maradiakat visszavonulásra soha

sem kényszeritheti. Parisban most ily események történtek, 8

azon ingerültségnél és elkeseredésnél fogva, melyet minden

hosszas harcz, még a parlamentaris is, a harczolók közt

szül, természetes, hogy a kormány által eddig lenézett és sem

mibe sem vett ellenzék most örült a zavarnak, melybe a kor

mány jutott. A párisi forradalom az ellenzékben az erő azon

öntudatát ébreszté föl , melylyel eddig a kormánypárt birt , de

eleinte , mi azonban csak néhány napig tartott , az ellenzék is

azon hibába esett , mely a kormánypártot is jellemezte, hogy

erejét, tekintélyét és befolyását tulbecsülte. Mert mindenesetre

hiba volt az ellenzéktől azt gondolni , hogy a királyság meg-

bukása Francziaországban oly erőt és hatalmat fog neki köl

csönözni , hogy egy egyetlen , habár még oly határozott s eré

lyes nyilatkozványa elegendő lesz a rendszer s ennek két leg

erősebb támasza, Lajos főherczeg és Metternich

megbuktatására. Szóval az ellenzéki körökben , mindjárt a pá

risi forradalom első hirére, legkevésbé sem gondoltak még

forradalomra, mert lehetőnek tartották, hogy az ohajtott

rendszerváltoztatást a rendek törvényes hatásköre korlátain be

lül ki lehet küzdeni. Doblhoff termeiből különösen e véle

ményt iparkodtak érvényre juttatni a társadalom mindazon kö

reiben , melyekkel érintkezésben álltak, és tény , hogy mind

járt márczius elején a rendi ellenzék tekintélyesb tagjai az ol

vasó-, ipar- és többi egyletre és társulatokra ily értelemben ipar

kodtak hatni. „Bizzátok ránk, mi tennijfogunk !a ez volt eleinte

a rendi ellenzék jelszava, és az ellenzékkel összeköttetésben

álló publicisták s journalisták utasitást kaptak oda müködni,

hogy a küszöbön álló rendi gyülés epochalis és Ausztria törté

nelmében nevezetes legyen. Emelkedtek ugyan mindjárt akkor

a rendek körében oly hangok is , melyek egyedül a rendek te

vékenységétől nem sok eredményt jósoltak és névszerint

Kleyle Károly lovag határozottan kijelentette, hogy csak

egyesülten a polgári elemmel lehet az absolutismust megdönte
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ni, és egyik lakoma alkalmával, melyen a polgári elem is

képviselve volt, igy nyilatkozott volna : „Mi rendek tegyünk

érettetek mindent ?" — szólt a polgárokhoz fordulva. — „Ti al

kotmányos kormányformát, sajtószabadságot, esküdtszéket

stb. akartok? Jól van, mi is azt akarjuk! De mi csak ma

gunk képezzük a torlaszokat az absolutismus ellen ? Éb ti mit

tesztek ? Mi menjünk el a hesperidák arany gyümölcseiért, de

Augias istállóját is mi tisztítsuk ki ? A harmadik rendnek , ha

valami akar lennie , a kart kell képezni , ha majd mi beszélni

fogunk, és az utócsapatot kell képeznie , ha mi a csatában elöl

megyünk." Ily s hasonló szavak nem maradtak hatás nélkül,

habár ily nézetet márczius első napjaiban a rendi körben még

nem igen támogattak.

Eleinte tehát sem a rendi , sem a polgári körökben leg

távolabbról sem gondoltak forradalomra , s habár korszerü re

formokat, s a kormány rudján álló személyek eltávolitását

ohajtották , sőt azokat sürgetni el voltak határozva , mégis a

törvényes korlátok átlépése senkinek sem volt szándékában.

Ily hangulat közepette az olvasó-egylet radikalis elemei,

melyek élén dr. Löhner állt, minden reményüket elveszték

az iránt, hogy a februári forradalom Ausztria belviszonyait csak

a legkevésbé is meg fogja változtatni.

Azonban a közvélemény átalakulása és az egymást ker

gető események hullámzása e kritikus napokban sokkal válto-

zatosb volt , hogysem az befolyás nélkül maradt volna, és Bécs

hangulata már néhány nap mulva a kifejlődés azon fokára ju

tott , melyre eljutva , a becsérzet ösztönözte a bécsieket, hogy

hátrább ne álljanak a párisiaknái.

Ezekben jellemeztük volna a benyomást , melyet a párisi

hirek Bécsben előidéztek. A nagy tömeg csak márczius 3-án lát

szott a párisi eseményekről értesülni. A lázas izgatottság, me

lyet a franczia köztársaság kikiáltása Európában előidézett,

eleinte Bécsben is, csak a birtokos és müveit köröket kapta

meg. Csak azután , hogy a forradalmi láz , az akkori napokat

jellemző e ragály , a tömeget megkapta , lett Bécsben a köz

rend és csend veszélyeztetve.

Két esemény járult hozzá, hogy e forradalmi láz Bécs

ben ragályossá vált: a pozsonyi országgyülés és a

déliNémetországban történt események. Mielőtt
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azonban e két esemény befolyását Bécs hangulatára jellemez

ek, még szükségképen előre kell bocsátanunk, a párisi for

radalom és a franczia köztársaság kikiáltása mily benyomást

tett a császári családra és a kormányra.

II.

Forrongás.

Február 29-én korán reggel , tehát mindjárt a párisi első

hirek megérkezése után , az uj karinthiai kapu egyik oszlopára

a következő föliratu falragasz volt ragasztva :

„Egy hó alatt Metternich megbukott!"

„Éljen az alkotmányos Ausztria!"

E falragasz előtt azonnal nagy közönség gyülekezett ösz-

sze , mely kofákból , kézmives-inasokból és munkásokból állt,

kik a föliratot bámulták és saját felfogásuk szerint magyaráz-

gaták.

Egy szemtanu erről ezeket irja : „Sohasem fogom elfelejteni

azokat , miket ez alkalommal hallottam. A falragasz második

tételéről: az „alkotmányos Ausztriáról" ez embereknek fogalmuk

sem volt , de annál több megjegyzést tettek az elsőre. Örült

mindenki, hogy M ett erni eh meg fog bukni. „Miért ne ke

rüljön a sor egyszer a nagy urakra is?" orditá egy kofa a gyü

lekezet mulattatására. Mások is hasonló megjegyzéseket tettek.

Nem telt bele husz perez , és alig lehetett mozogni, annyi em

ber gyült össze. A közlekedés teljesen fölakadt. Ekkor rögtön

egy „bizalmi férfi" jelent meg, ki a tömegen keresztül furta

magát, és a falragaszt a közönség morgása között letépte. „Mit

morogtok ?" — kiáltá amaz, — „talán mert e badarságot letép

tem?" — „Hallja maga," — mondá egy kofa mérgesen,—„az

nem badarság, hogy ugy lesz, még maga is megéri!"

E falragasz rongyai Sedlniczky grófot is figyelmessé

tették , hogy Bécsben készülőben van valami , mert e rongyok

kal egyszerre kapta a jelentést , hogy néhány deákot , legin

kább olaszokat, elfogtak, kik az Alser-külváros egyik kávé

házában előtte való éjjel a franczia demokratiát élteték, és az

„augsburgi ujságnak" a párisi eseményekre vonatkozó leveleit

fölolvastatták maguknak. ALajosFUlöpreésGnizotra
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vonatkozó kedvezőtlen hireknél a deákok rivalgásba törtek ki,

mi a kávéház előtt elmenöket csoportulásra inditotta. Végre

közbejött a rendőrség , néhány diákot elfogott és a zajongás-

nak véget vetett. Sedlniczky ez esemény következtében

azon ntasitást adta közegeinek , hogy mindazokat figyelemmel

kisérjék, kik a franczia és olasz ügyekről a kormány nézetei

vel ellenkező hangon beszélnek. Egyszersmind pedig minden

magasb rangu kormányhivatalhoz oly értelmü rendeletet me

nesztetett , hogy alárendelt hivatalnokaikat a politikai és pénz

ügyi viszonyok felőli beszélgetésektől eltiltsák. A rendőrfőnök

ily kicsinyes eszközökkel hitte elfojthatni az izgatottságot.

Egyébiránt rendeletei végrehajtására alig maradt idő, midőn

ujabb s sokkal komolyabb hirek lepték meg.

A börzén a déli órákban nagy mozgalom volt. Daczára,

hogy a börzeforgalom hetek óta rendőri fölügyelet alatt állt, és

mindenki, ki valamely izgató hirt terjesztett , azon veszélynek

volt kitéve, hogymint csendzavarót elfogják, a börzén páni

félelem uralkodott. Azt suttogták, hogy Párisban nagyszerü

catastropha fog bekövetkezni , hogy Sina és Rothschild

hireket kaptak volna, „melyek mindent felülmulnak, mit a

történt események következtében gondolni lehetett," az állam

pénzügyi bukására vonatkozó régi hirek is ismét fölmerültek.

Az árfolyam leesett, végre fölakadt. Báró Kübecket február

29-én a legtekintélyesebb börzeemberekböl alakult küldöttség

ostromolta, hogy közölne velük a párisi események felől „tény

leges" adatokat, és bár K ü b e c k báró azon megnyugtató vá

laszt adta, hogy a francziaországbeli válság Európa békéjét nem

fogja veszélyeztetni, ezt neki senki sem hitte. Kübeck pedig

csak azt felelte, mit nemcsak ö, de a többi kormányférfi is hitt.

Különösen Metternich herczeg azon meggyőződésben

volt, hogy a Párisban kiütött elégedetlenséget a miniszterium

változtatása által lehet lecsendesiteni, és képes volt miniszter

társait is e meggyőződésben megtartani. Maga Kolowrat gróf

is csak a belügyi viszonyokra való tekinteteknél fogva nem elle

nezte Kübeck reformterveit, de korántsem azért , mintha az

aggasztotta volna, hogy a külviszonyok már a legközelebbi

időben szükségessé tennék Ausztriában a kormányrendszer vál -

toztatását. „Francziaország felöl semmitől sem kell tartani!"

volt az osztrák kormányférfiak jelszava.
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Képzelhetjük tehát a rémületet , melyet a párisi hirek a

legfelsőbb kormánykörökben és a császári család kebelében

okoztak. Beszélik , hogy Metternich herczeg február 27-én,

midőn a kitört párisi nyugtalanságok felől az első tudósitást

kapta, igy nyilatkozott volna: „ a király ismeri az ö párisiait,

éB a tüzet, melyet G u i z o t lánggá éleszteni engedett, T h i e r s

nem sokára el fogja oltani. Uj miniszterium, és az egésznek

vége!"

Midőn nem sokára hirül érkezett, hogy Thiers ésBar-

r o t miniszterekké neveztettek , Metternich egészen meg

nyugodott. „Most már minden jól van !"—monda örömmel, —

„most már a rend helyre van állitva Francziaországban !"

De öröme nem volt tartós. Egy, február 29-én este érkezett

sürgöny jelenté , hogy Lajos Fülöp leköszönni kényszerült.

Metternich még e hirt is resignatióval fogadta. „Leköszönni, —

mondá, — leköszönhet mindenki ! A kormány nem alkotmány-

Bzerinti ugyan, de ezt végezze Francziaország magával." Azon

ban nehány órával később ujabb sürgöny érkezett, azon hirrel,

hogy a juliusi dynastiát elüzték és a köztársaságot kikiáltották.

E hirre Metternich elsápadt és támlányába hátrahanyat

lott volna , mire L ö h n e r jellemzőleg jegyzé meg : „a régi és

elkorhadt önkényuralom leroskadt, mert lábai tovább nem

birták."

Másnap (márczius l-jén) az udvarhoz közel álló körökben

beszélték, hogy Metternich még azon éjjel L aj o s fő h e r-

c z e g h e z sietett, és azzal egész reggelig magánosan tanácskozott.

A két öreg urat — beszélték továbbá ,—tanácskozásukban csak

az elzárt ajtókon zörgető császári családtagok zavarták, kikre a

párisi hirek , Lajos Fülöp és családja menekülése, a vörös

köztársaság győzelme, rendkivül nyugtalanitó benyomást tet

tek. A félelem és rémület következtében eszméletüket vesztett

legmagasb személyek, különösen az anyacsászárné, Z s ó f i a fő-

herczegné, FerenczKároly főhg és ennek ifjabb fiai, egész

éjen át zaklatták Lajos fő-, és' Metternich herczeget, hogy

a Párisból érkezett hirek hordereje felől fölvilágositást adjanak,

8 aggodalmukat, hogy a párisi forradalom Ausztriában is forra

dalmat idézend elő, a császári család e tagjai, különösen a nők,

szenvedélyes kitöréssel nyilvánitották. Lajos és Metter

nich — beszélték továbbá — ellenkező nézetükkel a legéién
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kebb ellenmondásra találtak , és mindkettőt azon esetre , ha a

népet tökéletesen kielégitő reformokra nem határoznák el ma

gukat, a dynastia és Ausztria fönállásáért felelőssé tették.

E hirek az udvarhoz közelálló körökből szárnyaltak ki,

és annyi bizonyos, hogy a császári család tagjai között egy sem

volt, ki az idő követeléseit megérteni akarta , vagy azoknak

eleget tenni [hajlandó volt volna. Különösen Lajos főhg a

status-conferentia elnöke , minden reform határozott ellensége

volt. Mi Metternich herczeget illeti , sokkal ismertebb con-

Bervativ politikája , hogysem ujitások barátja lett volna. Innét

Lajos főherczeg ésMetternich abban egyeztek meg,

hogy nemcsak nem adnak uj concessiókat , de a már elhatáro-

zottak életbeléptetésével sem fognak sietni.

Itt azon kérdés merülhet föl , hogy hát miféle concessiók

voltak azok, melyeket behozni elhatároztak? E tekintetben

hirlik , hogy az emiitett magas személyek határozott föllépése

Lajos föberczegre és Metternichre nem egészen maradt

hatás nélkül. Metternich herczeg neje, született Zichy-

Ferraris grófnő, egy meglehetősen despotikus hajlamu aristo-

cratanő, ki a herczegre nagy befolyást gyakorolt, a mily keveset

látszott tartani azelőtt a forradalomtól , most annyira meg volt

döbbenve, hogy a herczeget engedékenységre iparkodott hangol

ni. Tény , hogy a február hóban vitatott Kübeck-féle reform

javaslatokat most ismét fölelevenitették és a status-conferentia

egy egyetlen ülése, mely márczius 1. és 3-ka között tartatott,

elégséges volt e javaslatok megérlelésére, mig egész február

hóban eredménytelenül vitatkoztak azok fölött. Ugy Lajos

főherczeg , mint Metternich herczeg most beleegyeztek

ezekbe, és nem ellenezték, hogy azok egy legmagasb nyilat-

kozványban minden tartomány rendeinek tudtul adassanak,

mely nyilatkozványban kifejezendő lenne , hogy a kormány a

rendek jogai megállapitásához beleegyezését adja , miáltal a

rendek régi jogai , melyeket az idő megnyirbált , ismét visz-

szanyernék követelt érvényüket.

A ^reformsürgetők" természetesen azt kivánták, hogy e leg

felsőbb elhatározás azonnal hivatalosan kihirdettessék, azonban

Lajos főherczeg és Metternich makacsul ragaszkod

tak azon véleményükhöz, hogy azzal nem kell sietni. A legkö

zelebbi ülésben még érett megfontolás alá veendő , vajjon a je
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len idő alkalmas-e ez ujitások életbeléptetésére, és elegendőnek

tartották, hogy néhány külföldi lapban, melyek Ausztriában a

többi között inkább el vannak terjedve, kilátás nyujtatnék arra,

miszerint a kormány a reformokat „legközelebb" életbeléptetni

szándékozik. És egy ilyen, még csak elvben elhatározott rend

szabályt a status -conferentia keblében „concessionak," „ujitás-

nak" neveztek, melylyel a rendi ellenzék száját bedughatni gon

dolták !

Mindezek daczára, márczius három első napján a császári

várlakban, talán mióta fenáll, először merült föl a gondolat,

hogy egy képviseleti alkotmány engedélyezését egész Ausz

triára nézve, most már tovább halasztani nem lehet.

Képviseleti összállamalkotmány Ausztriában ! L aj o s fő-

főherczegnek, Metternichnek és követőiknek könnyü volt

ily követelést visszautasitani. Ily alkotmány octroyálása állam

veszélyeztető kisérlet lett volna, mely Magyarországban állam

csinyt tett volna szükségessé, melynek végrehajtását 1848. már

czius havában csak őrültség tartott volna lehetségesnek. Magyar

országban a kormány a februári forradalom által nagyon veszélyes

helyzetbe jutott. Az örökös tartományokban gazdálkodó absolu-

tismus által szabad institutiói birtokában fenyegetve, Magyaror

szág minden hü fia oda törekedett, hogy hazáját, mennyire le

hetséges, Ausztriától függetlenné tegye. Csupán csak personális

unió által akartak Ausztriával összeköttetésben lenni, és a kor

mány elég vak volt a magyarok e törekvését az által fokozni,

hogy az örökös tartományokban elmulasztotta : törvényes alkot

mányos viszonyokat behozni, melyek Magyarország viszonyai

val összehangzásba lettek volna hozhatók. Ennek következté

ben Magyarország és Ausztria mindinkább elidegenedtek egy

mástól, és az 1847 iki országgyülésre történt választások, me

lyeknél Batthyányi és Kossuth pártja többséget vivott

ki, kétségenkivülivé tették, hogy a kormánynak vagy arra kell

magát határoznia, hogy Magyarországnak teljes önállását meg -

adja, vagy arra, hogy fegyverrel kényszeritse engedelmességre

s minden ügyeiben ugy bánjék vele, mint a többi tartománynyal

A pozsonyi utóbbi zajos országgyülés, 1844 óta találkoztak töb

ben, kik a kormánynak ily államcsinyt tanácsoltak. A m agyar

alkotmányt , — mondák , — semmisnek kellene kijelenteni, a

rendi alkotmányokat a tartományokban szintén el kellene törül-
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ni, és egész Ausztriát egy egységes, oszthatlan összbirodalommá

kellene átalakitani.

Lajos fő herczegésMetternich a mily határozott

hivei voltak az absolutismusnak, de másrészről sokkal conser-

vativabbak is voltak, hogysem ily ellenforradalmi tervet helyesel

tek volna. Azonkivül a magyaroknak az ősz J 6 z s e f főherczeg-

nádorukban az udvarnál igen befolyásos és tekintélyes szószól-

lójuk volt, ki ily merényletet a magyar alkotmány ellen, melynek

őre volt, soha meg nem engedett volna. József főherczegnek

Magyarországban sajátságos helyzete volt. Tagja a császári csa

ládnak, b mint ilyen, a magyarok függetlenségre vágyó törekvé

sei ellensulyozására hivatva,még azon pártok szeretetét és tisztele

tét is birta, melyek az osztrák kormány ellenében a legkiengesztel-

hetlenebb és legerélyesb ellenzéket képezték. E kegyeletet az ősz

nádor az által szerezte meg magának, hogy átalánosan ugy vol

tak az országban meggyőződve, hogy jó osztrák ugyan, de még

jobb magyar, kiről föltették, hogy ő is meg van győződve, misze

rint Magyarországot, hogy alkotmányát sértetlenül megtarthas

sa, az ausztriai despotismustól függetlenné kell tenni. Innét

József főherczegnek nagy befolyása volt az ellenzéknél is,

melynek tiszteletét birta, e befolyás következtében volt képea

arra, hogy Ausztriának is jó szolgálatokat tehessen. A nádor ké

pes volt az ellenzékre mérséklőleg hatni, s miután be volt avatva

tervükbe, oly rendszabályokat javasolhatott a kormánynak,

melyek végrehajtása által egyrészről az ellenzék kivánalmai sem

lettek végképen figyelem nélkül hagyva, másrészről a kormány

nak lehetővé volt téve, hogy az ellenzékkel történhető minden

összeütközés elöl kitérjen. Midőn tehát József nádor 1847-ben

meghalt, a kormány az által pótolhatlan veszteséget szenvedett,

mert a kormánytanácsból azon egyetlen tagot veszté el, ki nem

csak a magyarok rokonszenvét birta, hanem a pártok életét is a

legnagyobb részletekig teljesen ismerte. József nádor halála

a bécsi kormány befolyásának Magyarországban véget vetett.

A kormány az uj, tapasztalatlan és később sokat emlege

tett I s t v á n főherczeg nádor alatt nem volt többé képes minden

ről tudomást szerezni magának, mi az országban történik. Csak

sötétségben tapogatódzott. Ez mindjárt az 1847-ki nov. hóban

Pozsonyban összegyült országgyülés elején mutatkozott. A J ó-

zsef nádor által haldokló ágyán adott tanácsokat fontolóra
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véve, a kormány elhatározta magát, egy egész hosszu sorát a tör

vényjavaslatoknak az országgyülés elé terjeszteni, melyek leg

nagyobb részt az ellenzék programmjából kölcsönözve, az ellen

zéket meglepték. Azonban azáltal a kormány legkevésbé sem ja

vitott az ország helyzetén, mert az ellenzék tudta, hogy csak

gyengesége érzetében lép a liberalismus pályájára, mi az ellenzé

ket még merészebbé és követelőbbé tette. Elismerte ugyan a kor

mány ez előzékenységét, azonban keresztülvitte, hogy az alsó

tábla, a rendek táblája, a királyhoz intézendő hálaföliratba egy

szersmind az ország sérelmeit is felemlitendőknek határozta, me

lyeket a kormány még mindig nem orvosolt, s melyek orvoslását

az ellenzék természetesen mindenek előtt követelte. E meglehető

sen élesen szerkesztett feliratban a többi között ez is előfordult :

„Nyilatkoztatjuk, hogy a szomszéd tartományok érdekeivel ne

talán ellenkező saját érdekeink méltányos kiegyenlitéséhez an

nál nagyobb készséggel vagyunk hajlandók kezet nyujtani, mi

nél bensőbben vagyunk meggyőződve arról , hogy e kiegyenli

tés nehézségei nem a közöttük és közöttünk fenálló viszonyok

természetéből erednek. Nagy és nehéz a közelgő idők föladata.

A mi föladatunk : alkotmányos életünk és anyagi erőnk fokoza

tos fejlesztése; felséged föladata: e fejlődést az idő követelé

seinek megfelelőleg, a jog s igazság sérthetlen megóvásával, az

összes birodalom anyagi és szellemi fejlődésével összehangzásba

hozni." Azonban Bécsben ismét elég vakok voltak, hogy a

magyarok e kivánságán fölakadjanak, és a pozsonyi országgyü

lési felső tábla (mágnások táblája) conservativ szónokai, termé

szetesen egyetértve a kormánynyal , nem mulasztották el azért

az ellenzéket korholni , hogy az örökös tartományok ügyeibe

akar avatkozni, melyekhez Magyarországnak semmi köze.

„Nem gondolni Ausztriával , tudomást sem venni róla,"

ezt kivánta a magyaroktól a márczius előtti kormány , és még

csodálkoznak , hogy a magyarok mintegy rajongva küzdtek,

hogy Ausztriától, a mennyire csak lehet, függetlenekké te

gyék magukat. A márczius előtti kormány ez eleinte csupán

parliamenti függetlenségi harcz kimenetelétől nem tartott, mely

harczba a magyarokkal volt keveredve , mert a magyarországi

szláv nemzetiségeket a magyar törekvések ellen fölizgatta , föl

ingerelte, és azzal vigasztalta magát, hogy a magyarok, ma

gukra hagyva, sokkal gyengébbek, sokkal tehetlenebbek, hogy-

A bécsi márcziasi napok 1848-ban. O
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sem követeléseiket érvényesithetnék, vagy önállóságukat kiviv

hatnák.

Azonban a márczius előtti kormány a magyarok irányá

ban követett kárhozatos politikájában egyre nem gondolt : arra

tudniillik, hogy politikája által a magyarok szivében Ausztria

iránt a rokonszenv utolsó szikráját is kioltotta és bennük a Ma

gyarország és Ausztria közötti összeköttetés czélszerüsége , sőt

szükségessége iránti érzéket eltompitotta.

A márczius előtti kormány politikája veszélyességének ez

eredménye Magyarországban Ausztria fönmaradására vonatko

zólag azon pillanatban bizonyult be , midőn Ausztria európai

hatalmi állását a párisi események fenyegették. A lombardok

és velenczeiek már az év kezdete óta titokban háborút viseltek

Ausztria ellen. A magyarok , nem támaszkodhatván semmiféle

szomszéd államra, a törvény korlátai között mozogtak ugyan,

de azon perczben , melyben Ausztriát, LajosFülöp megbu-

kása és a franczia köztársaság kikiáltása következtében, veszély

fenyegette, hogy Olasz- és Németországban meggyül a baja,

azonnal félretettek minden tekintetet Ausztria irányában.

Pozsonyba márczius l-jén érkezett meg a hir, hogy a ju

liusi dynastiát elkergették , és az ellenzék azonnal a leghatáro

zottabb állást foglalta el a régi rendszer ellenében. Európa

sem tartotta lehetségesnek, hogy Ausztria oly közel álljon a

szétbomláshoz s pénzügyileg oly zilált állapotban legyen, mint

egyes pártlapok hirdették. Azonban niárczius 3-án a pozsonyi

országgyülés szószékéről Kossuth mennydörgő szónoklatban

bizonyitotta be azt a világ előtt , éles birálat alá vonván F e-

r e n c z császár rendszerét , Metternich politikáját, és vé

gül következtette, hogy Magyarország a kedvező pillanatot föl

használja s Pesten székelő független magyar miniszteriumot kö

veteljen, al kotmányos jövőjének biztositása vé

gett pedig sür gesse, hogy az osztrák örökös

tartományok is alkotmányos intézményeket

kapjanak.

Koppant volt a hatás, melyet Kossuth e beszéde nem

csak Magyarországban , de egész Ausztriában, különösen pedig

Bécsben előidézett. Sőt , a nélkül, hogy e hatást tulbecsülnők,

állithatjuk, hogy az európai continensen alig volt még beszéd,

mely hasonló s nagyobb horderővel biró benyomást hagyott
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volna hátra. Azon fontosságnál fogva, melyet e beszéd különö

sen Bécsben gerjesztett, nem tartjuk fölöslegesnek, annak lé

nyegével az olvasókat megismertetni.

Kossuth a bécsi nemzeti bank viszonyai fejtegetését

használta alkalmul, hogy szót ragadjon. Fölhivta Magyarország

képviselőit, hogy felelősségük érzetében az országgyülés politi

káját azon magaslatra emeljék, melyet az idő megkiván. „A mi

dőn látjuk,—mondá a többi közt,—hogy az osztrák financiális vi

szonyok a mi pénz- s értékviszonyainkra mily nagy befolyást ké

pesek gyakorolni, nem állapodhatunk meg azon kivánságnál,

hogy a bankkimutatás előterjesztessék, mert ez csak részlet, mely

az egésznek következménye, hanem a magyar államjövedelmek

kimutatását, államszükségleteink költségvetését, a birodalmi

pénzügy alkotmányos kezelését, röviden : önálló pénzügy

miniszteriumot kell kivánnunk."

Azon roppant hatásnál fogva, melyet e beszéd Bécs han

gulatára gyakorolt, érdekesnek tartjuk azt egész terjedelmében

közölni.

„Atalában véve,—mondá,—akként vagyok meggyőződve,

hogy miután látjuk, miképen az ausztriai financiális viszonyok

pénz- és értékviszonyainkra minő hatást gyakorolhatnak, nekünk

a bank kimutatásának kivánásánál nem lehet megállapodnunk,

mert ez csak egy részlet, mely az egésznek következménye ; ha

nem nekünk a magyar státusjövedelmek és státus-szükségek

számbavételét, az ország financziájának alkotmányos kezelés alá

tételét, szóval : önálló magyar financzminiszteriumot kell kiván

nunk, mert különben a rólunk nélkülünk intézkedő idegen hata

lom pénzviszonyainkat végetlen zavarokba bonyolitja ; ha ellen

ben felelős financzminiszteriumunk lesz, a királyi-szék diszéről,

hazánk szükségeiről s minden jogszerü kötelességeink teljesitésé

ről okszerü gazdálkodással gondoskodhatunk s polgártársaink

pénzviszonyait, minden veszélyes fluctuatiók ellen biztosságba

helyezhetjük."

„A bankviszonyokról tehát csak annyit akarok szólani, mi

ként hiszem , hogy a nélkülözhetlen két lépésre a szükséges lé

pések már is megtétettek, melyeknek egyike az, hogy a közön

ség a bank állapotja iránt hivatalosan megnyugtatassék, má

sika pedig, hogy a bankjegyeknek ezüstpénzzeli beváltására az

ország minden részeiben sikeres intézkedések tétessenek, és ha
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ehhez a kormány politikának iránya okszerüen megváltoztatta-

tik, reményiem, hogy a bizalom helyreáll, melyet helyreállitani

saját zsebeink érdeke, de a dynastia érdeke is mulhatlanul

megkivánja."

„És azért én a bajok kutfejének taglalatára s a mentő sze

rek kijelölésére intézem előadásomat. Már midőn az országgyü

lés elején a válaszfeliratot inditványozám , kötelességemnek

éreztem hazánk állapotának taglalásába bocsátkozni , úgy sa

ját belügyeink, mint azon viszonyok tekintetében, melyek a

pragmatica sanctio következtében köztünk s az ausztriai csá

szári birodalom közt fenforognak. Kimondám meggyőződése

met: miként hazánk alkotmányos jövendője iránt mindaddig

tökéletesen nyugodtak nem lehetünk , valameddig felséges ki

rályunkat, minden egyéb uralkodói viszonyban is, alkotmányos

országlási formák nem környezendik. Kimondám meggyőződé

seimet, miszerint én a nemzet által várt reformok tekintetében

sem érezhetem hazánkat arra nézve biztosnak, hogy irányuk

alkotmányos , s eredményük a nemzeti szabadságnak kedvező

leend , valameddig a velünk egy fejedelmet uraló birodalom

kormány rendszere az alkotmányossággal egyenes ellentétben

áll, valameddig azon statustanács, mely a monarchia közös

ügyeit intézi s hazánk belügyeire is, törvénytelenül bár, de tul

nyomó befolyást gyakorol, mind elemeiben, mind szerkezetében,

mind irányában, alkotmányellenes természetü. Kimondám meg

győződésemet, hogy köztünk s a császári birodalom szövetséges

népei közt fenforgó érdektalálkozást önállásunk, szabadsá

gunk, jóllétünk kára nélkül csak a közös alkotmányosság érze-

lemrokonitó alapján lehet kiegyenliteni."

„Egy fájdalmas pillanatot veték a bécsi bureaucratikus

kormányrendszer eredetére s fejlődésére ; emlitém , miként

emelte fel zsibbasztó hatalmának épületét szövetséges szomszé

daink elnyomott szabadsága romjain , és elszámlálva e szeren

csétlen kormánymechanismus vészterhes következményeit, és

betekintve az élet könyvébe , hol az események fátumszerü logi

kája a jövendőnek reveilatióját hirdeti, az uralkodóház iránti

igaz hü ragaszkodásom meleg érzetében jóslatot mondék:

hogy az leszen a Habsburg-ház második alapitója, ki a biroda

lom kormányrendszerét alkotmányos irányban reformálandja

a felséges háza trónusát hü népeinek szabadságára fektetendi

le rendületlenül."
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„E szavak óta hires, bölcseséggel támogatott trónusok

dőltek össze, s népek nyerték vissza szabadságaikat, miknek

ily közel jövőjét 3 hónap előtt alig álmodák. Mi pedig három hó

napon át görditjük fáradatlanul Sysiphus kövét, és az én lelkem

re epesztő aggodalommal borul a mozdulatlanság fájdalma ;

vérző sziwel látom, mikint izzad annyi nemes erő, annyi hü te

hetség egy háladatlan munkában, mely a taposó malom kinjai

hoz hasonlit. Igenis t. rr., mirajtunk egy fojtó gőznek nehéz

átka ül, a bécsi rendszer csontkamarájából egy sorvasztó szél fúj

ránk, mely idegeinket megmereviti s lelkünk röptére zsib-

basztólag hat. De ha ekkorig csak azért aggódtam e fölött, mi

vel a bécsi rendszer befolyása miatt kifejlődésünket hazánk ki-

pótolhatlan kárával, minden mértéken túl feltartóztatva látni

fájlalom, s mert látom, hogy haladásunk alkotmányos iránya

biztositva nincs, és mert látom, hogy azon divergentia, mely a

birodalmi kormányrendszer absolutisticus természete s a magyar

nemzet alkotmányos iránya között három század óta fönállt,

kiegyetlenlitve maiglan sincs, s kiegyenlitve egyik vagy másik

irány feladása nékül nem is lehet ; most már t. rr., nemcsak e

miatt aggódom a fölött, hogy a bureaucraticus mozdulalanság

ama politikája, mely a bécsi státustanácsban megcsontosodott,

a birodalmat dissolutióba sodorhatja, szeretett dynastiánk jö

vendőjét compromittálhatja, hazánkat pedig, melynek önmagá

ban önmagával annyi teendője, melynek saját boldogsága vé

gett minden erejére, minden fillérjére nélkülözhetlen szüksége

van, sorvasztó áldozatokba, végetlen bajokba bonyolithatja."

„Én a dolgokat ekképen látom, s mivel ekként látom, ha-

laszthatlan kötelességemnek tartom a t. rr.-ket tisztelettel fel

kérni, hogy figyelmüket ezen állapotra s az e miatt hazánkat

fenyegető bajok megelőzésére kiterjeszteni méltóztassanak. Ne

künk t. rr., kiket a nemzet azzal bizott meg, hogy jelenje fölött

őrködjünk s jövendőjét biztositsuk, nekünk nem szabad szem

behunyva várni , mig hazánkat a bajok özöne elboritja ; meg

előzni a bajt, ez hivatásunk, s én akként vagyok meggyőződ

ve, hogyha ezt elmulasztanék, Isten, világ s lelkiismeretünk

előtt felelősökké válnánk mindazon szerencsétlenségért, mely

az elmulasztásból következendik. Ha egyszer a politika fonák

sága miatt a békés kiegyenlitések, a fátum megkérlelésének

ideje lejárt s a koczka visszavehetlenül elvettetett, ha ennek
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megelőzésére e nemzet képviselőinek szabadon emelt loyális

szavát mérlegbe vetni elmulasztottuk ; ha odáig engedtük a bo"

nyodalmakat vitetni, hogy csak megtagadás vagy áldozatok kö

zött lehessen választanunk, melyeknek végét csak Isten láthatja

be : akkor a bánat késő leszen , a tétlenül elfecsérlett perczet

a mindenható sem adhatja vissza. Én legalább a késő bánat

nak, ha mint hazafi , következéseiben osztozni kénytelen leszek

is, mint követ, felelősségében osztozni nem akarok."

„Méltóztassanak a tek. rr. a franczia háboruk idejére visz-

szaemlékezni, mi közünk volt nekünk, magyaroknak, a fr anczia

nemzet belügyeivel? Országgyülésünk együtt volt 1790-ben,

de figyelmét az internationális politikára ki nem terjeszté, s mi

volt a következés ? Az, hogy a nélkülünk, de rovásunkra elkö

vetett hibának átka 25 nehéz év tömérdek áldozatával sulyosodott

szegény hazánkra ; a nemzet vére patakokban omlott, értéke, va

gyona örvénybe hányatott, s e tömérdek áldozat között menekvő

futásban lát ták apáink a királyi házat , látták hazánk földén a

távol nyugotnak diadalmas fegyvereit, e várost magát tör

vényhozásunk székhelyét a győző hatalmában, a monarchiát bom

lásnak indulva, a büszke triumphator kegyelmének fonalán

függni és siralmas financiális zavarokat, melyek a birodalom

mali szoros kapcsolatoknál fogva két státus-banquerott irtózatos

csapásaival nehezedtek szegény ártatlan hazánkra. És e tö

mérdek szerencsétlenségben még csak azon vigasztalás is meg

volt tőlünk tagadva, hogy mondhatnók, miként a fenyegető

vész elháritására tettünk, a mit lehetett, midőn még ideje volt-

Isten ne adja, hogy ez országgyülésre is ily itéletet mondjon

egykor a história. Isten ne adja, hogy lelkünkre nehezedjék

a bánatos gondolat, mikint láttuk közeledni a vészt királyunk

trónja, láttuk közeledni hazánk felé, és nem léptünk fel férfias

határozottsággal azt elháritani, mindenesetre pedig emlékeze

tünket a kötelességmulasztás vádjától megmenteni."

„Én hát arra szóllitom fel a t. kk. és rr.-ket, emeljük fel

politikánkat a körülmények szinvonalára, meritsünk erőt a dy-

nastia iránti hüség érzetéből, meritsünk erőt a rajtunk fekvő fe

lelősség s polgári kötelességünk érzetéből , nagy körülmények

hez illő nagyszerü határozottságra."

„Ezen körülményeket, miként a monarchián belől és a

külföldön vannak, rajzolni nem akarom, mert közönségesen

tudvák ; 4e kimondom erős meggyőződésemet , miként a biro
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dalombeli nyugalom bomladozásának s ebből eredhető minden

balkövetkezéseknek valódi kutfeje a bécsi kormányrendszerben

fekszik, s aggodalommal mondom ki meggyőződésemet , hogy

ezen fonák politikához a népek érdekeivel s az okszerü szabad

ság jogos igényeivel merőben ellenkezőleg ragaszkodni annyit

tenne, mint a dynastia jövendőjét compromittálni."

„Természetelleni politikai rendszerek is soká tartják fönn

magukat , mert a népek türelme és a kétségbeesés közt hosszu

ut fekszik ; de vannak politikai rendszerek, melyek az által,

hogy soká tartottak, erőben nem nyertek, hanem vesztettek, s

végre elkövetkezik a perez, midőn azokat tovább tartogatni

akarni veszélyes volna, mert hosszu életük megérett arra, hogy

meghalhassanak, halálban pedig osztozni lehet , de azt kike

rülni nem. Tudom én, hogy elvénhedt embernek nehéz megvál

ni egy hosszu élet eszméjétől ; tudom , hogy fáj darabról

darabra összedőlni látni, mit egy hosszu élet épitgetett; de

midőn az alap hibás, a dőlés fátuma kikerülhetetlen, és mi

előttünk, kikre a gondviselés egy nemzet sorsát bizta, halandó

ember gyarlóságai befolyást nem gyakorolhatnak. A nép örök,

és öröknek kivánjuk e nép hazáját s öröknek ama dynastia fé

nyét, melyet uralkodónknak ismerünk. A mult kor emberei egy

két nap után sirba szállanak, de a Habsburg-ház nagyreményü

ivadékára, Ferencz József főherczegre, ki fellépésekor e nemzet

szeretetét magáévá tette, egy fényes trónus öröksége vár, mely

erejét a szabadságból meriti, s melyet ősi fényében megőrizni

a bécsi politika szerencsétlen mechanismusával bajosan lehet."

„A dynastiának tehát választania kell saját java s egy

korhadt kormányrendszer tartogatása között."

r S mégis félek, hogy ha a nemzetek loyális nyilatkozványai

közbe nem jőnek, ama megcsontosult politika az Istenben boldo

gult szent szövetség egy ujabb kiadásában keresend még a

dynastia rovására magának egy-két napi rövid tengődést."

„Ok, kik semmit sem szoktak felejteni, egyet mégis örö

mest elfelejtenek : azt, hogy a szent szövetség első kiadásakor

is nem ez mentette meg a trónokat, hanem a népek lelkesedése,

egy oly lelkesedés, melynek alapja szabadság-igéret volt , és ez

igéret be nem váltatott."

^Dynastia iránt, mely népeinek szabadságára támaszkodik,

keletkezni fog mindig lelkesedés, mert szivből hü csak szabad
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ember lehet ; a kit nyomnak, az csak szolgálni fog, a mint kény

telen, de bureaucratiák iránt lelkesedés nem keletkezhetik. Éle

tet és vért adhatnak a népek szeretett dynastiájukért , de egy

nyomasztó kormányrendszer politikájáért egy verébfiunak sem

lesz soha kedve meghalni. És különben is, ha van ember Bécsben,

ki rövid napjai hatalmának érdekében a dynastia rovására ab-

solut hatalmak szövetségével kaczérkodik, meg kellene gondol

nia, hogy vannak hatalmak, melyek mint barátok veszélyesebbek,

mint mikor ellenséget."

„Igenis t. rr. erős meggyőződésem, hogy dynastiánk jöven

dője a birodalom különféle népeinek egy szivben-lélekben egye

süléséhez van csatolva, ezen egyesülést nemzetiségeik respe-

ctálása mellett, csak az alkotmányosság érzelemrokonitó forrasz

téka teremtheti meg."

„Bureau és bajonet nyomorú kapocs."

„Én hát inditványomban, melyet tenni akarok , dynastiai

szempontból indulok ki, és istennek hála , hogy ezen szempont

hazánk érdekével kapcsolatban van.

„Ki gondolhatna borzadás nélkül az eszmére, hogy e nép

áldozatokba bonyolittassék, szellemi és anyagi kárpótlás nél

kül ? Ha mi ez országgyülésről szétoszlanánk a nélkül, hogy

megvinnők a népnek, mit e törvényhozástól annyi joggal és oly

méltán vár, ki merné magára vállalni a felelősséget azokért , a

mik következhetnek ? ki merné magára vállalni a jótállást, hogy

a lelkesedés és áldozatkészség, melylyel e ház falait megren-

dithetjük, az életben is viszhangra talál ? A t. rr. érezni fogják

a körülmények sulyát , azért e viszonyokat tovább nem fejte

getem, hanem egyszerüen átmegyek inditványomra, melyet aj-

kaimr a a dynastia iránti hü ragaszkodás, hazánk és a nép iránti

tartozás s felelősségem érzete ad."

„De mielőtt ezt előterjeszteném, még csak azon egyet jegy

zem meg, hogy inditványomban az országgyülés némely teen

dőit elszámlálandván, sérelmeket, mint minők a részek kérdé

se, a vallásügyi viszonyok és különösen az oly fontos horvát

ügy, azért nem emlitek, mert oly alapkivánatokat fogok előter

jeszteni, melyek ha, mint joggal hiszem, teljesednek, egyszer

smind ezen sérelmek orvoslásának biztositékát is magukban

foglalják."

„ Inditványommal tehát ezen nagyfontosságu kérdéseket is>
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és különösen a horvát kérdést, melyet ez országgyülésen meg

oldatlanul hagyni nem szabad, a biztos megoldás fokára aka

rom felemelni , változhatlanul el levén határozva, hogy ha a

megoldás ez uton, melyen egyszersmind a multak sebeinek ke

serü felszaggatása elkerülhető , nem sikerülne, legyen bár a

multak sebeinek felszaggatásával, a horvát kérdést lelkem egész

rokonszenvével minden részleteiben felkarolni legsürgetőbb kö

telességeink közé számitom, s hiszem, a t. rr. is hasonlóan van

nak iránta lelkesedve."

„És most minden további motivatió nélkül felirást inditvá

nyozok ö felségéhez , melynek tartalma az eszmékre nézve a

következő: „Mulaszthatlan kötelességünknek ismerjük figyel

münket a fenforgó fontos viszonyokra forditani."

„Históriánkra visszatekintve, előttünk áll annak emléke

zete, hogy 3 század óta nemcsak alkotmányos életünket ki nem

fejthettük, de sőt örökké csak fentartásaért kelle küzdenünk.

Ennek oka, hogy felséged birodalmi kormánya absolutisticus irá

nyu levén, ugy kormányunk önállását , mint alkotmányos éle -

tünket paralysálja. Eddig ez csak alkotmányunk kifejlődését

hátráltatta ; most ugy látjuk, hogy ha tovább is folytattatik,

ha az az alkotmányossággal harmoniába nem hozatik, felséged

trónját és a pragmatica sanctiónál fogva kedvelt kapcsokkal

hozzánk kötött birodalmat elláthatlan következményekbe bo

nyolithatja, hazánkra pedig kimondhatlan károkat áraszthat.

25 év áldozatai után 32 évi béke nekünk gyümölcsöt alig ho

zott, most véltük erre e perczet elérkezettnek ; felséged minket

reformokra hivott össze, mi régi ohajtásainkat láttuk ezáltal

teljesedve, s buzgó készséggel fogtunk a munkához. Elhatároz

tuk, hogy a közös teherviselés alapján, a nép közterheiben,

mikkel a megyei közigazgatást eddig egyedül fedezé, osztozni

fogunk, s az ország uj szükségeinek pótlásáról is, hasonló ala

pon gondoskodandunk. Elhatároztuk, hogy az urbéri viszonyok-

bóli kibontakozást, kármentesitéssel összekötve, eszközöljük s

ezáltal a nép és nemesség közti érdekeket kiegyenlitve, hazánk

boldogságának gyarapitásával felséged trónját megszilárditjuk.

A katonai élelmezés terhének megkönnyitése, gondjaink főbb

jei közé tartozik. A kir. városok és szabad kerületek közigaz

gatási és politikai rendezését halaszthatlan tárgynak tekintjük,

s a népnek politikai jogokban illő részesitésére az időt elérke
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zettnek véljük. Hogy földmivelésünk, müiparunk, kereskedésünk

felvirágzására sikeres lépéseket tegyünk , hazánk méltán várja

mitőlünk. De alkotmányos életünk valódi képviseleti rendszerré

fejlődést igényel , szellemi érdekeink a szabadság alapján ápo

lást követelnek, honvédelmi rendszerünk nemzeti jellemünknek

s a honlakosok különböző osztályai érdekegységének alapján

gyökeres átalakitást kiván, ez átalakitás pedig ugy felséged

királyi széke, mint hazánk bátorléte tekintetéből nem halasztható

intézkedést tesz szükségessé. A magyar közállomány jövedel

meinek és szükségeinek számbavételét s felelős kezelés alá té

telét tovább nem halaszthatjuk, mert csak igy teljesithetjük

azon alkotmányos tisztünket, hogy ugy felséged királyi széké

nek diszéről, mint hazánk közszükségeiről, minden jogszerü kö

telességek teljesitéséről sikerrel intézkedhessünk. Sokban e

kérdések közül "az ausztriai tartományokkali érdektalálkozás

kiegyenlitésének szüksége forog fenn , mire nemzeti önálló jo

gaink és érdekeink megóvása mellett, örömest nyujtunk segéd

kezet. De arról is meg vagyunk győződve, hogy alkotmányos

életünk kifejtésére s nemzetünk szellemi és anyagi javára ho

zandó törvényeink csak azáltal nyerhetnek életet s valóságot,

ha végrehajtásukkal minden idegen avatkozástól független nem

zeti kormány lesz megbizva, mely a többség alkotmányos el

vének legyen "kifolyása. S azért collegiális kormányrendsze

rünknek magyar felelős miniszteriummá átalakitását minden re

formjaink alapfeltételének s lényeges biztositékának tekintjük."

„Ekként fogtuk fel hivatásunkat. Ezeket, felségeddel egyet

értve, ez országgyülésen szerencsésen megoldani elhatározott

komoly szándékunk. Ezt várja tőlünk a haza, ezt várják a nép

milliói, ezt sugalja a hüség és ragaszkodás ösztöne, melylyel

felséged királyi háza iránt tántorithatlanul viseltetünk, mert

meg vagyunk győződve, hogy csak ezek által fektethetjük ha

zánkban a békét, nyugalmat s bizalmas egyetértést oly szilárd

alapra, miszerint azt váratlan eseményviharok meg ne ingassák :

s a békének és elégedésnek ily biztositásával szerezhetjük

csak meg az erőknek azon lelkesült öszhangzását s gyarapodá

sát, melyre felséged királyi háza minden viszonyok között nyu

godtan támaszkodhassék.

„Ámde felséged velünk együtt érezni fogja, miként ezek

eszközlésérc béke kell, és kellenek zavartalan, nyugodt viszonyok.
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Es e tekintetben lehetetlen aggodalommal nem tapasztalnunk a

bomladozó nyugalom azon jeleit, melyek a pragmatica sanctió-

nál fogva Telünk egyesült birodalom némely részeiben mutat

koznak, s melyeknek sulyát a legujabb külesemények előrelát-

hatlan fejleményei sokszerüen növelhetik."

„Nem akarjuk felséged atyai szivét a bomladozás ama je

leinek részletes fölemlegetésével szomoritani, nem a pénzviszo

nyok tekintetében máris érezhető hatást fejtegetni, de a hüség

ösztöne s a rajtunk fekvőTelelősség kényszerit kimondani , hogy

ha valamint a jelentkező bajok valódi kútfejét és saját elmaradá

sunk egyik főokát is a birodalmi kormányrendszer természeté

ben találjuk : ugy erősen meg vagyunk győződve, hogy felséged

az elkövetkezhető balesemények legbiztosabb óvszerét, hü né

peinek legbarátságosabb egyetértését, a monarchia különböző

tartományainak legerősebb forrasztékát s mindezek által felsé

ges trónjának s az uralkodó háznak legrendithetlenebb támaszát

abban találandja' fel, ha fejedelmi székét minden uralkodói

viszonyaiban a kor szükségei által mulhatlanul igényelt nép

szerü alkotmányos institutiókkal környezendi."

III.

Kossuth beszéde hatása Bécsben.

A Kossuth által inditványozott e fölirat további sorsát,

egyelőre érintlenül hagyjuk. Kossuth beszéde a bécsi közön

ségre nagy benyomást gyakorolt. Márczius 4-én már hire ment

Bécsben, hogy Kossuth mit beszélt a márczius 3 ki ülésben,

hogy beszéde által a magyar rendeket oly határozatra ragadta,

melyről hitték, hogy az nemcsak a kormányt fogja nagy zava

rokba hozni , hanem Magyarország viszonyát Ausztria irányá

ban tökéletesen meg fogja változtatni.

Azon, magában véve egyszerü tény hirének ily gyors elter

jedése , hogy Kossuth a pozsonyi országgyülésen egy fulmi

nans beszédet tartott, figyelmet ériemel. Daczára, hogy Pozsony

csak hát órányira fekszik Bécstől, mégis a bécsi közönség leg

nagyobb része a pozsonyi országgyülési hireket leginkább csak

az „Augsburgi Allgemeine Zeitung" által kapta , mi rendesen
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mindég egy hétbe került. Azonban Kossuth márczius 3-ki

beszédének hire már 4-én elterjedt Bécsben. A beszéd tartalmá

ról természetesen csak felületesen s nem kimeritői eg értesültek,

de annyit mégis megtudtak, hegy Kossuth a márczius előtti

rendszernek halálos döfést adott , és az országgyülés és kor

mány között oly összeütközést idézett elő, mely csak ugy kie

gyenlithető, ha a kormány a magyarok követelései teljesitésére

magát elhatározza. A pozsonyi hireket Bécsben számos magán

levélből tudták meg, melyek azonban hogy mily felületesen ,

nagyitva vagy épen elferditve közölték a tényeket, bizonyitják

az ellenkező hirek, melyek az egyleteket és város testületeit fé

lelembe és rettegésbe ejtették. Kereskedelmi körökben, az ipar

egyletben , sőt az olvasó egyletben eleinte azt hiresztelték, hogy

Kossuth az állampénzügy bukását elkerülhetetlennek jelen

tette ki , minek következtében a magyar rendek elhatározták,

az osztrák bankjegyek forgalmát Magyarországból kitiltani. A

mily képtelenség volt e hir, mindamellett hivőkre mégis talált,

és lényeges befolyást gyakorolt arra, hogy kereskedelmi kö

rökben is bizalmatlansággal kezdtek viseltetni a nemzeti bank

hitele iránt

Az „olvasó-egyletben" márczius 4-én este egy másik po

zsonyi levelet olvastak föl, melyben irták, hogy Kossuth egy

ujabbi szónoklatában egyedük' mentő eszközökül tartja a kor

mány rudján álló öreg urak megbuktatását és alkotmányt az

örökös tartományok számára. E levél az egyletben a legnagyobb

lelkesedést idézte elő. Mindenki ugy nyilatkozott, hogy Kos

suth pártjával kell szövetkezni, azzal egy uton kell haladni.

E lelkesedés majdnem szakadást idézett elő az egyleti tagok

között. Néhány egyleti tag , kik kereskedők voltak, ugy ma

gyarázta a hireket , hogy Kossuth a nemzeti bankot bu

kottnak nyilvánitotta és Magyarország részére saját pénzügymi

nisztert követelt. E kereskedők véleménye szerint lehetetlen

volt, hogy Ausztria Magyarország kivánságát teljesitse, és ezek

közt s aKossuth által elragadtatott doctorok és journalisták

között heves szóvita támadt, melyet csak ugy sikerült lecsilla

pitani, hogy mindkét rész abba egyezett, miszerint bevárják a

beszéd tartalmát, hogy meggyőződjenek, tulajdonképen mit

beszélt Ko a s u t h. Ha még megemlitjük, hogy néhány Bécs

ben tanuló magyar orvostan-hallgató márczius 4-én este azt a
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hirt kapta , hogy az országgyülés elhatározta Pesten magyar

kormány fölállitását, és hogy e hirt emiitett tanulók ugy ma

gyarázták, miszerint Pozsonyban provisorius kormány fölállitá

sát, következésképen forradalom kitörését tervezik , tehát min

dent elmondottunk, mit azon benyomás felől tudunk, melyet

Kossuth beszéde Bécsben előidézett.

E benyomás azonban csak a radikális körökben gerjesz

tett örömet, ellenben nagy levertséget szült a kereskedelmi vi

lágban. Épen azért, mert az osztrák államhitelezők milliói

Kossuth inditványa által veszélyeztetve lettek , könnyü lett

volna a kormánynak , politikai tőkét csinálnia magának e be

szédből. E végből a lakosság nem annyira hazafiságára, mint

inkább anyagi érdekeire kellett volna hivatkoznia, de a kor

mány hallgatott , azaz ellenkezőleg, nem hallgatott, hanem a

„Wiener Zeitung" és „Beobachter" márczius 4-ki számába P i l a t

által czikkeket iratott, melyek a helyett, hogy a kedélyeket lecsil

lapitották volna , még inkább fölizgatták, és ellene ingerelték.

E czikkek kihivó hangja egészen alkalmas volt az a nél

kül islngerült kedélyek szitására. „A nép csatlakozzék a kor

mányhoz ! mondatott e czikkekben. A lakosság minden rétegé

ben épen az ellenkezőt tartották szükségesnek. Továbbá e czik

kek nyíltan kimondák , hogy a kormánynak nincsen szándé

kában legkisebb concessiókat is tenni, hogy eszébe sem jut az

alkotmányosság terére lépni, mit pedig minden felvilágosodott

ember várt és követelt. E czikkek által a kormány még a leg-

mérsékeltebbeket is maga ellen ingerelte. Nemcsak a radikáli

sok , hanem a legbékésb szellemü polgárok is kezdték belátni,

hogy e kormánynyal semmire sem lehet menni, hogy a franczia

dynastia megbukása Ausztriára nézve csak jótékony hatásu, és

hogy a párisi forradalom Ausztriában okvetlenül rendszerválto

zást fog előidézni.

Részint külesemények, részint a nevekedő forradalmi ele

mek izgatása a nép elégedetlenségét mindinkább fokozták.

Mi a küleseményeket illeti , nevezetesen a . németországi

események, a bécsieket utánzásra bátoritották. Déli Németor

szág egyes tartományaiban a néppárt napról-napra a legkecseg

tetőbb győzelmeket aratta, a nélkül, hogy csak csepp vérébe is

került volna. A bádeni kormány már február 29-én teljes sajtó

szabadságot, esküdtszéket, népfö lfegy verzést proclamált. A wür
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tenbergi király márczius 2-án országgyülést hivott össze, hogy

a nép kivánalmait törvényes uton teljesitse.

Az izgatás egy német népparliament összehivása végett

egész Németországban oly átalános és sürgető volt, hogy ma

gának a reactionarius szövetséggyülésnek nem volt mit tennie,

mint márcziua l-jén a nép karjaiba vetni magát, és hogy a nép

bizalmát megnyerje, minden egyes német államban a censurát

eltörülte s a sajtószabadságot megengedte. Még nagyobb benyo

mást tett a bécsiekre a Münchenben márczius 2-án kitört forra

dalom, melynek következtében B e r k reactionarius miniszte

riuma visszalépni, és a királylyal benső viszonyban álló Lola

M o n t e z Bajorországot elhagyni kényszerült. Itt a mozgalom

élére nem a nép, de a polgárság állt, mely miután a fegyver

szertárból a népet fegyverrel ellátta s azt a királyi palota előtt

fölállitotta, kivivta, hogy a király mindent megadott, mit kö

vetelt : a miniszterium felelősségét, szabad sajtót, szabad nép

választást, esküdtszéket, a német szövetség alkotmánya átalaki

tását stb. Sőt a kisebb német államokban, mint Nassauban

márczius 3-án, Weimarban 8-án, Hohenzollern-Sigmaringeben

8-án, Szász- Meiningenben 7-én, Oldenburgban 10-én, Szász-Ko-

burg-Gothában 10-én stb. a nép a legszabadabb engedménye

ket vivta ki, a nélkül, hogy az csak csepp vérébe került volna is.

Végre maga a szövetséggyülés nem tehetett egyebet, mint a

német nemzethez intézett második kiáltványában az eddig mint

forradalmi jelt elutasitó fekete-vörös-aranysárga szineket szö

vetségi szinekül s a birodalmi sast , mint szövetségi czimert el

fogadni. Maga a „Wiener Zeitung," mely természetesen a né

met birodalomban történt ez eseményeket agyon nem hallgat

hatta, s kényszerült a német fejedelmek népeikhez intézett pro-

clamatióit kinyomatni, márczius első napjaiban nem volt

egyéb, mint daczára a censurának, egész forradalmi

krónika. Ebből tudták meg a bécsiek , hogy a kabinetpoli

tika régi cselfogásai hatásukat elvesztették, hogy a fejedelmek

ideje lejárt, és a népek uralma lépett előtérbe, mely elől min

dennek hátrálnia kell, mi eddig neki ellenszegülni merészelt. És

mégis egész Németországban márczius első napjaiban nem a

nép, hanem a birtokos polgárság, karöltve az intelligentiával,

állt a mozgalmak élén, melyek jelleme tisztán politikai volt. A

communismus réme, melylyel a kormányok a népeket mindany
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nyiszor ijesztgetni szokták , valahányszor forradalmi mozgalom

mutatkozik , s melylyel különösen a „Wiener Zeitung" már-

czius 4-ki száma ijesztgette a birodalmat, egész Németország

ban sehol sem mutatkozott, a vagyon sehol sem lön fenyegetve,

mindenütt csak arra törekedtek, hogy a fejedelmek hatalmát

korlátok közé szoritsák és a kormányzatot az általános jólét

előmozditásához alkalmazzák. A németországi forradalmak bé

kés, vérnélkuli lefolyása a „Wiener Zeitung" rémjóslatait elég

gé meghazudtolta. Belátta mindenki, hogy az örvény, melyet

a „Wiener Zeitung" oly borzalmasnak rajzolt, csak a fejedel

mek- s kormányokra nézve veszélyes, de nem a népekre nézve,

következőleg nem a népeknek, hanem a kormányoknak van

okuk a februári forradalom következményeitől rettegni. A né

metországi közép- s kis államok példája a bécsiekre villanysze-

rüleg hatott. Naponkint hire jött ama szép eredményeknek,

melyeket itt vagy amott kivivtak, mint törte át az elavult kor

mányrendszer korlátait nemcsak a munkás, hanem a polgári

osztály is, a családatya, a birtokos, mint lépett fel bátran a nép

nemcsak a hatóságok, de a fejedelmek ellenében is, hogy visz-

szatartott jogait és szabadságát követelje. Ha mindez Franczia-

vagy Olaszországban történt volna, a bécsieket kevesebbé iz

gatta volna a példa utánzására, mert ismeretes volt mindig,

hogy a francziák és olaszok politikai dolgokban más népeknél

forróbb vérüek. Hanem e német forradalmak csábitólag hatot

tak a bécsiekre. E mellett hiuságuk is föl lőn izgatva. Hát

Bécs, München, Stuttgart, Karlsruhe háta mögött maradjon ? !

Ha ezek kijelentették elégedetlenségüket a fönálló intézmé

nyekkel, hát egész Németországban csak egyedül Bécs ne mer

je kormánya irányábani elégedetlenségét kimondani? Miért ne

követelnék ők is a censura eltörlését, az átalános népfölfegy-

verzést, az esküdtszékek behozatalát s a többi, e napokban di

vatossá vált népjogok szentesitését ?

A kormány tudta a lappangó forrongást, de annyi vaksá

got, annyi zavart tanusitott, a korszellem követeléseit annyira

félre- vagy nem ismerte, hogy a legcsendesb és legbékésb szel

lemü nyárspolgár is méltán fakadt e kérdésekre : „Nem köteles

sége-e minden igaz hazafinak , a császár minden hü alattvaló

jának az Ausztriában uralkodó rendszer változtatását sürgetni ?

Nem valószinü-e, sőt nem bizonyos-e, hogy ily rendszer uralma
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alatt Ausztria vagy összeromboltatik, vagy magamagától föl

fog oszolni ? Ez uj korszakban alkalmasak-e a kormányzásra

ez emberek, kik régi itéletekhez merevül ragaszkodnak, és nem

inkább tevékeny, erélyes férfiaknak kellene-e most a kormány

rudját tartaniok ?" Ily s hasonló kérdéseket akkoriban Bécs

minden rétegében tettek.

A város külszine eközben egészen megváltozott, s a rend

örségnek ezer meg ezer szemre s fülre lett volna, szüksége, ha

mindent látni s hallani akart volna, mi körülötte történik. Min

den vendéglőben, kávéházban, boltban, piaczon, mühelyekben,

hol többen találkoztak, a beszéd kizárólagos tárgyát a politika

képezte. nMost nálunk is mindennek máskint kell lennie!" ez

volt mindenütt ballható. Az utczákon hullámzott a nép, legin

kább az olvasó-egylet helyisége körül folytonosan nj meg

uj csoportok alakultak, g hallani vágytak , mit beszélnek oda

fönn. Az olvasó-egyletben, „ez uj Pesten," mint Sedl-

n i c z k y elnevezte, a fölszabadult gondolatok szikráztak. És

mivel itt a fölhalmozott hirlapok nem voltak elégségesek, egye

sek olvasták föl a lápokat , miközben a leghevesebb politikai

viták keletkeztek s tartottak reggeltől kezdve éjfélig. Az egylet

ben uralkodó lázas izgatottság pár nap mulva a város s külvá

rosok majd minden nyilvános helyére elterjedt. Minden ven

déglő és kávéház ugyanannyi „olvasó-egyletté" alakult. A hir

lapokat kapkodták, fönhangon olvasták, és az állam legmagasb

férfiairól oly hangon beszéltek nyilvánosan, mint azelőtt soha-'

sem. A d a m i kávéházában márczius 3-án történt, hogy midőn

számos vendég a folytonosan elfoglalt hirlapokért lármázott, egy

fiatal ember a tekeasztalra lépve, harsány hangon kiáltotta el :

„Az alkotmányos kormány nevében, csend, valamit fölolvasok !"

Azonnal körülfogták az ifjut, ki a hallgatók tetszésnyilatkoza

tai között egy becsempészett „Pozsonyi ujság" számából egy, a

császárhoz intézett nyilt levelet olvasott föl, melyben a császár

tanácsadói „eszteleneknek" vagy „árulóknak" neveztetnek, és

erélyes kifejezésekben „Ausztria valamennyi országa s tarto

mánya számára korszerü alkotmány követeltetik."

A farsang sokat tett az izgatottság fokozására. A táncz-

mulatságok, estélyek élénkebbek és zajosabbak voltak, mint va

laha. Politizáltak mindenütt. Sőt beszélték , hogy a márczius

9-én tartott utolsó udvari bál alkalmával, melyre a polgárőrség
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litikai vitatkozások egyesek között hallhatók voltak, mi eddig

hallatlan volt. A vélemények szabad nyilvánitása kevesebbé

volt magán-bálokban korlátolva, és mindenki szabadon kimondta,

mi szivén fektidt. A többi között egy előkelő polgári családnál

tartott bál alkalmával a férfiak nagyon rajongva nyilatkoztak a

pozsonyi országgyülés mellett, és azon megjegyzésre, hogy az

alkotmányosság barátinak valami jelvény által kellene magu

kat' megkülönböztetniük, a jelen volt szintén lelkesült nők fá-

tyolaikat , szalagjaikat tépték szét s rögtönzött kokárdákat tüz

tek a férfiak mellére. A dolog a rendőrség fiilébe ment, és ak

kor még oly hatalmas, de kisszerü is volt, hogy főbbeket a,

férfiak közül maga elé idéztetett és ünnepélyesen megdorgált.

Az uralkodó izgatottság oly nagy volt, hogy a legártatla

nabb, de e mellett legszigornbb censura alávetett szindarabokat

is fölhasználták, hogy tüntetések s ér/.clemnyilvánitások alkal

mául szolgáljanak. A többi között márczins első napjaiban

„Agnes Sor el" czimil uj darabot adták. E darabban egy

egészen ártatlan jelenet fordul elő, melyhen Porel Agnes a

királyt fölhivja, hogy a „hazáért és szabaddá gért" áldozza föl

életét. K szavakra a közönség roppant lelkesedésben tört ki. a

karzat pedig a ..szabadságot és hazát" tombolva éltetve, oly ri-

valgást vitt véghez, hogy a jelen volt udvar a szinházat el

hagyj a.

De mindezeknél komolyabbak voltak azon nyilatkozatok,

melyek márczins első hetében az egyetem, különösen a közkór

ház tantermeiben történtek. Az egyetemen, mindjárt hogy hire

jött a februári forradalomnak, a tanulók nagyobb része, mely a

februári eseményeket magasztalta s egyesek, leginkább nemes

születésü tanulók között, kik amazok lelkesedését gunyolták

avagy megvetették, viharos jelenetek történtek, ugyannyira,

hogy a tanárok komolyan aggódtak : ily körülmények között az

ifjuság fölött fentarthatják-e a fegyelmet. A tanulók kezdtek az

előadásokból kimaradozni, és inkább mentek a kávéházakba, po

litikai hireket olvasni vagy hallani. Különösen élénk lett az Al-

ser-negyed, melyben számo9 orvosnövendék lakott. Itt a kávé

házak s vendéglök. egészen politikai clubbokká alakultak, me

lyekben hirlapokat olvastak fii, vitatkoztak és oly hangosan

politizáltak, mintha a különben rettegett titkos rendőrséget egy-

A bécsi raárcziusi napok 18iá-ban. 3
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szerre csak eltörülték volna. Más külvárosokból is csoporton-

kint vonultak az emberek az Alser-külvárosba, csakhogy lássák

8 hallják, mit csinálnak és beszélnek ott a tanulók. A clinicum-

ban, különösen a boneztermekben, hol a tanulók egészen ma

guk között voltak, a lelkesültség nem ismert határt. A boncz-

termek nemcsak az orvosnövendékek, hanem más tanulók gyul-

helyeül is szolgáltak , és a termek egyikében mindjárt az első

napokban, mintegy 40 tanuló szövetséget kötött, hogy azon eset

ben, ha Bécsben kitör a szabadságharcz, a párisi és müncheni

deákok példájára, bátran és elszántan fognak küzdeni. Itt tör

téntek a nemzetiségek között az első tcstvéreslilések, nevezete

sen németek, olaszok, magyarok és lengyelek kötöttek szoros

testvériséget, s minden eddigi viszálykodásukkal fölhagytak.

Az eddig elősorolt jelenségek azonban csak négy falak kö

zött történtek, és miután azoknak, kik e nyilatkozatokban részt

vettek, volt okuk azokat titokban tartani, könnyen magyaráz

ható, hogy kormánykörökben nem sokat tudtak azok felől.

Azonban az utczai események, a nemzeti bank és takarékpénztár

tömeges ostromlása , a börze magatartása, a mészárszékek és

sütöhelyek körül naponkint sürübben előforduló kihágások a

kormány szemeit mégis kinyithatták s figyelmeztethették volna,

hogy ideje volna tétlenségéből fölébredni, és a közvéleményt

vagy engedmények által kellene megnyugtatnia, vagy szigoru

rendszabályok által kellene korlátoznia. A kormány már tisztá

ban lehetett az iránt, hogy ha igy haladnak a dolgok Bécsben,

a mint mutatkoznak, a forradalomnak okvetlenül be kell kö

vetkeznie.

Mi a nemzeti banknál történt eseményeket illeti, azok

napról-napra komolyabb jellemüekké váltak. A kormány már

márczius elején nem tehetett volna egyebet, mint a bankjegyek

kényszerfolyamát elrendelni, mert be kellett látnia, hogy ha a

bankjegyek beváltása oly mérvben halad, mintaz utóbbi he

tekben, a nemzeti bank azon veszélynek lesz kitéve, hogy egész

ezüstkészletét kiadni kényszerül. A közönség tódulása a bank

pénztárához ijesztővé vált, mióta hire ment a februári forrada

lomnak Mindenki félt a devalvatiótól, és sietett bankjegyein

tuladni. A bank nem győzte a beváltást. A pénztár egész

ostromnak volt kitéve. A várakozásban vagyona veszélyezteté

sét látta mindenki, és tolakodott első lenni. Hiába hirdette ki
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a bank igazgatósága már február 29-én, hogy 34 millióva] több

ezüstje van, mint a mennyi bankjegy van forgalomban. A kö

zönség nem hitte. A takarékpénztárnál sem volt kisebb tolongás.

Mindenki sietett betett pénzét kivenni , hogy azzal fusson a

bankhoz, azt kiváltani. Természetesen az alsóbb néposztály volt

a legfélénkebb, tehát legtürelmetlenebb is. Már reggel hat óra.

kor ezrenkint vették körül a takarékpénztárt és hangosan zu

golódtak, hogy a hivatalnokokra várakozniok kell. Márczius

6-án oly nagy volt a tolakodók tömege, a lárma, tolongás, hogy

rendőrséget kellett alkalmazni, mi csak késleltette a kifizetést.

Az igazgatóság itt is kihirdette, hogy 2 millióval több készlete

van, mint a betétel. Mindez semmit sem használt. A tolongás

nem szünt meg, és mindenki erőszakoskodás fenyegetésével kö

vetelte vissza betételét. A börzén hasonló rendetlenség ural

kodott.

Márczius első hetében a bankjegyek megbuktatásátóli fé

lelem oly átalánossá vált, hogy kávéházakban, vendéglőkben,

mészárszékekben, boltokban stb. már vonakodtak a bankjegye

ket elfogadni, mi veszekedésre és kihágásokra adott alkalmat.

Az ezüst agiója 6—8% -kai emelkedett. Üzletekben bankjegyet

többé nem akartak ezüstre váltani. E „bankjegyzavar" okozta,

hogy az előbb csak a müveltebb körökben mutatkozó izgatottság

és elégedetlenség az alsóbb osztályokba is elterjedt, mi a forgal

mat tökéletesen megakasztotta. Ennek ellenében C z a p k a pol

gármester márczius 6-án szigoru rendeletet adott ki, mely sze

rint üzletekben bankjegyeket elfogadni s ezüstre fölváltani az

illetők büutetés terhe alatt köteleztettek.

Daczára e rendeletnek, a bankjegyzavar folytonosan tar

tott, és csak márczius 13 án kezdett a nép bizalma a nemzeti

bank iránt kissé helyreállni, midőn látta, hogy a bank az ezüst

ben kifogyliatlan és a beváltást perezre sem függesztette föl.

Ez események a népben a politikai érzületet kezdték föl

ébreszteni. Ösztönszerüleg kezdték érezni, hogy valami rendki

vüli van készülőben, hogy ugy tovább nem maradhat, mint volt,

és mindenütt gyökeres reformok gyors behozásának szükséges

ségéről beszéltek. Azoban milye n«k" legyenek e reformok,

arra nézve nagyon elágazók voltak a vélemények, és csak az a

meggyőződés volt átalános, hogy az ausztriai államban nem

Valami, hanem minden korhadt és rothadt.
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IV.

Kik képezték a forradalmi elemet?

Az előbbi fejezetben elég világosan leirtuk, hogy Bécsben

megvoltak a forradalomterhes elemek. De kik voltak ez

elemek ?

Beszélték is, irták is elégszer, hogy a bécsi forradalmat

olasz, franczia és lengyel „forradalmi bizottmányok" agensei;

„külföldi titkos társulatok" megbizottjai készitették s idézték elő,

sőt állitották, hogy néhány béttel márczius 13-ka előtt, Bécset

idegenek özönölve lepték el.

Mi azonban határozottan állitju k, bogy „idegen elemek"

legkevesebbé sem járultak a bécsi forradalom előidézéséhez. Bi

zonyitékokkal szolgálhatunk, hogy ama jelentékeny tüntetések

hez^ melyek márczius ö— 12-ke között történtek, idegen elemek

sem nem járultak, sem azokban ré szt nem vettek.

Az lehetséges ugyan, és ugy volt, hogy épen akkor szúrnom

idesír tartózkodott Bécsben, de hiszen melyik nagy szék- és ke-

ívskt delmi városban nincsen folytonosan idegen? Át is lehet, hogy

Bécsben tartózkodó számos munkás, egyik vagy másik demo-

cratico sociális társulat tagja volt, hogy azonban azon időre tö

megesen érkeztek volna munkások külföldről Bécsbe, arról mi

semmit sem tudsink, de nem is hallottunk. Sőt hivatalos adatok

ból meritett bizonyitékok szerint 1848 három első havában sok

kal kevesebb idegen fordult meg Bécsben, mint máskor. Még

kevesebbé biszszük, bogy léteztek volna „külföldi titkos társula

tok, bizottmányok," stb. melyek megbizottakat utaztatlak volna

Bécsbe azon czélból, hogy a mühelyekben politikai eszmék szá

mára propagandát csináljanak. Ezt annyival inkább kétségbe

vonjuk, mert épen azon párt, melynek a forradalom kitörése

Bécsben leginkább érdekében feküdt, s melynek Bécsben számos

és igen tevékeny tagja volt, tudniillik az olasz forradalmi párt

ínég márczius első hetében sem telt semmit, hogy a -Bécsben

mutatkozó izgatottságot czéljaira kizsákmányolja. Ha e párt

csak lehetségesnek is tartotta volna, hogy Bécsben forradalmat

lehet előidézni, bizonyára sem pénzt, sem szót e czélra nem ki

méit volna. A Bécsben tartózkodó olasz forradalmi férfiak csak
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az által hitték pártjuk érdekeit előmozditani, ha az Olaszország

ellen tett katonai intézkedéseket őrszemekkel kisérték, azokról jó

eleve jelentéseket tehettek, és a Bécsben állomásozó katonák,

leginkább gránátosok, elcsábitásán titokban müködtek. Ugyan

is az olasz gránátosok néhány osztálya már ki volt rendelve,

hogy Lombard-Velenczébe fog menni, és ez osztályok altisztei

már február hóban meg voltak nyerve, hogy oda fognak szaka

szaikkal hatni, miszerint összeütközés esetében a néppel tartsa

nak. Különösen aCeccopieri gránátosok altisztjei felől állit

ják, hogy a Bécsben tanuló olasz ifjakkal testvériséget kötöttek

és megesküdtek, hogy a népre nem fognak lőni, és háboru ese

tében embereikkel az olasz hadseregbe mennek át. Midőn már-

czius 10-én az izgatottság már oly magas fokra hágott Bécsben,

hogy kitörés minden perczben várható volt, a tanulók minden

módon iparkodtak rábeszélni az altiszteket, hogy a népre ne lő

jenek, „mert",— mint mondák,— „a bécsiek mihelyt revoltálnak,

azonnal szövetségesei Olaszországnak, és ti a harcz szent ügyé

nek tartoztok, hogy a bécsieket kiméljétek." Tény, hogy már-

czius 12 én az egyetemen az a hir terjedt el, hogy az olasz grá

nátosok levegőbe fognak lőni, ha kitörésre kerül a dolog. Az

olasz forradalmi párt tehát semmit sem tett a bécsi forradalom

előidézéséhez, és csak az utolsó perczekben határoztad: a forra

dalom érdekében müködni.

De magyar részről sem történt semmi arra nézve, hogy

Bécsben forradalmat idézzenek elő. A K o s s u t h-párt, daczára,

hogy a bécsi forradalom tökéletes győzelemre segitette, közvetve

legalább, nem folyt annak előidézésébe. Igaz ugyan, Pozsony

ban élénk érdekeltséggel kezdtek a bécsi hangulat iránt visel

ni, miután hire ment , hogy mily hatása volt ott Kossuth

beszédének. Ekkor a magyar ellenzék ismeretes bécsi egyéni

ségekkel azonnal összeköttetésbe lépett azon czélból, hogy min

den eseményről pontosan és gyorsan értesüljön. A többi között

bizonyos bécsi nagykereskedő, ki különben születésére nézve

magyar, s a bel- és külvárosok vendéglőseivel élénk összekötte

tésben volt, tökéletes titkos rendőrséget szervezett magának a

vendéglősök között, kik vendégeik érzelmeiről, vágyairól, remé

nyeiről, a hirekről minden nap jelentést tettek nála, s Bécs han

gulatáról naponkint jobban értesült, mint az igazi rendőrség.

Az illető kereskedő azután Pozsonyba tett jelentést, és ahi
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teles , körülményes hirek , melyek c kereskedő irodájából Po

zsonyba érkeztek az ellenzék főbbjeihez, az országgyülési el

lenzéket megerősitették követeléseiben, sőt beszélték, hogy ma

ga I s t v á n főherczeg is ugyanazon forrásból meritett, és Bécs

ben e jelentések alapján sürgette az engedményeket. Egyéb

iránt hogy mily kevéssé számitottak arra Pozsonyban, hogy

Bécsben forradalom fog kiütni, az is tanusitja, hogy számos, te

kintélyes ellenzéki jött fel a farsangra Bécsbe, kik számos, te

kintélyes bécsi egyéniséggel jöttek érintkezésbe, és Bécset is

mét elhagyták, a nélkül, hogy sejtették volna, hogy a forrongó

izgatottság oly hamar fog kitörni. Sőt a bécsi életbe s körök

be avatottabb politikai tekintélyek , a többi között P u l s z k y

F e r e n c z , márezius 9-én eltávoztak Bécsből, a nélkül, hogy

előre egyebet láttak volna, mint azt, hogy az alsó-ausztriai tar

tományrendek legközelebbi gyülése különösen viharos készül

lenni. Tehát nem idegen, hanem hazai elemek idézték elő a

forradalmat.

„Békés, törvényes uton, petitiók s feliratok, alázatos ké

relmek s jó szavak által politikai előhaladás dolgában Ausztriá

ban semmit sem lehet kieszközölni. Ha az országos rendek,

melyek a törvényes utról semmi árért sem akarnak lelépni, még

annyi „legalázatosb" feliratot s kérvényt határoznak is, mind

az még sem fog használni. L aj o s főherczeg és Metternich

hg. mindig ugy fognak cselekedni, mint eddig cselekedtek, a

feliratokat s kérvényeket „ad acta" teszik, kormányrendszerü

kön azonban legkisebbet sem változtatnak. Hogy a rendszer

megbukjék, hogy Lajos ésMetternich oda kényszerittes.

senek, miszerint az idővel haladó, népszerü férfiaknak adják át

a kormányt, nem marad egyéb hátra, mint hogy a nép fölkeljen

és forradalmat csináljon. Az absolutismus oly hatalom, melyet

csak erőszakkal lehet legyőzni , és ez erő a nép hatalmában

van. Az ország-rendektől semmit sem lehet várni."

Egy tekintélyes, szabadelvü férfi mindjárt a párisi forra

dalom kitörése után nyilatkozott igy, és számos köztiszteletü

ember volt Bécsben, kik ugyane nézetben voltak.

Azok között, kik az átalakulás szükségességéről meg vol

tak győződve és meggyőződésüket terjeszteni iparkodtak , első

rangu helyet foglalt el d r. Bach Sándor, ügyvéd, ki mind

járt a márcziusi első napokban a város legtekintélyesb egyéni
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ségei közöl nagyobb kört gyüjtött maga köré azon czélból, hogy

ezekkel tüntetéseket idézzen elö, melyek egyrészről az or

szágrendeket erélyesb föllépésre buzditnák, másrészről a kor

mányt megfélemlitenék. Bach összejövetelei mind nagyobb

mérvet s politikai alakot nyertek, ugy, hogy végre a rendőrség

közbeszólt és az összejöveteleket betiltotta, miután, — mint

Hye, Neumann s más kormányérzelmtt j ogtudósok állitot

tak—gróf Sedlniczkynek tökéletes joga volt Bach laká

sát rendörökkel körülvétetni s Bachot valamennyi rokonér-

zelmü vendégével hüsre tétetni."

Bach összejövedeleiről alább tüzetesebben fogunk be

szélni, és most egy oly férfiak csoportjához fordulunk, kik lep

lezetlenül kimondák, hogy Ausztria helyzetén egyedül csak

forradalom képes segitni. E csoportban orvosokat, irókat, ke

reskedőket, magánosokat, sőt néhány államhivatalnokot is talá

lunk, kik a politico-juridicus olvasó-egylet tagjai voltak, ott is

merkedtek meg és egymásiránti bizalomra ott buzdultak. E

csoport feje dr. L ö h n e r volt.

A februári forradalom e férfiakra mély benyomást tett, s

néhányan közülök összebeszéltek, hogy külön helyiségben gyü

lekeznek össze, hogy azon következményekről értekezzenek,

melyeket a párisi eseményeknek Ausztriában is okvetlenül elő

kell idézuiök. Márczius l-jén késő estve jöttek először össze,

és a gyülekezet „olvasó-egylet" czimet adott magának. L ö h-

n e r hosszabb beszédben fejtegette, hogy a fönálló kormányha

talomtól békés uton semmi üdvöst kieszközölni nem lehet. „Ha

a nép a szükséges törvényes eszközök birtokában volna," —

mondta L ö h n e r, — „hogy követeléseit érvényesithetné, ak

kor bün volna a népet arra birni, hogy erőszakot használjon,

mielőtt ama törvényes eszközöket mind meg nem kisérlette.

Azonban a nép ily eszközökkel nem bir, sőt a fönálló törvények

egyenest eltiltják az államügyekbe való avatkozástól. Nem ma.

rad tehát a népnek egyéb hátra, mint a törvények megszegé

se, forradalom által türhetlen helyzetéből magát kiszabadi

tani, és magát törvényes állásba helyezni!"

A gyülekezet 11 pontban egyezett meg, melyeket az ausz

triai népnek , manifestumba foglalva , külföldi lapok által tud

tára adni határoztak, és L ö h n e r magára vállalta, hogy magát
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a rendi ellenzéki tagokkal forradalom előidézése végett érint

kezésbe teendi.

Alább még látni fogjuk, mily erőfeszítésébe került Lö fa

nemek a rendi tagok befolyásosbjait forradalomra ösztönöz

nie Az „olvasó egyleti* párt által fogalmazott 11 pontot az osz

trákokhoz intézett proclamatióval egyritt több külföldi lapnak

megküldték. Azonban nagy a gyanu, hogy a leveleket a rendőr

ség elfogta és fölbontotta, mert egyetlen lap sem közié azokat.

Mellőzve a terjedelmes manifestum tartalmát, mely a bé

csi haladó párt értelmiségének és szabadelvüségének legszebb

bizonyitéka, csupán csak a 11 pont elösorolására szoritkozunk,

melyek következők :

1) Meghatározott tárczákkali miniszterium és a kormányha

tóságok átalakitása s kevesbitése.

2) A közigazgazgatás teljes reformálása, a községek ön

igazgatási joga az elöljárók szabad választásával, az adók igaz

ságos és egyenlő fölosztása, mindennemü birtok szabad birtok

lása bárki által, egyedáruk, lottók eltörlése, iparszabadság, hi

telintézetek állitása stb.

3) A rendi alkotmány kiterjesztése a polgári és paraszt

osztályokra képviselet alapján, az évi jövedelem s kiadások

beszámolása, az adó megajánlása vagy megtagadása joga, az

országrendi ülések nyilvánossága stb.

4) Egyesült országgyülés, az egész birodalmat érdeklő in

ditványok, törvények tárgyalása stb.

5) Szóbeli tárgyalás nyilvánossága, a jelenlegi titok- s in-

quisitiószerü törvénykezés megszüntetése.

6) A censura eltörlése, sajtótörvények, sajtószabadság stb.

7) Szabad vallásgyakorlat, vallásegyenlőség, egyes vallá

sok kiváltságai megszüntetése stb.

8) A rendőri önkény korlátozása.

9) Ecformok a népnevelésben, tanszabadság, a fönálló tan

rendszer megváltoztatása, a papi befolyás megszüntetése tan

ügyekben stb.

10) Atalános népfölfegyverzés, a polgári örhad rendezése,

vagyon- és személybiztonság, a fönálló katonaság szervezése.

11) Atalános kérelmezési jog az országgyüléshez vagy a

trón zsámolyához.
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Az e pontokba foglalt követelések képezték az osztrák

haladó párt kivánalmait.

A nagy tömeg kivánalmait kevesebb engedményekkel is

ki lehetett volna elégiteni, és a rendi alkotmány kiterjesztésé

vel meg lehetett volna a forradalmat akadályozni, ha az akkori

kormány fölfuvalkodásában érdemesnek tartotta volna a közvé

leményre hallgatni. A hatalom emberei jól tudták, hogy a re

formvágy átalános, de nem vették azt tudomásul. Nevezetesen

Kolowrat grófot folytonosan ostromolták levelekkel, me

lyekben kérték, sürgették, hogy reformok rögtöni életbelépte

tésére használja föl befolyását, ha Ausztriát meg akarja nagy

veszélyektől menteni.

Az akkori viszonyok illustratiójához érdekes adatul szol

gál, hogy Kolowrat elvileg nem volt ellensége a reformok

nak, de gyenge, állását s hatalmát féltő ember volt, s ahe

lyett inkább engedett Lajos főherczeg és M e t t e r n i c h ab-

sokitistikus makacsságának, csak hogy a kormány rudján ma

iadjon. Ha Kolowrat a hazát és dynastiát többre becsülte

volna , mint saját becsvágyát s „én"-jét, mindjárt az első na

pokban állását conccssiókhoz kellett volna kötnie, a helyett,

hogy bágyadt ellenkezésre szoritkozott, mert különböző osztá

lyu tekintélyes férfiak fordultak bizalommal hozzá, kik figyel

meztették, hogy a hangulat néhány nap alatt a párisi forrada

lom után akkint megváltozott, miszerint kitöréstől lehet tartani.

Egyébiránt ily memorandum alakjába foglalt figyelmezte

téseket nemcsak Kolowrat kapott, hanem más magas állá

su államférfiak is, és a dolog megérdemelte volna, hogy az ál

lamtanácsban szőnyegre kerüljön. Azonban épen ellenkező tör

tént. Nemcsak Kolowrat, ki miniszteri állását veszélyeztet

ni nem akarta, hanem a többi is, János főherczeget kivéve,

az ily hozzá intézett figyelmeztetést tekintetbe sem vette, és pa

pirkosarába dobta.

Lajos főherczeg és a vele szövetkezett Metternich,

kik tényleg az egész kormányhatalom birtokában voltak, min

den legkisebb concessiót már csak azért is elleneztek , nehogy

a nép azt higyje, hogy fenyegető magatartása tette a kormányt

hajlékonynyá concessiókra. Ide járul, hogy a két öreg ur el

nem hitethette magával, miszerint forradalom kitörése Ausz

triában csak legtávolabbról is lehetséges volna. Részint tehát
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a régi rendszerhez ragaszkodó szivósságuknál, részint ama biz

tositó meggyőződésüknél fogva, miszerint Ausztria föl nem tá

mad, nem tartották sürgetösen szükségesnek a concessiókat , és

féltékenyen őrködtek, nehogy a császári családban fölébredjen

a gondolat, miszerint talán mégis jó volna a közvéleményre

hallgatni, s nem volna fölösleges a rendszer némi változtatása

által a nyugtalanságot lecsillapitani.

Még ma is titok, melynek lefátyolozása a jövőnek van fön-

tartva, F e r e n c z császár haldokló ágyában, mily hatalom

mal és befolyással bizta meg Lajos főherczeget Ferdinánd

irányában. Tény, hogy a beteges Ferdinánd nevében La

jos oly jogokat gyakorolt, melyeket alkotmányos fejedelem

gyakorolhat, és a császári családban oly tekintélylyel, befo

lyással birt, hogy államügyekbe kivüle másnak szava nem volt.

A márcziusi első napokban széltében beszélték , hogy a refor

mokra hajlandó főherczegek s főherczegnök irányában igy nyi

latkozott volna : „Ferencz császárnak haldokló ágyánál meg

fogadtam, hogy az államrendszeren változás nem fog történni.

Fogadásomat megtartom. Soha sem engedem meg a változta

tást, mi nem is szükséges."

A főherczeg e nyilatkozata felől elterjedt hir igen elkese

ritette a közönséget, mert abból az következtette, az udvar haj

landó volna engedményekre , de Lajos főherczeg ellenzi. „A

főherczeg és Metternich képezik egyedül Ausztria józan ha

ladásának akadályait ; ha e két ember makacsságát meglehetne

törni, akkor nem forognának fönn nehézségek !" ily s hasonló

nézetek uralkodtak Bécs minden egyletében s társas-körében.

AJános és Lajos főherczegek között történt komoly

összeütközésről elterjedt hir csak nevelte az izgatottságot.

Ugyanis János főherczeg, ki a párisi események hirére Bécs

be sietett, Lajos főherczeget erélyesen figyelmeztette volna a

helyzetre, és nyiltan kijelentette, hogy ha a kormány még to

vább is makacsul ragaszkodik a mult rendszeréhez, és a kor ki

vánalmainak megfelelő szabadelvü reformokat nem tesz, végre

is engedni lesz kénytelen, mi hátrányosb lesz rá nézve, mintha

a kezdményezést ő inditná meg. A hir igen hevesnek festette az

összeszólalkozást , mely a két fivér között tökéletes meghason

lást idézett elő. Laj ost annyira ragadta volna heve, hogy a

rendeket s mindazokat, kik a reformok szószólói, árulók
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nak bélyegezte, kikkel röviden kell elbánni. János főherczeg

szintén nem maradt adósa, felelettel, is pár óra mulva visszauta

zott Stájerországba azon szilárd elhatárzással, hogy mig L a-

j os főherczcg áll a kormány rudján, addig Bécsbe soha nem jő.

Az iparegylet fölirata.

AJános és Lajos főherczegek között kitört összeütközés

hire mint futó tüz terjedt el Becsben. Mindenütt ez eseményről

beszéltek, és nem kdl mondanunk, hogy a tömeg János főher-

czeg pártján állt. „Laj os főherczeg ésM ette rnich,"—mon

dák—„nemcsak a népen zsarnokoskodnak, de az udvaron, a csá

szári családon is , mely hajlandó volna engedményekre. A nép

nek az udvar pártját kell fognia, zsarnokai körmei közül ki kell

szabaditnia."

Lajos főherczeg és Metternich ellen az izgatottság

nöttön-nött. Már márczius 5 én repültek az első köves Metter

nichnek a „Rennwegen" fekvő villája ablakaira.

Azonban nemcsak az alsóbb rétegek, hanem a vagyono

sabb osztályok is egyszerre ingert éreztek, hogy maguk felől

életjelt adjanak a kormánynak. Márczius 5-én az iparegylet

számosb tagja arról értekezett együtt, miként lehetne a néppel

egyesülve, a császári család azon tagjai iránt bizalmat kifejezni,

kikről hitték, hogy engedményekre hajlandók. A békésb, con-

servativebb szellemü polgárok igy akarták L aj o s főherczeg-

nek és Metternichnek tudtára adni , hogy rendszerüket

nem helyeslik.

Több tag azon nézetben volt, hogy az elnök az egylet

protectorával , Károly főherczeggel, négyszem között tu

dassa, hogy a közönség mikint gondolkozik a kormány felől.

Mások azonban ellenvetették, hogy ily magánértesités minden

esetre eredménytelen marad, és eredmény csak ugy várható, ha

a kormánynak nyilvánosan a szemébe mondják, miszerint a

közönség bizalmát elvesztette. Végre abban egyeztek meg, hogy

az egylet elnöke gróf C o l l o r e d o-M annsfeld a következő

napon tartandó közgyülésen az e gyülésre személyesen megjele
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nendö főherczeg-protectornak az egyleti tagok hangulatát egy

alkalmi beszédben tudtára adja.

Az iparegylet tagjai, nagyobbrészint vagyonos iparosok,

gazdag magánzók, és magasb államhivatalnokok, kétségkivül

a mérsékelt politikai párthoz tartoztak. Az iparegylet szelleme

átalánosan osztrák császári volt, és loyalitása, melyet minden

alkalommal tanusitott, nyilt és őszinte volt. Mindamellett az ily

szellemü egylet is meghasonlott a kormánynyal és,rendszerével.

Az ismeretes nomzetgazdászati agitator, List, hosszabb ideig

tartózkodott Bécsben, és nagy tevékenységet fejtett ki arra

nézve, hogy az egylet tagjait a század törekvései iránt fölmele

gitse. List hozta be a német liberalismnst, a K o t t e c k-W e l-

k e r-féle elveket és a constitutionalismus utáni törekvést az

egyletbe, mely nem sokára alkotmányos Ausztriáért, oly alkot

mányért rajongott, melyben a polgári elem is kellőleg

van k é p v i s e l v e. Az absolut kormányrendszer az ö rosz

financiális gazdálkodásával csak elősegitette a rajongást, és igy

történt, hogy végre e consei vativ elemekből álló egylet is , a

párisi események által fölbátoritva, a kormánytól elpártolt és

hajlandónak mutatkozott oly törekvések pártolására, melyek a

kormányrendszer megváltoztatására irányultak.

így történt, hogy márczius 6-án az iparegylet gyülésén,

minden előleges összebeszélés nélkül, politikai tüntetés történt,

mely a dologok kifejlődésére nem jelentéktelen horderejü vala.

Arthaber, kereskedő és az imeretes mübarát, az ipar

egylet legbefolyásosb tagjai egyike, azon nézetben volt, hogy a

népnek elvégre föl kell szólalnia, és kivánatait, elégedetlensége

okait a kormánynyal szemben nyiltan ki kell mondania. Art

haber gazdag, tekintélyes, ritka müveltségü, humanus elvekkel

biró polgár volt, irodalmi, müvészeti, sőt magas körökben is is

meretes, és minden, a mit tett vagy mondott, bizonyos nyomaték

kal birt a közvélemény előtt. Nem volt barátja az atyai absolu-

tismusnak, mely járszalagon vezeti a népeket. A kereskedelmi

politikai izgatás, mely iránt mint kereskedő közönyös nem ma

radhatott, ösztönözte először arra, hogy Ausztria viszonyai

tanulmányozásával tüzetesebben foglalkozzék. Azon meggyőző

dés, hogy Ausztriát gyökeresen átalakitani szükséges, ha az

európai államok között régi tekintélyét, hatalmát föntartani akar

ja, mind mélyebb gyökeret vert lelkében, és midőn a párisi forra
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dalom hive megérkezett, az egyletben nyiltan kimondá, hogy

Ausztriának most már perczig sem szabad várakoznia, ha létét

biztositani akarja. A „Wiener Zeitung" márczius 4-ki számában

megjelent czikk, melyben a kormány kijelenti, hogy engedmé

nyeket semmi áron nem ad, A r t h a b e r r e is a legkellemetle

nebb benyomást tette, és azonnal azon nézetben volt, hogy e

kormány-nyilatkozatra a népnek felelnie kell, s miután látta,

hogy a kormány csakugyan csökönyösen ragaszkodik elitélt

rendszeréhez, arra határozta magát, hogy a nép feleletét szemé

lyes föllépése által fogja előidézni.

„Az iparegyletnek, ha lételébe kerül is, bizalmatlansági

ii) ilatkozatot kell adnia a kormány iránt." E határozattal hagy

ta el A rth ab er másnap lakását, hogy két rokonei vü barát

jával, az ismeretes nevű Hornbostel Otto és Tivadar

selyemgyárnokokkal, az egylet szintén tekintélyes tagjaival,

1 ervét közölje s azokat részére megnyerje. A Hornbostel

fivérek a bécsi politikai körökkel még szorosb összeköttetésben

álltak, mint Arthaber. Különösen Tivadar, a későbbi minisz

ter, a rendi ellenzékkel s olvasó-egylettel már régebben szorosb

viszonyban ált. s az alkotmányos elvek rajongó liiveril volí is

meretes. A két Hornbostel helyeselte Arthaber tervét,

i.-sak a fölirat formáján s tartalmán nem tudtak megegyezni,

s mindhárman a rendi követek gyülhelyére mentek, hol az ipar-

egylet elnökét, C o 1 1 o r e d o-M a n n s f e 1 d grófot , Schmer-

1 i n g lovagot, D o b 1 h o f bárót, Breuner, Pergen, Fries

grófokat s másokat találni véltek, kikkel a tervezett tüntetésről

értekezni akartak. Az országos rendek házában e napon nagy

levertség és csüggetegség uralkodott. Ide is eljutott a hire La

jos főherczeg és Metternich makacsságának. Azon re

ményről, hogy a kormány a párisi események hirére hajlandó

lesz engedményeket adni, a rendek lemondtak, s miután a tör

vényes utról letérni nem akartak, attól tartottak, hogy a politi

kai haladásra annyira kedvező perez Ausztriára nézve el fog

mulni, és minden a réginél marad. Az országházban együtt volt

rendi tagok tehát a három polgár javaslatát nem fogadták oly

örömmel, mint azt reményleni lehetett, s egyrészről ajánlották,

hogy hagyjanak abban minden nyilatkozatot, de másrészről

elismerték, miszerint nagy hordereje lenne annak, ha elvégre a

polgárság is mozogni kezdene, s kijelentené, hogy a kormány
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elveivel elégedetlen. Azonban a három polgár oly erélyesen

védte tervét, bogy végre a jelen volt egyleti elnök, C o l l o r e-

d o-M annsfeld gróf is részükre állt, s abban egyeztek meg,

hogy a föliratot délután közösen megállapitják, bogy azt még

az a nap este tartandó közgyülésben előterjeszthessék. Artha-

b e r innét haza sietett, hogy a föliratot fogalmazza, a H o r n-

bostelek pedig Winter Józsefet, szintén selyemgyár-

nokot s buzgó constitutionalistát kérették magukhoz, hogy ter

vükbe beavassák, s a gyülésbeni megjelenésre buzditsák. Más

tekintélyesb egyleti tagokhoz szintén meghivást intéztek. „Az

iparegyletben ma este nagy politikai esemény fog történni !" E

hir száj ról-szájra járt, és számosan készültek a gyülésbe. A r t-

h a b e r a föliratot elkészitette, és Colloredóval abban

egyezett meg, hogy az iparegylet egy legloyalisabban tartott

föliratban fogja kijelenteni, miszerint a kormány félreismeri

állását, ha azt kivánja, hogy az állam alattvalói ő hozzá csat

lakozzanak, sőt inkább neki kellene az állam alattvalóihoz csat

lakoznia, ha erőt akar nyerni a veszélyek eltávolitására, melyek

kel részint Francziaország, részint az olasz és németországi moz

galmak fenyegetik. Arthaber fölirata eszméit, alakját és

tartalmát C o l l o r e d o-M annsfeld, a két Horubostel és

Winter, csekély lényegtelen változtatásokkal elfogadták.

Nevezett öt férfi dobogó szivvel sietett az egyletbe, kiván

csiak levén, miként fogja a gyülés és az azon megjelenendő F e-

r e n c z Károly a föliratot fogadni.

Az izgatottság, várakozás az egyletben átalános volt. Ká

roly főherczeget némi zavarral fogadták, mert szemrehányást

tettek maguknak, hogy az egylet iránt mindenkor tanusitott jó

akaratával s hajlamával visszaélnek, ha oly meglepetést sze

reznek neki, mely rá nézve kinos benyomást tehet.

Az ülést megnyitották, és esetlegesen történt, hogy épen

akkor gróf K o l o w r a t miniszter is megjelent. Arthaber a

szószékre lépett, föliratot inditványozott, melynek szövegét

mindjárt föl is olvasta és azt elfogadni ajánlotta. Előadása

alatt halotti csend uralkodott, minden arcz lázas izgatottságot

árult el, és a főherczeg meglepetve vette észre azon átalános

hatást, melyet Arthaber inditványa keltett. A fölirat maga

rövid, de velős volt. Élénk szinekkel rajzolta a helyzetet, az

Ausztriát fenyegető veszélyeket és a reformok szükségességét.
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„Á hazafiak kötelessége, — mondá, — e válságos helyzetben a

haza és dynastia iránti hüségük, ragaszkodásuk és áldozatkész

ségük nyilatkozványát adni ; de másrészről a haza is megvár

ja, hogy a császár az államot fenyegető veszélyeket fölismerje

és oly eszközöket léptessen életbe, melyek e veszélyeket elhárit

ják. Mi szent kötelességet teljesitünk,—olvasá fölemelt hangon,

—midőn Felségednek az állam s dynastia iránti aggodalmainkat

kijelentjük, mert kiknek feküdnék inkább érdekükben az állam

és Felséged hatalmának kifejlése, mint nekünk polgároknak ? !"

Viharos taps tört ki, midőn Arthaber e fölirat fölol

vasását elvégezte, és a lelkesedés oly tartós zajban nyilatkozott,

hogy az elnök nem volt képes hallhatóvá tenni azon kérdést : a

gyülés elfogadja-e a föliratot ? Károly főherczeg láthatólag

meg volt zavarodva. A zaj csak akkor csillapult le, midőn Art

haber ismét szólni akart, ki a bekövetkezett csendben a fölira

tot afölierezeg pártfogásába ajánlotta, és kérte, hogy azt a trón

hoz juttatni kegyeskedjék.

Arthaber e szavai után ismét tetszésvihar tört ki. A

főherczeg láthatólag küzdött, mit tegyen, végre fölemelkedett.

Ekkor mély csend állt be, és midőn a föliratot az elnöktől elkér

te, a gyülekezetet ismét zajos lelkesedés fogta el, és a főhercze-

get éltette.

A főherczeg szólni akart. A zaj lecsendesedett.

„Köszönöm uraim, ö Felsége nevében, — mondá, — ragasz

kodásuk nyilatkozványát. Nem fogok késni, azt ő Felségével

azonnal közölni. Mi soha sem kételkedtünk önök hüségében,

melynek kifejezést adnak. Igtn !• Szükséges együtt tartanunk,

mert csak ugy juthatunk czélhoz."

A főherczeg szavait tapsvihar követte. Senki sem várta,

hogy a főherczeg igy fogadja a föliratot. A lelkesedés oly nagy

volt, hogy a tanácskozást föl kellett függeszteni. Többen majd

nem könyeztek örömükben, hogy a főherczeg a föliratot elfogad

ta. Maga K o l o w r a t is ugy nyilatkozott, „hogy a fölirat a leg-

hazafiasb, legnemesebb érzelmek kifejezése."

Károly főherczeg válasza egész Bécsben nagy hatást

gerjesztett. Károly főherczeg esetleges trónörökös volt, és sza

vai roppant horderővel birtak. A reformok utáni vágy most még

élénkebb lön, és az eddig félénkek is most merészebbek lettek.

A régi rendszer kárhoztatása hangosabb lön, annyira, hogy még
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hivatalnokok is hangosan nyilatkoztak a rendszer ellen. Átalá-

nosan az a liir terjedt el, hogy a főherczegnek az iparegyletben

tett nyilatkozata a „szabadelvü udvari párt" müve volt.

Még márczius 6-ka előtt ildomosnak tartották, minél keve

sebbet kivánni, hogy legalább valamit kapjanak, már 6-ka

után jónak látták a követeléseket lehetőleg fölcsigázni azon re

ményben, hogy a kormányt ez által megfélemlitik, és kiegyezés

re kényszeritik. A legtekintélyesb polgárok izgattak a rend

szerváltozás ellen, sőt a deákok legközelebbi napokban létrejött

föliratának, mely a márczius 13-án kitört forradalom alkalmaul

szolgált, azok voltak előmozdítói.

Lajos főherczeg dühös lett az iparegyletre. Adataink

vannak , melyek bizonyitják, hogy a kormány szándékában

volt az iparegyletet „e forradalmi kisérleteért" meglakoltatni.

Lajos főherczeg már parancsot is adott az egylet feloszlatá

sára, és Metternich berezegnek nagy erőlködésébe került e

parancsot visszavonatni, nem azért, mintha Metternich ke

vésbé bőszült volna föl, hanem azon nézetben volt, hogy az

iparegylet, fölcszlatása Ferenc z Károly föherczeg compro-

mittálása leaue , ki az iparegylet merényét a fölirat elfoga

dása által mintegy helyeselte. De hogy mégis valamit tegyen.

Lajos föherczeg márezius 8-án a/, egylet elnökét. Collore-

d o-JI a a n s f c I (1 grófot hivut'a magához, kit az egylet beu

történtekért kérdőve vont, ezen alkalommal nzon fenyegetésé

nek adván kifejezést, hogy az egylet alig fog fönálihatni, s Leve

annyira elragadta, hogy kétszer is ismétlé : „F eren ez Ká

roly főherczeg alig fog többé azregylet gyülésén jelen lehetni."

A democratikus elvüek köreiben az iparegylet nyilatkoz-

ványa nem nagy hatást idézett elő. L ö h n e r a föliratot „el

lenzéki tehetlenség szolgai nyilatkozatának" nevezi. Egy másik

tekintélyes egyéniség igy nyilatkozott felőle: „Ausztriában

csak egy petitiónak van értelme, és ez az volna : megkérni Fer

dinánd császárt, hogy a kormány gyeplőjét vegye saját ke

zébe, és a státus-conferentiát helyezze vád alá. Ha pedig ő be

teges és nem kormányozhat, akkor csak egy törvényes helyet

tese van , és ez F e r e n c z Károly főherczeg."

Az iparegylet nyilatkozványának egyébiránt mély politi

kai fontossága volt. A hatalom emberei, kiket a francziaországi

világrenditő események, a német és olasz mozgalmak, a pozso
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nyi országgyülés magatartása és a bécsi forrongás aluszékony-

ságukból s nélkülözhetlenségükkel biztató önhittségükből föl

rázni nem birtak s kik még mindigazzal ámitották önmagukat :

„hogy majd jóra fordul minden," a hatalom emberei az ipar

egylet fölirata után egyszerre csüggedezni, tétovázni kezdtek,

röviden : elvesztették biztonságuk érzetét. Nem annyira F e-

rencz Károly iránti tekintetből nem oszlaták föl az iparegy

letet , mint inkább azért, mert nem volt bátorságuk a politikai

jelentőségre emelkedett egyletet föloszlatni. Bátorság hiánya

volt az is, hogy a márczius 13 dikára összehivott alsó-ausztriai

rendek gyülését el nem napolták. Pedig a kormány legkeve

sebbé sem kételkedett, hogy a rendek gyülése ez alkalommal

eddigi hatáskörét tulszárnyaló fontosságot fog nyerni, hogy ta

nácskozásait a nép lázas feszültséggel fogja kisérni, és azon

átalános ohajtásnak, miszerint Ausztriában gyökeres reformokat

kell tenni, elodázhatlan kifejezést fog adni, és nem merték a

rendeket jogos összejövetelük gyakorlatában megakadályozni.

L aj o s főherczeg a rendek kitűzött gyülése megtartását nem

akarta ugyan megengedni , de Metternich és Kolowrat

ellenszegültek , Metternich azért, mert azon nézetben volt,

hogy mig a rendek gyüléseznek, petitionálnak ; a kormánytól vá

laszt várnak, azalatt időt lehet nyerni; Kolowrat

pedig azért, mert némi jelentéktelenebb concessiók megadására

hajlandó volt. Metternich tehát még márczius 8-án is azzal

vigasztalta magát, hogy a régi játékot folytatni, és az or

szággyülés föliratai intézetlenül hagyása által, a rendek köve

teléseit kijátszani vagy boldogabb időkre halasztani lehet. De

még egy titkos terv is lappangott háttérben. Az országgyülést

nem elnapolni, hanem sőt inkább megtartatni czélszerünek tar

tották. El volt határozva a rajongó, elégedetlen s ujitásokra tö

rekvő tagokat elfogatni, valamelyik várba záratni, és igy min

den izgatásnak egyszerre elejét venni. Az országgyülést ke-

lepczébe akarták vinni, hogy föloszlathassák, és az elégedetle

neket bezárhassák.

Különben kétséges, vajjon a politikai mozgalom irányára

birt volna-e befolyással, ha Laj os főherczeg a rendek gyülését

megakadályozza. A forradalom talán néhány nappal későbben

tört volna ki, de azt megakadályozni nem lehetett volna, ellen

kezőleg annál rombolóbb, annál véresebb alakot öltött volna.

A bécsi márcziusi napok 184á-ban. 4
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Az a tudat, hogy márczius 13-án a rendek összegyülnek, leg

alább e nap előtt mindenkit törvényes korlátok között tartott, és

maguk a legradicálisabb elemek is bevárandónak tartották, mit

fognak majd határozni a rendek, mily hatást fognak gyakorolni

a kormányra. Minden körben s rétegben szenvedélyes vágy

keletkezett : az iparegylet példáját követni s kivánalmaikat pe-

titióba önteni. Egész Bécset petitió-láz fogta el.

Mellőzve a számos egylet, társulat, intézet s kör esőakint

hulló petitioját, melyek alig jutottak rendeltetésük helyére,

történetünkben különösen két petitió játszik fontos szerepet,

melyeket emiitlenül nem hagyhatunk.

Az egyik a Bauernfeld és dr. Bach inditványá

ra létrejött petitió, melyet az ausztriai polgárok az alsó-ausz

triai rendekhez, a másik a tanulók kérvénye, melyet azok a csá

szárhoz intéztek.

Mindkét emlékezetes okmányról kissé részletesebben kell

beszélnünk.

VI.

A polgárok és tanulók kéryénye.

A polgárok kérvénye eszméjét tulajdonképen Kleyle

lovag penditette meg. K l e y l e a rendi országgyülési tagok azon

kis csoportjába tartozott, kik a rendi jogok kiterjesztésén azért

törekedtek, mert azon reményben voltak, hogy ha czéljukat

elérik, Ausztriát minden rázkódás nélkül alkotmányos állammá

lehet átalakitani. A párisi forradalom hirére elérkezettnek tar

tották a pillanatot, melyet minden áron föl kell használni,

hogy a régi rendszert mellőzzék és legalább uj kormányt vivja

nak ki. Kleyle volt az első, ki megpenditette, hogy a polgár

ság a rendekre nyomást gyakoroljon, részint hogy ezeket hala

dásra kényszeritse, részint hogy a kormány lássa, miszerint rend

szere a polgárság körében sem talál pártolásra. Kleyle esz

méjét a rendi ellenzék helyeselte, hanem előbb ki kellett sze

melni azon polgári férfiakat, kik alkalmasak volnának a dolog

élére állni. Az ügynek legelőször is Bauernfeldet nyerték

meg, kinek ajánlatára dr. Bach Sándorral tették magú
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kat érintkezésbe, ki bizonyosan nem volna idegen a közremü

ködéstől, és hozzájárulása nélkülözhetlen.

Dr. Bach Sándor tekintélyes ügyvéd volt s befolyása

szálai Bécs minden körén keresztül huzódtak. Személyes, tár- .

sadalmi és ügyleti összeköttetéseifoly kiterjedtek voltak, hogyha

valaki, csak ő képes a petitiót létre hozni. „Ha Bach megnyer

hető, — mondá Bauernfel d,—akkor az ipar, a kereskedelmi

egyletek s más társulatok, intézetek meg vannak nyerve, mert

mindezekkel Bach összeköttetésben áll, s más magán-körökre

is nagy befolyást gyakorol."

A rendi ellenzék megbizásából Bauernfeld márczius

5-én közölte a tervet B a c h-hal. Bach azonnal késznek nyi

latkozott az ellenzék terve támogatására sBauernfelddel

azonnal megegyezett némely pontokra nézve, melyeket a kérvény

tartalmazandó volt. „Nem folyamodványt akarunk," mondá,—

—„a kérelmezés ideje lejárt, most követelni kell és fogunk is."

Bach az első fogalmazást Bauernfeldnek engedte át, ki

azt még az nap elvégezte, s másnap B a c h-hal véglegesen meg

állapitotta. Az aláirások gyüjtését Bach vállalta magára, ki e

végből még az nap mintegy harmincz befolyásos polgárt hivott

meg magához értekezletre, kikkel a kérvényt közölte 3 annak

elfogadását meleg szavakkal ajánlotta. A szónoklat heve maga

san lobogott e körben, midőn hire érkezett az iparegyletben

történt dolgoknak. Egyszerre megszünt minden további vitat

kozás, és a kérvény elhatároztatott. A többi között ez este Bach

nál jelen voltak :Bauernfeld,Arthaber, Gerold könyv

árus, Hornbostel Tivadar, Somaruga, dr. Seiler,

Bach Ágost (Sándor ifjabbik fivére), Spörlin,dr. Kizy,

Lechner, Franki stb. , nagyobb részint nagykereskedők

és gyárnokok.

A kérvény elfogadását, mint emiitők, élénk vita előzte meg,

mely egész parliamentáris modorban folyt le. Arthabera vita

folyamában Ausztria szoros csatlakozását hangsulyozta az egy

ségre törekvő Németországhoz, mi által Bach ellenmondását

idézte elő, ki Ausztriának centralisált s democratikus intézmé

nyekre fektetett egységes állammá átalakitása mellett nyilatko

zott, s mint hiu ábrándozást nevetségessé tenni iparkodott

azok eszméjét, kik Ausztriát Németországba olvasztani akarják,

de amellett Ausztria fönállhatásáról álmodoznak. A német neua

4*
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zeti törekvésektől— vélte ajövendő miniszter— minden ausztriai

nak épen ugy kell óvakodnia, mint a magyar törekvé

sektől, és a birodalom sulypontjának sem

Frankfurtban, sem Pesten lennie nem szabad,

mert akár egyik, akár másik esetbenAusztria

másodrangu állammá, Bécs másodrangu szék

várossá sülyedle. Némelyek Lengyelország visszaállitá

sa, mások az olasz birtokok föláldozása szükségességét emel

ték ki. A vita javában folyt, midőn dr. Neumann tanár an

nak folytatása ellen óvást tett, kétségbe vonván a gyülekezet

jogát : magasb politikai kérdések megvitatásába bocsátkozni, és

illetéktelen nyilatkozatok által az állam ügyeibe avatkozni.

Neumann óvása eredménytelenül hangzott el, mire az a gyü

lést elhagyta.

A másnapra (márczius 9-ére) kitüzött értekezletet már

kevesebben látogatták meg, de néhány uj tag is jelent meg.

A többi között dr. Berger és Hye tanár. Utóbbi a kér-

vényezés ellen nyilatkozott. Nem mintha elvileg nem helyesel

né az abban kifejezett követeléseket, sőt ellenben egyetért a

kérvény tartalmával, hanem azért, mert azt törvénytelennek

tartja, és bebizonyitani iparkodott, hogy a kérelmezés felség

árulás, s azok, kik azt aláirjákvagy támogatjákjogosmegfenyi-

tés veszélyének teszik ki magukat. Hye nyilatkozata viharos

ellentmondást idézett elő. Bauernfeld, Martyot nagyke

reskedő hevesen keltek ki ellene. Utóbbi gyáváknak jelentette ki

mindazokat, kik a kérvényt aláirni nem merik, és első irfa alá a

kérvényt. Példáját követték : Winter,Hornbostel, Artha-

ber, Bach, dr. Seligmann, Bauernfeld, BachAgost,

Sommaruga, Spörlin, dr. Seiler, Rizy és többen.

A kérvény a következő pontokat tartalmazta: 1. Az állam

háztartás költségei haladéktalan közzététele. 2. A nép minden

osztályát és érdekeit képviselő-testület időszaki összehivása. 3.

A képviselő-testület adómegajánlási joga, az államháztartás

költségei ellenőrzési, és törvényhozási joga. 4. Sajtóviszonyok

rendezése. 5. Törvénykezés nyilvánossága. 6. Hatóságok s köz

ségek rendezése. 7. Földmivelés, ipar, kereskedelem és népneve

lés fejlesztése.

Az aláirás bezárására kitüzött napon (márczius 11-én)

több mint ötezer aláirás boritotta a kérvényhez csatolt iveket. Art
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baber, Bach, Hornbostel, Seligman, Martyot, különösen az öreg

Gerold, fáradhátlanok voltak az aláirások gyüjtésében, és az

aláirók között minden osztály, rend, sőt magasb rangu állam-

hivatalnokok neve is előfordult, mint a többi között a magyar

báró Dercsényié, ki a bécsi udvari kamaránál referens és

cs. kir. udvari tanácsos volt.

Midőn márczius 1 1-én délután Martyot és Winter}

mint megbizottak, a rendek házába mentek a kérvény benyujtása

végett, Felsenthal rendőri főbiztos jelent meg Bach iro

dájában.

— Azt hallottam, — mondá Felsenthal, — hogy egy

kérvényt irtak itt alá ?

— Mint rendőri főbiztos, vagy mint jó ismerős jött ön hoz

zám ? — kérdezte Bach.

— Mint főbiztos ! — felelte Felsenthal. — Meg vagyok

bizva , a kérvényt lefoglalni.

— Akkor sajnálom, — viszonzá Bach, — hogy az ere

detit már át nem adhatom, de ha tetszik, másolattal szolgálhatok.

— Köszönöm ! — felelte Felsenthal nevetve, — tartal

mát ismerem, — s ezzel távozott.

A polgároknak a rendekhez intézett e kérvényénél egy kö

rülményt kell kiemelnünk- A bécsi polgárság minden rétege hoz

zájárult az aláiráshoz, mi annak volt bizonyitéka, hogy a kor

mány a bécsi nép minden rokonszenvét elvesztette, és nem volt

párt, mely e kormányt és rendszerét föntartani kivánta volna.

Sajnos, hogy e nevezetes okmány nincsen többé meg. Az

50-nes években valami ismeretlen e kérvényt a rendek levéltá

rából kivette, széttépte, részben ellopta ; azonban a megtalált

darabok eléggé bizonyitják, hogy a bécsi vagyonos, iparos, és

értelmiségi osztályok a kormánynyal szakitottak, és átalános

volt az ohajtás, hogy a „Lajos főherczeg, Metternich

ésSedlniczky-féle régóta fenálló ez ég" eltörül

tessék valahára.

Azonban az iparegylet fölirata, a polgárok kérvénye, és

a 13-kán összeült rendek sürgetései hatás nélkül maradtak vol

na, ha az egyetemi tanulók fölirata közbe nem jő.

Mielőtt e fölirat keletkezésének történetét elmondanók,

mely fölirat első szikrája volt a márcziusi föllo-

banásnak, márczius 6-át megelőző néhány napra kell visz-

szatérnünk.
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Már márczius 3-án keringett egy kérvény a jogászok között,

az alsó-ausztriai rendekhez intézve, melyben a censura eltörlése,

az ausztriai egyetemeken a tanitás és tanszabadság behozatala

szorgalmazását kérték. Mivel azonban e kérvény igen élesen

volt szerkesztve és az uralkodó rendszer s ennek főemberei ellen

heves megtámadást tartalmazott, csak kevesen irták alá. Ez ok

ból e kérvény szerkesztője, Schneider nevü jogász, vissza

vonta, s mivel néhány jogászban nem bizott, kik a kérvény léte

zését tudták , elégette. Két nappal később az AlsCT-külvárosban

levő „kék csillaghoz" czimzett vendéglőben számos, leginkább

4- és 5-ödéves orvostan-hallgató volt együtt, hol Loeser

nevti volt jogász, most fiatal iró, ismét szóba hozott egy kér

vényt. A poharazás közötti élénk vita javában folyt, midőn

egy rendőrbiztos tekintett a terembe, ki azonban csakhamar

távozott. A rendőr nem igen zavarta meg a fölhevült ifjak vi

tatkozását, mely mind merészebb nyilatkozatokban tovább folyt.

Különösen Loeser beszédei gyujtólag hatottak, és elhatároz

ták, hogy a császárhoz fölirnak. A fölirat szerkesztése s meg

állapitása végett másnapra ugyanott voltak összejövendő^. A

fölirat szerkesztésével L o e s e r t bizták meg.

Loeser másnap a tervet néhány jogászszal is közölte,

kik azonnal kijelentették, hogy ők is a fölirathoz járulnak.

Azonban biztosabbnak találván valamely magánhelyen az ér

tekezletet, mit L o e s e r is helyeselt, Loeser magára vállal

ta, hogy alkalmas helyiséget keres, mit F r i e t s c h nevü orvos

növendék lakásán talált is, ki másodmagával három tágas szo

bából álló lakást birt, és erről a „kék csillagnál" volt társasá

got még az nap értesitette.

Este jogászokból, technikusokból és orvosnő vendékekb öl

álló nagy társaság gyült össze F r i e t s c h lakásán, kit azonnal

az értekezlet elnökeül megválasztottak. F r i e t s c h fölolvasta a

Loeser által fogalmazott föliratot, mely a tanulók között ural

kodó radicális elemeknek nagyon tetszett, a a következő pon

tokat tartalmazta :

1) sajtó- és szólásszabadságot,

2) a népnevelés emelését és tanszabadságot,

3) a különböző hitfelekezetüek egyenjogosultságát,

4) a törvényszéki tárgyalások nyilvánosságát, és

5) népképviseletet.
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A fölirat hangja határozott, szabatos volt, ment minden

czikornyától s kerülgetéstől, és egyenesen a császárhoz volt

intézve.

Majdnem azon órában, melyben Bécsben a tanulók kérvé

nye véglegesen elkészittetett (másnap az aulában), Prágában,

Brünnben és Grátzban a forradalom kezdetét vette, mely he

lyeken az elégedetlenség a kormánynyal, és a nyugtalanság

tetőpontra hágott, de a hullámok sehol oly magasra nem csa

pódtak, mint Magyarországban.

Kossuth pártja uralkodott az egész országban. A kor

mány tekintélye és befolyása annyira sülyedt, hogy a statuscon-

ferentia nem merte az országgyülést föloszlatni, habár elhatá

rozta. István főherczeg-nádor visszavonatta a föloszlató rende

letet, meggyőzvén a hatalom embereit, miszerint uj válasz

tások elrendelése oly országgyülést szülne, mely követelései

ben a jelenlegit fölülmulná , és oda törekednék, hogy Magyar

ország és Ausztria között personális uniót hozzon létre, mi által

a birodalom két egymástól független állammá oszlanék.

Tény az, hogy Kossuth föntebb közölt beszéde Bécsben

nagyobb hatást idézett elő, mint Pozsonyban. E beszéd különfé

le forditásokban Bécs minden körében keringett, és márczius

12-én többeket elfogtak, kik a vendéglőkben azt fölolvasni me

részelték. Ez alkalmak egyikével történt az, hogy dr. B e r g e r,

ez emlékezetes szavakra fakadt: „Csak előre, és nem sokára a

rendőrségtőli félelem el fog enyészni közülünk."

Kossuth beszédén kivül az egyetemen történtek foglal

koztatok egész Bécset, minden körben a tanulók föliratáról

beszéltek, melynek horderejét kevesen sejtették.

Márczius 11. és 12-dike közötti éjjel történtek az első kato

nai intézkedések egy eshetőleges kitörés ellen. Az egyes csa

patparancsnokok rendeletet kaptak, hogy következő három na

pig csapataikat a laktanyákban készen tartsák, és a gyalogság

fejenkint hatvan töltést kapott. Éjfél után a császári lakba há

rom zászlóalj gránátos és gyalogság s egy üteg vonult be, mé

lyek különböző épületekbe clszállásoltattak. Más kincstári épü

letek is, mint az állampénztár, zálogház, udvari hadi-tanács, nem

zeti bank épületei erős fedezettel lettek ellátva. Ugyanis 11-én

délután a magasb körökben hire ment, hogy a következő napok

valamelyikén az egyetemen zavargások kitörése van készülő
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ben. Nevezetesen Lajos főherczegre a vett jelentések oly be

nyomást tettek , hogy azonnal szoros parancsot adott a tanulók

által tervezett zavargások erélyes elnyomására.

A kormánykörökben tebát jól voltak értesitve, bogy ese

mények vannak készülőben, de hiányzott az erély s határozott

ság a kitörés elnyomására, és komolyan állitják, hogy a L a-

j o s főherczeg által márczius 11-én este kiadott parancs a ha

di-parancsnokságnak csak másnap délben kézbesitetett.

A tanulókat a kormány szándékolt föllépése kissé gondol

kozóba ejtette, és Silberstein nevil tanuló az auláról irt

történelmében a tanulók nagy részének komor hangulatát élén

ken irja le. A tanárok között is nagy levertség uralkodott. Nem

tudták magukat elhatározni: a tanulókkal vagy kormánynyal

tartsanak-e ? Első esetben állásukat, utóbbiban népszerüségüket

hitték koczkáztatni.

A lelkesedés tehát a nevezetes 12-én az egyetemen nem

valami nagy volt. A 9 órakor kezdendő isteni-tiszteletre már 8

órakor gyülekeztek az egyetembe, és az egyetem-téren, vala

mint az épületben csoportokba alakulva, beszélgettek a bekö

vetkezendő események felől. Több tanuló a termekbe vonult,

hol zavartalanabbul akartak társalogni. Nem csekély meglepe .

tésükre azon utasitást kapták itt az egyetemi tanácstól, hogy a

termeket az isteni-tisztelet kezdeteig elhagyniok nem szabad.

„Miért?" kérdék a teremszolgától. „Nem tudom!" felelt az váll

vonva, „az a parancsolat." „Ha parancsolat, épen azért nem

maradunk !" kiálták a jogászok, és kimentek. A philosophusok

kissé félénkebbek voltak és csak 9 órakor hagyták el a termet,

midőn isteni-tiszteletre mentek.

Mig ezek az épület belsejében történtek, az alatt a taná

rok minden oldalról érkeztek, a tanácsterembe sietve, hol ta

nácsülést voltak tartandók. A tanácsülésben az udvari főkan-

czellár egy leirata olvastatott föl, melyben a tanárok kötelessé

gévé tétetik az egyetemben mutatkozó forrongás lecsillapitása

és a tanulók megnyugtatása. A tanárok egyike, Kramer,

azon véleményben volt, hogy a népszerübb tanárok szólitsák

föl az ifjuságot szétosztásra s minden forradalmi tüntetés abban-

hagyására , F U s t e r, a hitszónok, pedig megbizatott, hogy a

szószékről megnyugtatólag iparkodjék hatni az ifjuságra. Ez

alatt az ifjuság legnagyobb része a templomba tódult, a tana
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rok pedig eshetőségek megelőzése végett együtt maradtak a ta

nácsteremben.

Mig a templomban az isteni-tisztelet szokott rendben folyt

le, azalatt a tanulók azon része, mely a templomba nem ment,

az egyetem-téren zajongott, és Frietschet, Loesert sa

fölirat többi tervezőit a fölirat fölolvasására és aláiratására sür

gette. E közben többen kezdték kiabálni: „a nagyterembe!" A

tömeg a teremig tódult, melynek ajtai azonban zárva voltak, és

miután a teremszolga—magasb parancsra hivatkozva,—az ajtó

kat kinyitni nem akarta, elkezdték az ajtókat döngetni. A zaj a

tanácsterembe hallatszott. Feuchterslebenazta javaslatot

tette, hogy a tanulók a terembe bocsátandók, ott azonban H y e

ésEndlicher, mint legnépszerübbek a tanárok között, kér

deznék meg őket, mit akarnak, és ha politikai tüntetés volna

szándékukban, Hye ésEndlicher iparkodnának őket le

beszélni. A tanárok Feuchtersleben javaslatát elfogadták.

HyeésEndlicher megbizatásuk folytán a terem felé

indultak, midőn kivülről : „Veszszen Lajos ésMetternich!"

„Le a kormánynyal !" „Éljen a szabadság!" kiáltások hallat

szottak, mikre belülről. „Betörni, betörni az ajtókat!" kiáltá

sokkal feleltek.

E perczben a kapukon a templomban volt ifjuság tódult

be, hol F ü s t e r bevégezte beszédét. F U s t e r csillapitó beszéd

helyett lelkesitő, elragadó szónoklatot tartott. Azon meggyő

ződését fejezte ki, hogy az igazságnak elvégre is győznie kell,

és annak ellenségei, ha még oly hatalmasak is, végre buknak,

hogy az isteni szikrának, mely az idők szellemében nyilatkozik,

földi hatalom ellent nem állhat, és hogy ez isteni szikra : az

igazság és szabadság. Egyébiránt eszélyességre, higgadtságra

inté hallgatóit. Beszédét e lelkesitő szavakkal végezte : ,,Isten-

ért és hazáért semmi áldozatot nagynak ne tartsatok !"

Természetesen e beszéd még inkább fölvillanyozta az if

juságot. Tömegekben siettek az aulába, hogy a föliratot azon

nal aláirják. A zaj és lárma még most nagyobb lön. „Be kell törni

az ajtókat!" „Az egyetem a mienk!" hangzott minden oldalról.

Midőn a zaj tetőpontra hágott, jelentek meg Hye és

Endlicher tanárok.

— Uraim , — kiáltá Hye, kinek ismert szavára a zaj

egyszerre lecsendesült , — értésemre esett, hogy önök valamiről
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a teremben értekezni akarnak ! Legyenek nyugodtan, az ajtó

kat azonnal kinyitják, és önök beléphetnek.

Erre az ajtók kinyiltak, és az ifjuság mint tengerár höm

pölygött a tágas terembe, melyet pillanat alatt ugy megtöltött,

hogy künn a folyosón még számosan maradtak.

Hye és Endlicher nem juthattak a szószékhez, és a

tanárok azon terve, hogy a szószékről fogják az ifjuságot csen-

dességre inteni, nem sikerülhetett, hanem föllépett a szószékre

Fessel ne?ü jogász, kit meglátván az ifjuság, hogy beszélni

akar, azonnal lecsendesült.

Fessel csengő, de elfogultságától reszkető hangon mon

dá el, hogy az egyetemi ifjuság föliratot szándékozik intézni ő

felségébez, a császárhoz. „A haza veszedelemben van,"—mon

dá, — „és az egyetemi ifjuságban szikrája sem volna a hazasze

retetnek, ha ily válságos pillanatban elmulasztaná érzületét nyil

tan kimondani."

Fessel beszédét dörgő tetszéssel fogadták, mire Fes

sel fölolvasta a föliratot, melynek egyes részei hasonló tet

szésnyilatkozatokatidéztek elő. r,Aláirjuk, asztalt, tollat ide!"

kiáltozta ezer hang ; „Gyáva, ki alá nem irja!" viszhangzotta

száz meg száz ajak.

E közben Hye nagy erőfeszitéssel a szószékig jutott , s

arra föllépett.

— Mit akarnak, uraim ? — kérdé, körüljártatva szemeit.

—A föliratot aláirni ! — hangzott válaszul minden oldalról.

Hye először a tekintély hangján iparkodott az ifjuságot

szándékáról lebeszélni, de csakhamar belátta, hogy felzudult

szenvedélyeket tekintély által megfélemlíteni nem lehet. Máris

hallatszottak egyes fölkiáltások ellene, hogy a hatalommal szö

vetkezik, hogy a régi rendszer zsoldjában áll, és ekkor mint

okos ember, belátta, hogy ha a mozgalom urává akarja magát

tenni, más hurokat kell pengetnie. Ellenszegülés csak élesitené

az izgatottságot.

— Uraim !—kezdé szünet mulva, mialatt a föliratot átfu

totta.—Azt hiszik önök, hogy mi másképen érzünk ? Azt hiszik,

hogy az izgatottság, mely önöket föllelkesiti, nem minden becsü

letes hazafi érverése ? Ha eljő a pillanat és szükség lesz, kész

vagyok én is családomat elhagyni, és önök élén véremet, élete

met föláldozni, de ne hagyjuk el a törvényesség terét ; különö
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sen önök vannak erre hivatva, kik egykor jogot és törvényt

fognak védelmezni. Én önök föliratát átfogom adni a rectornak?

ki azt a kellő helyre terjesztendi.

— Semmi rector !—kiálták a tanulók.—A rector el fogja

sikkasztani, mi magánk nyujtjuk át !

— Hát önök kételkednek bennem?—kérdé Hy e. megbán

tódva. — Itt kétezer tanu előtt nyilvánitom, hogy gazember

legyek, ha a rector a föliratot a kellő helyen át nem nyujtja.

— Mi becsületes férfinak tartjuk önt,—felelték a tanulók,

—de ön nem állhat jót a rectorért. Mi még ma akarjuk a fölira

tot átnyujtani, és pedig küldöttség által.

Hye ésEndlicher minden áron meg akarták akadá

lyozni a küldöttség általi kézbesitést, és magukra vállalták,

ho gy a föliratot átnyujtják.

Ez hatott, és a tanulók a küldöttség eszméjétől elálltak.

— És mikor tudjuk meg a császár feleletét? — kérdezték

a tanulók.

— Mihelyt megkapjuk ! — felelte Hye, mire E n d l i-

cherrel, a tanulók éljenzése között, a termet elhagyta.

Hye és Endlicher a tanulók gyülekezetéből egye

nest a császári lakba mentek, hogy audientiát kérjenek. Elő

ször isKolowrat grófnál jelentették magukat , ki még leg-

hajlandóbb lett volna reformokra, de félénk, önző és hatalmát

féltő ember volt. Kolowrat az egyetemen történt dolgokról

már értesitve látszott lenni, mert boszankodását jelenté ki, és e

megjegyzésre fakadt : „Még csak az hiányzott, hogy gyermekek

is dolgot adjanak!"

Egyébiránt kijelenté, hogy Lajos főherczeg beleegye

zése nélkül nem eszközölhet ki audientiát a császárnál. A két

tanár erre a főherczeghez ment, ki szintén értesülve lévén az

az egyetemen történtekről, még nagyobb haraggal fogadta őket,

és az audientia kieezközlését megtagadta.

Hye és Endlicher azonlian nem azok az emberek

voltak, kik a magukra vállalt megbizás teljesitésétől magukat

visszatartani engedték volna. Lajos főherczegtől elmentek

Zsófia főherczegnéhez, — és az napestéli 6 órára, tehát

rendkivüli időben, audientiát kaptak a császártól.

Hye volt a szószóló, Endlicher pedig átnyujtotta a föl

iratot.
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— Majd fontolóra veszem a dolgot ! — volt a császár vá

lasza, és kézintéssel elbocsátotta a tanárokat.

Midőn Endlicher hazatért, mintegy tiz tanuló várta a

lépcsőkön, kik az audientia eredményére kiváncsiak voltak.

— Épen most jövök ő felségétől, — mondá, nem is várra,

hogy kérdezzék.

— És mit felelt a császár ?

— Majd fontolóra veszi a dolgot.

A tanulók kaczajra fakadtak.

— A szokott phrásis ! — kiálták, gunyosan nevetve.

Hye még azon este találkozott néhány száz tanulóval

és elmondá nekik a császár válaszát, melyet másnap az egye

temen az összes ifjuság elé terjesztendő vala.

És ez előzmények után az 1848. márczius azon végzettel

jes napjait értük el, melyekben Bécs egész Ausztriának jelt

adott, hogy döntse meg azon rendszert, mely az önérzetre ébredt

népeknek már csak azért is elviselhetlen volt, mert hozzájuk

méltatlan vala, és Európa többi népei előtt szégyenükre vált.

Mielőtt a márczius 13-ki események elbeszéléséhez kezde

nénk, még egy megjegyzést akarunk előrebocsátani.

A bécsi forradalom szerintünk nem márczius 13-án kezdő

dött, mint átalánosan állitják, hanem februárius 29-én, a párisi

forradalom első hirére.

Márczius 13-án már második korszakába lépett, elhagyta

az egyleti helyiségeket, kilépett a „négy falak" közöl, melyek

mögött szabadságszerető férfiak a város minden részében eré

lyes, közös föllépésre egyesültek, és kilépett a szabadba, az ut-

czákra, hol szenvedélyének, haragjának, elkeseredésének, lel-

kesültségének kitörő áramlatot engedett.

VII.

Márczius tizenharmadika.

Végre elérkezett márczius 13-ka. Az ég komor, felleges

volt, de szélcsend uralkodott, s a lég enyhe, mint tavaszi napon.
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Az idő tehát kedvezett a forradalomnak, mert a népet az ut-

czára csalogatta.

A belvárosnak szokott reggeli külseje volt. Az utczák

még nem voltak nagyon népesek. A boltokat még csak nyi

togatni kezdték, s a kik jártak-keltek, azok leginkább tejes

asszonyok, kofák, cselédek s a napi-munkára sietők voltak.

E reggelt senki sem gondolta volna oly eseményterhesnek,

mint a milyen lett, senki sem gyanitotta volna, mi fő s forr

e csend alatt, ha a sz. István templom falára egy nagy czédula

nem volt volna ragasztva, melyre ez volt nyomtatva: „Bécsiek!

Szabaditsátok meg jó császártokat, Ferdinándot, ellenségei ke

zeiből ! Ki Ausztria javát kivánja, annak kivánnia kell a mos

tani kormány megbukását !"

A rendek háza környékén csend uralkodott, sőt az épület

udvara sem árult el semmit, mi nagy eseményeket gyanittatott

volna. Csak időnkint jöttek egyesek, kik az udvarba pillantot

tak, mintha valamit kerestek volna, azután ismét sietve távoz

tak, miután az udvarban semmit sem láttak.

Azonban néhány kávéházban, nevezetesen Daumnál,

Griensteidlnél, a franczia és a szláv kávéházakban a szo

kottnál nagyobb élénkség uralkodott. E reggelen számosan jöt

tek e kávéházakba, kik máskor nem szoktak itt reggelizni. Kü

lönösen G-riensteidl kávéházában izgatottságot jellemző

élénkség volt észrevehető, mert valami ismeretlen egyén rohant

be 7 órakor, azzal a hirrel, hogy az éjjel számos rendi tagot s

polgárt, a többi között Doblhoffot, Arthabert, Bau-

ernfeldet, dr. Bacht, Hornbostelt és másokat elfog

tak, és hogy a 9 órára kitüzött rendi gyülés nem fog megtartatni.

E hir nagy izgatottságot idézett elő. Hasonló hir terjedt

el a franczia (István-téren) és a szláv (szén-téren) kávéházakban.

D a u m törzsvendégjei, magasb rangu katonatisztek és állam

hivatalnokok, minden perczben küldözték a szolgákat a rendi

házba, megtudni, mi történik.

Kevesebb kiváncsisággal, mint aggodalommal várták a

rendi tagok, az e napra kitüzött országgyülés meg fog-e tartatni,

vagy sem ? Sokan azon nézetben voltak, hogy a kormány az

utolsó órában fogja az országgyülés megtartását betiltani, mert

hire ment, hogy ez éjjel több rendi tagot elfogtak csupán gyanu

ból és hasonló szerencsét mindegyik várhatott.
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Élénkebb képe volt a reggelnek a külvárosban. A müe

gyetemben már 7 órakor számos tanuló gyülekezett, hogy onnét

tömegesen menjenek az egyetemre. A gyülekezők között élénk

társalgás folyt a tanulók kérvénye miként történt fogadtatásá

ról. Midőn nemsokára Straszniczky Schulz számtan

tanár megjelent közöttük kérdezni, mit akarnak, kérték, hogy

távozzék.

A technikusok 8 órakor 11 nagyobb csapatban vonultak a

glacis-on keresztül az egyetembe.

Az Alser-külvárosban, az orvosnövendékek negyedében

nem kisebb volt a forrongás. Az orvosnövendékek a közkórház

ban gyülekeztek össze, hol a népszerütlen Schiffner igaz

gatónak nagyon meggyült a baja. Dr. Schiffner többször

küldözgetett le az udvarra, kéretve az „urakat," hogy oszolja

nak szét. Megjegyzendő, hogy az orvosnövendékek képezték a

tanulók között a legerélyesb és leghatározottabb elemet. Még a

szintén határozott technikusok közlll is 13 án reggel számosan

maradtak otthon, de az orvosnövendékek közül alig néhányan,

kikre később mint gyávákra, ujjal mutattak. Az orvosnövendé

kek voltak az egyedüliek, kik botokkal vonultak a rendek

házához. E botok vastagabb végébe ólom volt öntve.

Az Alser-külvárosban az orvosnövendékeken kivül még

számosan voltak, kiket a forradalom szelleme megkapott. Külö

nösen a kávésok, korcsmárosok, mesteremberek rokonszenvez

tek a tanulókkal. Tény , hogy számos szabó és czipész 13-án

reggel legényeit szüneteltette a munkától, és pénzzel látta el

azokat, hogy a tanulók után vonuljanak, és ha tettre kerülne a

dolog, azokat segitsék.

A gyárakban hasonló izgatottság volt tapasztalható. Több

nagyobb gyárban, a gyárosok rémületére, a munkások 13-án

reggel nem akartak dolgozni. „Ma a városba megyünk, ma ott

lesz dolgunk 1" kiálták a munkások, és a tanulók utócsapatjait

képezték.

Annál feltünőbb volt a csend, mely a kaszárnyákban reg

geli 9 óráig uralkodott. Az egyes csapatok kaptak ugyan erős

töltényeket, s a katonaság consignálva lett, de a legénység a ka

szárnyákban maradt. Csak 10, sőt némely kaszárnyákban 12

órakor vertek riadót, és a csapatok nyomott kedélylyel vonul

tak a Burg és józsefvárosi glacis felé. Bármit mondjanak a
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bécsi helyőrség fegyelmezett jelleméről, annyi bizonyos, hogy a

tisztek között sok elégedetlen volt, és maga a katonaság öntu

datlanul obajtá a rendszerváltoztatást.

Mig ezek a külvárosban történtek, az alatt az egyetemen

és környékén félnyolczkor a legélénkebb mozgalom uralkodott

Az egyetem-téren s a slitő-utczában százankint hullámoztak föl

s alá a tanulók, kiknek arcza a legnagyobb izgatottságot árulta

el. A tanulók között számos titkos rendőrségi egyén ténfergett.

A tanácsteremben összegyült tanárok igen le voltak hangolva.

Féltek a bekövetkezhető eseményektől. F il s t e r mondja : „Mi

dőn 8 órakor az egyetemre mentem, már láttam a forradalom

képét." A tanároknak utasitásul volt adva : tanóráikat szokott

módon megtartani s a tanulók távozását megakadályozni, de sem

ők előadásra, sem a tanulók hallgatásra nem voltak hangolva, kü

lönben megtettek minden tehetőt. A tanulók nagyobb része meg

is jelent a tantermekben, de nem tanulási szándékkal.

Az egyik tanterem falára valami ismeretlen kéz következő

proclamatiót ragasztott : Testvérek ! A bünök, melyeket a hirhedt

Metternichés Seldniczky elkövettek, a következők : 1,

haza- és felségárulás ; 2. a nyilvános pénztárak megrablása, mi

oka az Ausztriát sujtó irtózatos államadósságnak ; 3. önkényes

zsarnok uralkodás, stb." és igy végződött : „Föl testvérek, le

velük, Ausztriát föl kell szabaditani!" — Egy másik teremben

a fekete táblára ez volt irva nagy betükkel : „Constitutió." — A

tanárok az ifjuságot óvták a kihágásoktól, azonban a tanulók

kipisszegték és kinevették őket.

Az egyetemen oly élénk volt az izgatottság, hogy a tan -

órák megtartásáról szó sem lehetett. A technikusok és orvosnö

vendékek mind ide gyülekeztek. Midőn H y e félkilenczkor az

egyetem kapujában megjelent, az azelőtt szeretetett és népszerü

tanárt a rokonszenv legkisebb kifejezésével sem fogadták.

Hye fölment a nagyterembe, hogy az audientia ered -

ményéről jelentést tegyen, és midőn bevégezve beszédét, az if

juságot várakozásra intette, majdnem egyhangulag kiáltották :

„Egy óráig sem akarunk várakozni. Kivánalmaink a nép kivá

nalmai, melyeket teljesiteni kell!" Erre összetett kezekkel kérte

a tanulókat, ne menjenek a rendek házához, de erre dörgedel

mesen visszahangzott minden oldalról: „a rendek házába, a ren

dek házába!"
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És megindult a tömeg. Pár ezer ember vett részt a menet

ben. A tanárok elhaló hangja a lávát nem volt képes folyamá

ban visszatartóztatni, hömpölygött az, minta gátakat leromboló

féktelen árviz.

A mint haladt a tömeg, akként növekedett az óriássá. A

mellékutczákból uj meg nj csapatok esatlakoztak az ifjusághoz,

a társadalom minden osztályából, részint kiváncsiságból, részint

tettleges részvétből. A roppant menet „Le az önkényuralom

mal!" „Igazságot akarunk !" „Éljen a szabadság!" kiáltások

között hömpölygött tovább. „Előre !" „A rendek házába !" hal

latszott mindenfelöl. A majdnem átgázolhatlan csoportokban

álló nép minden utczában „Éljen !" kiáltásokkal fogadta a tanu

lókat s hátrálva nyitott utat, hogy azok előre mehessenek.

A menet végre megérkezett a rendek háza elé, és az ifjú

ság talán maga sem volt tisztában az iránt, miként fog itt érzü

letének kifejezést adni, midőn a zaj közé egyszerre egy hang

keverült :

— Uraim ! — kiáltá e hang átható, tiszta csengéssel.

— Halljuk, halljuk ! — kiálták erre többen, mi nem soká

ra mint futó tüz terjedt el a roppant tömegben , és négy fiatal

ember fölkapta a férfit, kinek ajkairól a fölszólalás lelebbent.

E férfi dr. F i s c h h o f volt, a közkórház egyik másod

orvosa.

A mint meglátták Fischhofot, száz meg száz hang

kiáltotta: „Halljuk, halljuk!!"

Csend lön, és dr. Fischhof messze hallható, erőteljes han

gon a következő beszédet tartotta :

„Nagy, jelentőségteljes nap ez, melyen itt összegyültünk ;

nap, melyen hosszu idők után Ausztria rendei ott fönn összeül

nek, hogy a nép kivánalmainak hangokat, és a kor eszméinek a

trón zsámolyánál kifejezést adjanak. Hogy e nap beteljesitse

azt, mit látszik igérni, annak fontosságától kell áthatva len

nünk."

„Nekünk azon férfiakat, kik ott fönn gyülésezni fognak,

buzditanunk, támogatnunk és a kivánt czélra segitnünk kell."

„Ma komoly missiónk van teljesitendő. Határozottságra

és bátor kitartásra kell ma elhatároznunk magunkat. Kinek e

napon nincsen bátorsága, az menjen haza és bujjék el, az nem

ide való !"
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„Az idő sürget, és talán csak e pillanat mienk. Mondjuk

ki azért gyorsan , röviden , határozottan , mire van szüksé

günk, mit kivánunk, és mi az, a miért el vagyunk készülve min

denre ? A részletesb elemzéseket átengedjük ama férfiaknak.

„Mindenekelőtt sajtószabadságot kivánunk. Egyesek ki-

vánatai, mig csak elszigetelten mondatnak ki, figyelembevétel

nélkül maradnak; olyanok, mint a vizcseppek, melyek ha egyen

kint hullnak le, a föld beiszsza azokat, a homokban elvesznek,

a légben elpárolognak, de ha a kivánalmak a sajtó ezer meg

ezer csatornáin összefolynak, akkor lassankint hatalmas, ellen-

állhatlan árjává válnak a közvéleménynek, és jaj azon kor

mánynak, mely az állam hajóját a közvélemény árja ellenében

merészelné vezetni 1"

„Azért mindenekelőtt legerősebben hangsulyozzuk a saj

tószabadságot!

„Azonban e szabadság magában nem elegendő. Nemcsak

a sajtó ajka által kivánatait kimondani van joga a népnek, ha

nem jogai öntudatát esküdtei ajka által érvényesitenie kell, és

kivánalmainak, akaratának kifejezést kell adnia képviselői által

o tt, hol sorsajóléte, bajai felől határoznak. Továbbá a lelkiis

meretnek, tanrendszernek fel kell szabadulnia Ausztriában. Nem

különben Ausztria népeinek testvérileg kell egyesülniök, össze

tartaniok, melyeket a kormányrendszer eddig mesterséges fogá

sok által elidegenitve tartott egymástól."

„Képzeljük, hogy a nagyra törekvő, az eszményire haj

ló németek, a lovagias és emelkedett magyarok, a szivós, szor

galmas és kitartó szlávok, az ügyes és éleslátásu olaszok az

állam közös föladatain egyesült s az által /okozott erővel dol

goznak, nem lehet kétség, hogy Ausztria^, hatalmi állása Európa

államai között nagy és virágzó ne legyen !"

„Hogy e szép kilátás a jövőbe valósulhasson is, ez ünnepé

lyes órában földobogó, bátorsággal s reménynyel eltelt szivvel

nyilvánitjuk, hogy e közös czélra a legerélyesebben közremü

ködni el vagyunk határozva."

„Ausztria és dicsőséges jövője éljen !"

„Ausztria szövetséges népei éljenek !"

„Éljen a szabadság!"

F i s c h h o f beszéde volt az első nyilvános szabad szó

Ausztriában.

A bécsi márczlasi napok 1848-ban. x
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A nép leirhatlan lelkesedéssel fogadta e beszédet, mely

gondolatinak, érzelmeinek adott kifejezést, és eszméket mondott

ki, melyeket Isten szabad ege alatt nagy néptömeg jelenlétében

Ausztriában még eddig senki kimondani nem mert.

A rothadt rendszer ellen első nyilvános vetót, d r. F i s c h-

hof kiáltott, és kétségtelen, hogy 1848. márczius 13át törté

nelmi jelentőségüvé dr. Fischhof beszéde tette, mert ha

F i s c h h o f fel nem lép, a rendek háza előtt népcsoportulás ta

lán lett volna, de lökést a forradalomra nem adott volna, mert

népet szét lehet verni, de forradalomra vezető eszméket nem.

Midőn Fischhof bevégzé beszédét, ezer meg ezer torok

kiáltá: „A szónok nevét, a szónok nevét!"

„A rendőrség Damokles kardja lebeg fejem fölött, — fe

lelte F i s c h h o f, — de azt mondom, mit Hutten : „én vagyok,

ki mertem, dr. Fischhof."

Neve most szájról-szájra ment, és egész Bécsben elterjedt.

Fischhof beszéde után a hullámzó tömeg darabig ha

tározatlanul állt, midőn dr. Goldmark, ki szintén nagy sze

repet játszott a márcziusi napokban, rövid beszédben hivta fel

a tömeget, hogy menjenek fel a'rendek házába, adják elő a ren

deknek kivánalmaikat, és szószólóul Fi se h h o fo t ajánlotta.

G o l d ni a r k inditványa viszhangra talált, és az utat tört

töredék élén Fischhof fölment a termekbe.

Elképzelhető, mint tolakodott mindenki, csak hogy előre

jusson. Iszonyu volt a tolongás, és az előteremből a nagyte

rembe vezető üvegajtó pillanat alatt ezer darabra törött.

Ez ajtóban Montecuccoli gróf landmarschall és a

rendek elnöke iparkodott föltartóztatni a tömeget.

A zaj oly nagy, a tolongás oly leirhatlan volt, hogy elein

te az országos marschallt észre sem vették.

— Uraim ! — mondá ekkor a rendi tagok egyike, M o n-

tecuccolira mutatva,— ez itt ő excellentiája, Montecuccoli

gróf, országos marschall és a rendi ház elnöke, ki kész meghall

gatni, mit akarnak.

— Gróf ur !—kezdé az elöl álló dr. Fischho f.—Mi itt a

nép nevében jelentünk meg, mely alant sürü tömegekben gyüle

kezik, hogy rokonszenvét nyilvánitsuk a rendek iránt, és kije

lentsük, miszerint a nép el van határozva férfias és mindenre

kész magatartásával a rendeket küzdelmükben támogatni. A
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nép kivánalmai a rendek előtt tudvák : ugyanazok, melyek a

polgárok kérvényében és tanulók föliratában foglalvák.

—Uraim !—viszonzá a marschal.—Önök kivánatai a ren

dekéi. Kedves kötelességünk lesz azokat ö Felsége elébe terjesz

teni. Sőt azon örvendetes és meglepő határzatát is tudathatom

önökkel ő Felségének, miszerint el van határozva az összes tar

tományok rendeit összehivni, hogy korszerü ujitásokról tanács

kozzanak.

— Semmi félszeg intézkedés, semmi halogatás, tudjuk,

mily értéke van az ily igéreteknek ! — kiáltások szakitották fél

be a marschall szavait.

—Uraim,—folytatá a marschall,—mi rendek mindnyájan

ohajtjuk az előhaladást, melyért évek óta küzdünk. Azonban

figyelmeztetem önöket, ne lépjenek le a törvényes térről ! En

gedjenek nekünk szükséges nyugalmat, hogy kivánataikat meg

fontolhassuk, és azért engedjenek nekünk helyet e teremben !

E szavak hatottak. Néhány befolyásos ember mindent el

követett, hogy a tömeget lecsendesitse és a termet kiüritse.

„Vissza az udvarba!" kezdték kiáltani, mire a tömeg elől álló

része megfordult és a hátrább állókat visszanyomni kezdte.

Erre azonban nagy zavar keletkezett. A visszanyomott

rész azt hitte, hogy a termekbe nyomult részt valami baj érte.

Egyszerre hire futott, hogy Fischhofot, Goldmarkot

és másokat elfogtak, mire viharos lárma, zaj, tolongás támadt

és a tömeg nem hogy hátrált volna, de előre nyomakodott. „Lás

suk Fischhofot!" kiáltozta ezer hang.

Breuner gróf, rendi tag, nagynehezen keresztül vergőd

vén a tömegen, hirül hozta a nép kivánságát és kérte Fisch

hofot, mutatná meg magát az ablaknál. Az országos marschall

szintén arra kérte a népszerüvé lett orvost, mire mindketten az

ablakhoz léptek, és Montecuecoli gróf kézen fogva Fisch

hofot, mutatta be a népnek. A nép mindkettőt zajos rivalgás

sal üdvözölte.

Montecuecoli a néphez rövid beszédet intézett, mely

ben azt biztositotta, hogy a rendek küldöttség által fogják a

nép kivánságát a legmagasb trón elébe juttatni, mindazonáltal

a rendek nevében kéri, hogy mig tanácskoznak, addig kerüljön

a nép méltóságával ellenkező miden csendháboritást. Monte

cuecoli e fölszólitását zajos tapsokkal fogadfák, mire a gróf

és F i s c h h o f visszavonultak az ablaktól.

5*
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Benn a teremben Montecuccoli késznek nyilatkozott

tizenkét bizalmi férfit a terembe bocsátani, kik a rendek tanács

kozásán jelen lehetnek, mely nyilatkozata által Montecuc

coli a népképviselet elvét Ausztriában első

szentesi tette.

Fischhofaz országos marschall ez ajánlatát elfogadva,

ismét az ablakhoz lépett és kérdést intézet a néphez, hogy meg

elégszik-e, ha köréből választott tizenkét bizalmi férfi a rendek

tanácskozásának tanuja lehet, biztositékul, hogy a rendek nyo

matékosan fogják a nép kivánalmait ö Felségének ajánlani?

— Bravo, bravo ! — rivalgá erre a nép, és F i s c h h o f le

ment az udvarba, hogy a tizenkét bizalmi férfi megválasztása,

hoz fogjon.

Mielőtt azonban a választás megtörténhetett volna, egy

esemény jött közbe, mely a tömeg legnagyobb része

figyelmét igénybe vette. Ugyanis egy fiatal ember tolakodott

az utczáról a tömeg közé, kezében egy iv papirt magasan lobog

tatva, fölhevült arczczal és folytonosan ezt kiáltozva : „Kos

suth beszéde, Kossuth beszédét hozom, halljuk

Kossuth beszédét!"

E beszéd a bécsi forradalomban kétszer játszott szerepet.

Először márczius 3-án, midőn egész Bécset fölvillanyozta, és

a legszélesb körökben azon nézetnek, miszerint „Ausztriában

mindenáron változtatni kell a rendszert," számos párthivtt szer

zett. Másodszor márczius 13-án a rendi-ház udvarában, hol lénye

gesen befolyt a forradalom kitörése siettetésére.

E beszédet, többek fölszólitására, bizonyos dr. Kálozdy

németre forditotta, és a leirt példányok egyike bizonyps G o l d-

ner Miksa kezébe került, ki azt most diadalmasan hozta a

rendek háza udvarába.

VIII.

Kossuth beszédének fölolvasása.

A kimondott név villanyszerüleg hatott a tömegre. Kossuth

neve Bécsben büvös hatással birt ; a szabadelv ü körökben ra

jongtak érte, a kormánykörökben gyülölték, sőt rettegtek tőle.
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—Uraim,—kiáltá G o l d n e r, a kezében tartott papirt

szétbontva, —fölolvasom önöknek KossuthLajos,a szabad

ság e dicső előharczosának azon beszédét, melyet márczius

3-án a magyar országgyülésen tartott.

— Halljuk !— kiálták a körülállók, és fölkapva G o l d-

n e r t, a kut födelére emelték, honnét a tömeg jobban láthatta

és hallhatta.

— A beszéd azon részeit mellőzni fogom,— jegyzé meg

G o l d n e r állványáról, — melyek viszonyainkra nem vonat

koznak.

— Jól van , csak halljuk ! — lön a válasz.

G o l d n e r elkezdte a beszédet "olvasni, de a nélkül is

gyenge hangját izgatottsága még inkább befátyolozta, a tö

meg nem értette, és a beszédet más által kivánta fölolvastatni-

Erre egy kicsiny termetü, alig husz — huszonkét éves ta

nuló lé pett ki a tömegből, ki egy ugrással a kut födelén termett

és Goldnertöl átvette a beszédet.

P u t z, ez volt neve az ifjunak, G o l d n e r azon figyelmez

tetésére, hogy a beszéd eleje kevesebb érdekü, ezt ki akarta

hagyni, de a tömeg az egész beszéd fölolvasását kivánta.

E beszéd e munka elején egész terjedelmében közöltetvén,

itt csak azon részeit fogjuk ismételni, melyek az eseményekre

lényeges befolyást gyakoroltak.

P u t z tehát elkezdte a beszédet olvasni, melyet egész

azon pontig, hol K o s s u t h Ausztria minden tartománya számá

ra alkotmányt követelt, a tömeg csendes figyelemmel hallgatott.

E pontnál azonban oly hangos tetszésnyilatkozat tört ki, hogy

legalább öt perczig tartott, mig Putz a fölolvasást ismét

folytathatta.

„Kimondtam meggyőződésemet," — folytatta Putz az

olvasást,— „miként hazánk alkotmányos jövendője iránt mindad

dig tökéletesen nyugodtak nem lehetünk, valameddig felséges

királyunkat, minden egyéb uralkodói viszonyaiban is, alkot

mányos országlási formák nem környezendik. Kimondám meg

győződésemet, miszerint én a nemzet által várt reformok tekin

tetében sem érezhetem hazánkat arra nézve biztosnak, hogy

irányuk alkotmányos, és eredményük a nemzeti szabadságnak

kedvező leend, valameddig a velünk egy fejedelmet
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uraló birodalom kormányrendszere az alkot

mányossággal egyenes ellentétben áll, vala

meddig azon statustanács, mely a monarchia

közös ügyeit intézi s hazánk belügyeire is, ha

bár törvénytelenül, detulnyomó befolyást gya

korol, minden elemeiben, mind szerkezetében,

mind irányában alkotmányellenes természetü."

A fölolvasást itt ismét mintegy öt perczig tartó tetszésvi

har szakította félbe, s majdnem aun> i időbe került, mig a csend

ismét helyreállt.

„Kimondám meggyőződésemet, hogy köztünk s a császári

birodalom szövetséges népei között fönforgó érdektalálkozást

önállásunk, szabadságunk, jólétünk kára nélkül csak a közös

alkotmányosság érzelemrokonitó alapján lehet kiegyenliteni."

— Alkotmány, alkotmány ! — kiáltá most ezer torok elra

gadtatva, szünni nem akaró tapsok között.

„Egy fájdalmas pillantást veték a bécsi bureancratikus

kormányrendszer eredetére s fejlődésére; emlitém, miként

emelte föl zsibbasztó hatalmának épületét szövetséges szom

szédaink elnyomott szabadsága romjain, és elszámlálva e sze

rencsétlen kormánymechani8mus vészterhes következményeit,

és betekintve az élet könyvébe, hol az események fátumszerü

logicája a jövendő revelatióját hirdeti, az uralkodó-ház iránti

hü ragaszkodásom meleg érzetében jóslatot mondék : h o g y

az leszen a Habsbur g-h áz második alapitója,

ki a birodalom kormányrendszerét alkotmá

nyos irányban reformálandja s felséges háza

trónusát hü népeinek szabadságára fektetendi

le rendületlenül."

A lelkesedés, elragadtatás, taps, melyeket e szavak elő

idéztek, leirhatlan. Lázas fölmagasztaltság kapott meg minden

kit. „Bravó, éljen Kossuth, éljen az uralkodó

ház!" kiáltá ezer meg ezer hang, szünni nem akaró lelkese

déssel.

Az elragadtatás kitörése mintegy negyedóra mulva csilla

pult le, sPutz folytathatta fölolvasását.

„E szavaim óta hires bölcseséggel támogatott trónusok

dőlt.'k össze, s népek nyerték vissza szabadságaikat, melyek
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nek ily közel jövőjét 3 hó előtt alig álmodák. Mi pedig három

hónapon át görditjük fáradatlanul Sysiphus kövét, és az én lel

kemre epesztő aggodalommal borul a mozdulatlanság fájdalma ;

vérző szivvel látom, miként izzad annyi nemes erő, annyi hü tehet

ség egy háladatlan munkában, mely taposó malom kinjaihoz ha-

sonlit. Igen, mi rajtunkegyfojtógözneknehéz át

ka ül, a bécsi rendszer csontkamrájából egy

sorvasztó szél fú ránk, mely idegeinket meg

mereviti s lelkünk röptére zsibbasztólag hat."

Az ezernyi nép e hely zárszavainál önkivületes lelkesedé

sig ragadtatott. Lázas, mámoros tekintettel meredt a felolvasó

gyermek-ifjura, ki Kossuth beszédét növekedő hévvel s lel

kesültséggel olvasta, ki átható, reszkető, rokonszenves hangjá

val a tömeg minden érzelmét föllázitotta.

—Újra, e helyet ujra, e helyet még egyszer olvasni !—ri-

valgá tizezer torok, és sok időbe került, mig P u t z a közkivá

natnak eleget tehetett.

„De ha ekkorig csak azért aggódtam e fölött, mivel a bé

csi rendszer befolyása miatt kifejlődésünket hazánk kipótol-

hatlan kárával minden mértéken tul föltartóztatva látni fájla

lom, s mert látom, hogy haladásunk alkotmányos iránya bizto

sitva nincs, és mert látom, hogy azon divergentia, mely a biro

dalmi kormányrendszer absolutistikus természete s a magyar

nemzet alkotmányos iránya között három század óta fönállt

kiegyenlitve maiglan sincs s kiegyenlitve egyik vagy másik

irány föladása nélkül nem is lehet : most már nemcsak e miatt

aggódom, hanem aggódom a fölött, hogyabureau-

craticus mozdulatlanság ama politikája, mely

a bécsi statustanácsban megcsontosodott, abi-

rodalmat disso lutióba sodorha t ja, szeretett dy-

nastiánk jövendőjét comptomittálhatj a, ha

zánkat pedig, melynek önmagával annyi teen

dője, melynek saját boldogsága végett min

den erejére, minden fillérjére nélkülözhetlen

szüksége van, sorvasztó áldozatokba, véget

len bajokba bonyolithatja."

E helyet is kétszer kellett fölolvasni.

„ Ezen körülményeket, miként a monarchián belül és

külföldön vannak, rajzolni nem akarom, mert közönségesen
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tudvák; de kimondom erős meggyőződésemet, miként a biroda-

lombeli nyugalom bomladozásának és obböl eredhető minden

balkövetkezéseknek valódi kutfeje a bécsi kormányrendszerben

fekszik, és aggodalommal mondom ki meggyőződésemet, hogy

ezen fonák politikához a népek érdekeivel s az okszerü szabad

ság jogos előnyeivel merőben ellenkezőleg ragaszkodni annyit

tenne, mint a dynastia jövendőjét compromittálni."

Hosszasan tartó tetszés.

„Természetelleni politikai rendszerek is soká tartják fönn

magukat, mert a népek türelme s a kétségbeesés között hosszu

ut fekszik; de vannak politikai rendszerek, melyek az által, hogy

soká tartottak, erőben nem nyertek, hanem vesztettek, s végre

elkövetkezik a pevez, midőn azokat tovább tartogatni akarni

veszélyes volna, mert hosszu életük megérett arra, hogy meg

halhassanak, halálban pedig osztozni lehet, de azt kikerülni

nem."

Végtelen tetszés. E részt is kétszer kellett olvasni, mire

ismét viharos tetszés következett. A tömeg lelkesedése tetőpont

ját érte el, és K o s s u t h beszéde volt kifejezése annak, mi lel

kesitette.

„Tudom én, hogy elvénhedt rendszernek, mint elvénhedt

embernek, nehéz megválni egy hosszu élet eszméjétől. . ."

E helyet háromszor kivánták hallani. Az „elvénhedt em

berre" tett czélzás lázig fokozta a szenvedélyeket.

— Le Metternichchel, le Lajos főherczeggel ! ! — kiáltoz

ták torokszakadtából. — Le a kormánynyal !

„Tudom, hogy fáj : darabról-darabra összedőlni látni, mit

egy hosszu élet épitgetett ; de midőn az alap hibás, a dőlés fátu

ma kikerülhetlen, és mi előttünk, kikre a gondviselés egy nem

zet sorsát bizta, halandó ember gyarlóságai befolyást nem gyako

rolhatnak. "

Leirhatlan lelkesedés.

„A nép örök, és öröknek kivánjuk e nép hazáját s örök

nek ama dynastia fényét, melyet uralkodónknak ismerünk. A

mult kor emberei egy-két nap után sirba szállnak, de a Habs

burg-ház nagyreményü ivadékára, Ferencz József főhei-

czegre, ki föllépésekor e nemzet szeretetét magáévá tette, egy

fényes trónus öröksége vár, mely erejét a szabadságból meriti,

s melyet ősi fényében megőrizni a bécsi politika szerencsétlen
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mechanismusával bajosan lehet. A dynastiának tehát választani

kell saját java s egy elkorhadt kormányrendszer támogatása

között."

E szavakra végtelen tetszésnyilatkozat, szünni nem aka

ró taps, és egetverő éljenzés következett.

„S mégis félek, hogy ha a nemzetek loyalis nyilatkozvá-

ványai közbe nem jőnek, ama megcsontosult politika az isten

ben boldogult szent szövetség egy ujabb kiadásában keresend

még a dynastia rovására magának egy-két napi rövid tengődést.

. . . Dynastia iránt, mely népeinek szabadságára támaszkodik,

keletkezni fog mindig lelkesedés, mert szivből bü csak szabad

ember lehet; a kit nyomnak, az csak szolgálni fog, a mint kény

telen, de bureaucratiák iránt lelkesedés nem keletkezhetik."

Szünni nem akaró taps és lelkesedés. Az elragadtatást tol

lunk leirni nem képes.

IX.

Az első forradalmi tény.

Az uralkodó Lichtenstein herczeg különben nem volt

vala'mi nagyon éles itéletü, mégis midőn 1848. márczius 13-án

a rendi ház udvarára letekintett, e találó megjegyezést tette :

„ezek többé nem a bécsiek!"

És igaza volt, ezek többé nem a bécsiek voltak !

Még néhány óra előtt ezer meg ezer emberből álló tömeg

félénk, engedelmes, minden tekintély előtt meghunyászkodó nép

volt, mely gyülölte ugyan a „rendszert," de nem volt bátorsága

gyülöletét „a rendszer urai" iránt kimutatni.

És most ! Két óra alatt mennyire megváltozott e nép !

F i s c h h o f beszéde, a szabadság és emberi jogok iránt

föllelkesütt ifjuság szemlélése, és mindenek fölött Kossuth

lángoló beszéde, e népet a rajongásig villanyozták.

Az a sok, a gyermekkorból alig kinőtt tanuló egyszerre

férfinak érezte magát, és el volt határozva tenni, s tömérdek

aggastyán ifju vért érzett ereiben pezsegni.

És a legforrongóbb kedélyhullámzás e pillanatában, mi

dőn Kossuth beszédéből mindenki szabadságszomjas lelkét
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lázas gyönyörrel itatta, eszébe jutott valakinek, hogy ez ezer

nyi tömeg az ö parancsának, söt fenyegetésének fog engedel

meskedni.

Ugyanis e közbenjött esemény történt.

P n t z épen azon pontjához jutott Kossuth beszédé

nek, hol azt előbbi fejezetünkben félbeszakitottuk, midőn vala

ki, — nem tudni, ki, — a rendi-ház ablakában megjelent, és

hangosan, haragosan ezt kiáltotta le az udvarba: „Vége le

gyen annak a fölolvasásnak! Ön ott azemelvé-

nyen (sittPutzra mutatott) hallgasson el! Olvassa

inkább a rendek föliratát!"

Pillanatnyi csend következett be.

Mindenki oda bámult az emberre, ki a nép fölszabadult

érzelmeit merészelni akarta korlátok közé szoritani.

És midőn amaz ismeretlen, a beállt csendet fölhasználni

akarva, előbbi szavait még fenyegetőbb hangon ismételte, akkor

a tömeg mint süvöltő vihar zudult föl, és egetrázó „le vele, le

vele I" mennydörgésbe tört ki.

Hanem az ismeretlent még ez sem riasztotta vissza, és

egy iv papirt dobott le P u t z felé, kinek azt azonnal kézbe-

pitették.

P u t z átfutotta a papir tartalmát, és ajkai gunyos mosoly

ra huzódtak.

— A rendek fölirata ! — kiáltá le emelvényéről. — Hall

gassák csak meg, érdemes lesz meghallgatni !

Putz ki, Kossuth beszéde fölolvasása által egyszerre

népszerüvé tette magát, hatott a tömegre.

— Halljuk tehát a rendek föliratát ! — kiáltá a tömeg.

— Tulajdonképen, mint átom, ez csak vázlata a rendek

föliratának, — kezdé Putz, — hanem hát halljuk. ^Méltóztas-

sék felséged megparancsolni, hogy a bank s államháztartás ki

mutatása előterjesztessék ; hasonlóképen méltóztassék legke

gyelmesebben elrendelni, hogy minden tartománynak egy rendi

bizottmánya hivassék össze, mely korszerü reformok életbelép

tetése fölött lészen tanácskozandó, és részt veend a törvény

hozásban."

Szerencsétlenebb pillanatot a rendek föliratának közlésére

nem lehetett volna választani, mint ez volt, midőn még minden
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ész, sziv, kedély és lélek a hatalmas agitator emelkedett, velős

és erődús beszéde befolyása által mintegy égbe volt emelve.

— Ez semmi, lárifári az egész, le a rendekkel, a rendek

árulók, föl a császárhoz ! — hangzott iszonyu lárma közt min

den oldalról.

E közben egy idealis szépségü fiatal ember, bizonyos

H e r m a n n nevü ötödik éves orvostanhallgató ugrott föl a kut

kupjára, és kiragadva Putz kezéből a papirt, hangosan kiáltotta:

— Uraim, önök hallották a rendek fölirata lényegét, ki

elégiti az önöket ?

— Nem, nem ! — felelt a tömeg tombolva. — Le a ren

dekkel ! Ideiglenes kormányt !

— Ennélfogva ünnepélyesen kijelentem, — folytatta H e r-

m a n n , — hogy a rendek fölirata nem elégiti ki a nép kivána-

tait, és széttépem e papirt !

Ezzel ezer darabra tépte a papirt, s a darabokat a nép ri

valgása közben a légbe szórta.

Midőn He rmann leszállt, vállra emelték, és körülhor

dozták. Sokan kezeit szorongatták, többen átölelték, csókolták,

legtöbben átkozták és szidták a rendeket és kormányt.

Mindenki érezte ösztönszerüleg, hogy a forradalom első

cselekménye most ment végbe.

És valóban, e perczben Bécsben eddig valami hallatlan

történt !

Egy, a császárhoz intézett föliratot ezrek szeme láttára

meggyaláztak és széttéptek.

Mig az épen most leirt események az udvarban történtek,

azalatt a rendek összeültek tanácskozni, és sajátságosb körül

mények között még alig tanácskozott valaha parliament, mint

az alsó-ausztriai rendek parliamentje 1848. márczius 13-án.

A rendek legnagyobb, illetőleg félénkebb része, hajlandó

volt a gyülés elnapolására és megkisérlé a rendek házából me

nekülni, azonban a csarnok, folyosók és lépcsők annyira el vol

tak állva, hogy minden menekülési kisérlet hasztalan volt, és a

távozni akarók nem tehettek egyebet, mint visszatérni a bát

rabbak közé és azok körében oltalmat, biztonságot keresni.

így történt, hogy a rendek, akaratuk ellenére, — mert a

nagyobb rész ellene volt , — a gyülés megtartására határozták

magukat-
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E gyülés tartama alatt olvasta föl Putz Kossuth be

szédét, melynek fölolvasását mi szakitotta félbe, azt is előadtuk.

AHermann által előidézett közbejött esemény után a

tömeget föltartóztatni nem lehetett, és a rendek még nem végez

ték be tanácskozásukat, midőn a tömeg azon része, mely utat

törhetett, iszonyu zaj és lárma között betódult a tanácsterembe.

Mielőtt a most bekövetkezett örökké emlékezetes ese

ményt leirnók, mely a rendek gyüléstermében történt, el kell

mondanunk, mi okozta a tömeg föltódulását a rendekhez.

A rendek háza udvarát azon pillanatban hagyok el, mi

dőn az abban összegyült tömeg Kossuth beszédétől mintegy

lázittas volt. A tolongás e közben növekedett, és százankint

majd életveszély között, eröködtek a tömeg közepéből kijutni,

kik ellepték a lépcsőket, folyosókat, sőt bezuzva a terembe ve

zető csarnok ajtóit, magát a csarnokot, hogy magukat bizton

ságba helyezzék.

E mozgalom az alatt történt , mig Putz Kossuth be

szédét olvasta.

Alig hogy Putz a fölolvasást elvégezte, egymásután több

szónok lépett föl , kik mind azt követelték, miket Kossuth

követelt. A nép mindegyiket megéljenezte, mert mindegyik

oly szabadon, határozottan s a fönálló kormányrendszert kár

hoztatva beszélt, mint az eddig hallatlan volt Ausztriában.

A többi között bizonyos Bö hm nevü első évi jogász, egy

merész, daczos külsejü ifju, villámló szemekkel , lépett a kut

kupjára. Hangja erős, tiszta, csengő volt , hogy még a legtávo

labb állók is hallhatták. B ö h m volt az első, ki ki merte mon

dani, hogy : „le az átalánosan gyülölt miniszterrel !" Egetrázó

tetszésnyilatkozat szakitotta félbe a dühösen, ingerülten beszélő

szónokot.

— Azt gondolják önök, — folytatta B ö h m szikrázó sze

mekkel , — :iem merem kimondani e gyülölt miniszter nevét ?

Dehogy nem ! Ezrek hallatára mondom ki e nevet. E név, mely

minden átkost magában foglal : Metternich!

Leirhatlan az a zaj, mely e név kimondására következett.

— De én nemcsak e névre kiáltok átkot,— felytatá Böhm

lázasan, — de átkot kiáltok a jezsuitákra is, a zsarnokság ez

eszközeire, kiknek minden törekvése : a nép elbutitása.

Viharos tetszés.
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— Még többet mondok ! — folytatta, a tetszésnyilatkoza

tok által fölbátoritva. — Nem elég nekünk Metternich

és a jezsuiták eltávolitása, hanem hogy ér

vényt szerezzUnk követeléseinknek, kívánom,

hogy a polgárhad azonnal fegyvert ragadjon!

Dörgő éljenzés.

A fölizgatott kedélyeket Bőhm beszéde még lázasb fokig

hangolta. Ha volt is volna még valami józanság e tömegben, e

beszéd végképen megfosztotta volna attól. Nem lehetett többé

fékezni és vadul rohant s nyomult , ki csak nyomulhatott,

fel a rendek gyüléstermébe.

Hogy a tömeg felnyomulását némiképen föltartóztassák, a

teremőrök egyikének sikerült az ugynevezett „praelátusok szo

bája" ajtaját hirtelen bezárni, mi által azok, kik már benyo

multak, a külső tömegektől elválasztattak. Azok, kik bennre

kedtek, azt hitték, hogy elfogattak, és elkezdtek dörömbölni,

lármázni, mit a künn levők csakugyan arra magyaráztak, hogy

amazokat elfogták.

E gyanitás lázas ingerültségbe hozta a künnlevöket.

Azonnal hire futott , hogy a rendek Fischhofot s másokat

elfogatták. Erre iszonyu zaj és lárma keletkezett. „Fel!" —

kiálták százan is egyszerre, — „fel, elfogtak bennünket, fel se

gélyre ! "

E kiáltásra az udvarban levő tömegben iszonyu tolongás

támadt. Mindenki a lépcsők felé törekedett , hogy a foglyokat

kiszabaditsák. Az emeletben levők pedig bezuzták az ablako

kat , s a folyosókon, előtermekben álló szekrényeket, asztalo

kat, székeket összerombolták, melyek darabjait az udvarra ha

jigálták.

A félreértés azonban csakhamar kiderült, mert F i s c h-

hof, Böhm s mások az ablakhoz törtek utat magáknak és

megnyugtatták a tömeget , hogy ninesenek elfogva.

Az erre következett örömrivalgás még nem csendesült le,

midőn az örömzaj közé kiáltások vegyültek : „Katonaság kerit

be bennünket, ágyukat hoznak, a ki teheti, mentse magát!"

Erre a tömeg egy része vad futásnak eredt, halomra dönt

ve azokat, kik közelebb álltak. Iszonyu orditás és tolongás ke

letkezett. Számosan iparkodtak menekülni , miáltal a zavart

csak nagyobbá tették.
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Azonban az egész nem volt egyéb vak lármánál ; a kato

naságnak most még hire sem volt, s hosszabb időbe került, mig

az egész tömeg között az a megnyugtató lür elterjedt, hogy most

legalább még a katonaságtól nincs mit tartani.

Fájdalom, e megnyugtató hirt nem sokára az iszonyu való

megczáfolta.

X.

A katonaság első föllépése.

A gyüléstermet akkor hagyók el, midőn a mellékteremben

történt viharos jelenetek között, követve sokaságtól , a rögtön

zött 12 tes küldöttség a terembe lépett.

A rendeket a szenvedélyes tömeg kiséretében megjelent

népküldöttség nem csekély mértékben döbbentette meg, s a na

gyobb rész nem érezte magát biztonságban.

A csend csak akkor állt helyre, midőn dr. K a p p e r, 27

éves fiatal iró , a küldöttség szónoka, a következő beszédet in

tézte a rendekhez :

— Nagytekintetü gyülekezet ! Viharosan hullámzó tömeg

tölti be a helyiségeket, az udvart és a körülfekvő utczákat. A

tömeg első szándéka volt : megköszönni önöknek tanusitott sza

bad gondolkozásmódjukat. A nép ösztönszerüleg érzi, ki a jó

akarója, ki érti ohajtásait, és azt becsüli. Minél lelkesültebb

volt a nép önök iránt még csak ezelőtt félórával is, mert önök

be helyezte reményét, annál elkeseredettebb most, midőn meg

értette az önök által tervezet fölirat tartalmát. Nekünk szent

kötelességünk kijelenteni, hogy a nép egyátalában nem akar

rendetlenségekbe kitörni s jognál, haladásnál egyebet nem

akar, de e kettőért mindenre kész. Azért egyszerüen csak azon

kérdést intézzük önökhöz, vajjon azon papir, melyet innét le

dobtak, mindazt tartalmazta-e, miket önök a nép érdekében

ö Felségétől kérvényezni szándékoznak ? Ha önök csak annyit

akarnak, mennyi ama papirról fölolvastatott, nem állunk jót a

következményekért. A nép nem akar félengedményeket. A né

pet üres szavakkal, pbrasisokkal nem lehet többé kielégiteni.

Méltóztassanak a rendek bennünket megnyugtatni.
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E fölhivásra C o l o r e d o gróf felelt , de annyira kitérő-

leg , annyira lanyhán s annyira mentegetődzve , hogy a ren

dek jóformán megsem fontolhatták a nép kivánalmait , hogy

dr. B r U h l hivatva érezte magát Colloredonak felelni.

— Senki sem hiszi , — mondá , — hogy a rendek ne fon

tolhatták volna már meg régtől fogva a nép kivánalmait. Az

sem áll, hogy a nép a rendekre nyomást kivánna gyakorolni.

A mi itt lenn történik, az nem proletáriusok összecsopor-

tosulása, hanem oly férfiak mozgalma, kik az értelmiséget

képviselik s kik át vannak hatva azok jogosságáról és horde-

rejéröl, a miket kivánnak.

— Hisz ez nem is a nép, — felelt gróf H o y o s, — ezek

csak a diákok, kik tüntetnek.

— Igen, de a diákok háta mögött egész Bécs áll ! — vi-

pzonzá báró Stifft. — Tarthatunk akitöréstől. A pillanat

sürgős, az első polgárvér, s az egész birodalom koczkára van

téve. Én elkerülhetetlenül szükségesnek tartom, hogy a rendek

közül ö Felségéhez egy küldöttség azonnal menjen, mely ő Fel

ségét a nép kivánatáról föl fogja világositani.

Ez inditványt zajoBan nyilvánitott helyesléssel fogadták,

és néhány tagot kivéve, az egész ház, a landmarschallal élén,

megindult a császári lakba.

A rendek küldöttségét tömérdek nép kisérte, mely midőn

a burg elé érkezett, a gránátosok a küldöttségnek utat nyitva, a

betódulást fegyverrel gátolták.

A küldöttség elmenetele után a tömeg a rendek-háza ud

varában s környékén kissé meggyérült ugyan, de a rendek-háza

még mindég gyúpontját képezte az izgatottságnak s tolongás

nak. Csoportokba oszolva tanácskoztak, mit kellene most tenni,

hogy a kitört mozgalom terjedjen s diadalt arasson.

A legkülönbözőbb nézetek nyilvánultak. Némelyek, leg

inkább vagyonosb polgárok, akként nyilatkoztak, hogy ők el

lenségei ugyan a fönálló rendszernek s a kormány élén álló

férfiakat mindenesetre el kell mozditani, de nyugodtan kell be

várni : a rendek mit képesek kieszközölni, és ezért a tömeget

szétoszlásra szólitották föl.

Ez s hasonló nyilatkozatokat a tömeg gunynyal fogadott

és kijelenté, hogy a küldöttség visszaérkezését bevárja. A leg
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nagyobb rész azt kiáltozta, hogy tudni akarja a császár vá

laszát.

E közben minden'oldalról érkeztek hirek, hogy a katona

ság a kaszárnyákból kivonult, hogy számos üteget állitottak fel

a belvárosban, és hogy a nagyobb téreket a katonaság el

foglalta.

E hirek azonban inkább elkeseritették, mint megfélemli

tették a tömeget.

— Ha a kormány harczba akar a néppel keveredni, ám

tegye ! — kiáltozták a vezérszónokok. — A nép ki fogja küzdeni

szabadságát. A bécsiek be fogják bizonyitani, hogy miként a

párisiak s müncheniek, ki tudják erőszakolni szabadságukat,

melytől minden jog ellenére megfosztani akarják.

Mit akar a kormány a katonasággal ? kiabáltak mások.

Fel vagyunk-e fegyverkezve? Mi békés uton akarjuk kivánal

maink megoldását. Azt hiszik , hogy ágyukkal elnémitanak

bennünket ? Akkor ugyan tévednek. Mi a trónhoz apellálunk, s

ha a zsarnokság százezer bérencze állja is utunkat, vérünkkel

fogjuk az utat kiküzdeni !

Az ingerültség nőttön nőtt, a mozgalom mindinkább for

radalmi szint nyert, és egyik népszónok Ferdinánd császár leté

telét inditványozta azon esetre, ha a rendek küldöttségét a sta

tus conferentiához utasitaná, s ennek kezében hagyná a kor

mányt.

A helyzet mindinkább olyanná fejlődött, mely előre lát

hatóvá tette, hogy a polgárság és katonaság között elkerülhet-

len lesz az összeütközés.

Az alsó- ausztriai kormányelnökség már 11 órakor hivata

losan tudatta a hadi főparancsnoksággal a rendek házában tör

tént rendetlenségeket, és fölszólitotta azt, hogy az udvartól s a

rendek házába vezető utczákból a népet távolitsa el, „de le

hetőleg kiméletesen."

A márczius 13-án tett katonai intézkedésekről lesz alkal

munk talán későbben szólani, most csak annyit akarunk meg

emliteni, hogy délután 1 órakor mintegy század olasz gránátos

s valamivel később egy osztály hidász vonult ki azon parancs

csal, hogy a skótok temploma átellenében foglaljon állást, hon

nét szükség esetében a rendek házáig fog előnyomulni. A grá

nátosokat már a minorita-téren, hol szintén nagy tömeg állt



— 81 —

együtt, pisszegéssel s orditással fogadták. Az országház-utczá-

ban pedig meg kellett állniokj oly nagy volt a tolongás.

— Jö a katonaság, jő a katonaság ! — kezdték el egy

szerre lármázni, midőn a gránátosokat megpillantották, és le

irhatatlan az a zaj, lárma, félelem, elkeseredés, düh , melyek

a tömeget elfogták, midőn a katonaság megjelent. Számosan

menekülni, futni akartak, mások daczos, kihivó állásba tették

magukat, és oly tolakodás, zaj keletkezett, hogy sem előre, sem

hátra menni, de még csak fordulni sem lehetett. Az uri-utczában

oly sürlten állt a néptömeg, hogy a katonaság csak lépésenkint

törhetett utat magának, miközben kifütyülték, lepisszegték, mi

vel azonban mindezt türelmesen elviselte, valószinü, hogy pa

rancsot kapott minden összeütközés kiKerülésére.

A rendek házában, hol a katonaság föllépése eleinte meg

döbbenést okozott, most annak semleges magatartása a tömeget

még merészebbé tette. „Nem kell félni!" kiáltozták, és tény,

hogy az első katonaság átvonulása után jött a nép ama forron

gásba, mely a délutáni órákban történt véres eseményeket vonta

maga után.

Meg kell jegyeznünk, hogy ekkor már a tömeg nemcsak

diákokból és intelligens osztályokhoz tartozó férfiakból állt, ha

nem munkásokból is , kik az események első hirére a külváro

sokból százankint tódultak a belvárosba, és ezek voltak a bécsi

forradalom első elhatározott harczosai.

E közben a feszültteljes várakozás a rendek küldöttsége

által hozandó feleletre a különböző elemekből összegyült töme

get mind nagyobb izgatottságba s nyugtalanságba hozta. A

gránátosok megjelenése a forrongást nemhogy csillapitotta, de

fokozta. „Mig itt várakozunk," .— mondák, — „az alatt a kor

mány időt nyer megrontásunkra." Egy munkás, ki a párisi for

radalomban részt vett, fölszólalt, hogy ott rögtön találkoztak

férfiak, kik a mozgalom vezetésére vállalkoztak. Egy lengyel

helyeselte a munkás nézetét és szükségesnek találta, hogy a

körülmények ilyetén alakulása folytán legyenek vezetők. Ez

inditvány helyesléssel fogadtatott, és mig az udvarban a vá

lasztásról folyt a vita, az alatt fenn a teremben egy, leginkább

tanulókból álló bizottmány alakult, mely feladatául tüzte ki a

mozgalom vezetését s az általa sürgetett követelmények érvé

nyesitését.

A bécsi márcziusi napok 1848-ban. (j
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Ez „ideiglenes kormány", melyet a tömeg azonnal szente

sitett, 8 melynek elnökeül S t ö b e r jogász , jegyzőjeül S c h l e-

singer orvosnövendék választatott, azonnal erélyes és hatá

rozott tevékenységgel kezdte meg müködését. A város minden

részébe népszónokokat küldött, kik a népet buzditák. A mun

kások közül számosan vállalkoztak, kik a gyárakba s külváro

sokba siettek a munkás osztályokat a „népszabadság nevében"

a mozgalomhoz való csatlakozásra lelkesiteni.

Az „ideiglenes kormány" mindenekelőtt a nép és kato

naság közötti összeütközést kivánván elháritani, legczélsze-

rubbnek tartotta a polgárőrség azonnali mozgósitását , és e vé

gett a városi tanácshoz a következő, sebtében fogalmazott kér

vényt intézte :

„Egy polgárokból és deákokból alakult bizottmány kéri

a városi tanácsot, hogy a polgárőrség mozgósitását rögtön el

rendelni méltóztassék, mint a nép s katonaság közötti összeüt

közés elháritásának egyedüli eszközét. " Aláirva : Stöber el

nök. S c hl es inger, jegyző.

E kérvényt egy öt tagból, leginkább technikusokból álló

küldöttség azonnal a polgármesterhez vitte.

C z a p k a polgármester eleinte eltagadtatta honnlétét, de

valaki e szavakkal figyelmeztette a deákokat, hogy azt ne higy-

jék: „Otthon van a gazember , épen most volt az ablaknál!"

mire a küldöttség nem hagyta magát visszautasittatni, és erővel

szerzett magának bemenetelt.

— Mit kivánnak, uraim ? - kérdé C z a p k a oly nyugod

tan, mintha a városban történtekről semmit sem tudna.

A küldöttség átnyujtá az irásban foglalt kérvényt, melyet

Czapka kicsinylőleg olvasott át, és csupán sajnálatát fejezte

ki, hogy miután a polgárörhad kivonulásai eseteiben a hadi fő

parancsnok parancsa alatt áll, nincsen tehetségében a bizott

mány kivánatának eleget tenni. A bizottmány forduljon Al

brecht főherczeghez, mint főhadi parancsnokhoz, mert egyedül

csak a főherczeg rendeli el a polgárőrség kivonulását.

A küldöttség a tagadó válaszszal visszasietett az ország

házba, melynek közelében ez alatt ismét egy század gránátos

erőlködött helyet foglalni, melynek föladata lett volna onnét a

tömeget szétoszlatni. A nép ellenszegült. A lárma iszonyu -volt.

A katonaság erővel utat akart törni be a rendek házába. A to
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lakodásban dulakodás támadt a katonasággal, mely kiméletle-

nebbül kezdett bánni a néppel. A tolongás, taszigálás, lárma,

sikoltozás leirhatatlan. Számosan estek el, kiket majd agyon

tiportak, többen elájultak, kiken segiteni senkinek sem volt ideje.

A rendek háza ablakaiból széttört butorok darabjait kezd

ték hajigálni a katonaságra, mit a higgadtabbak megakadá

lyozni iparkodtak, de hasztalan. Egy butordarab a gránátosok

tisztjét érte, mire az „tüzet" vezényelt, és az első lövés eldördült.

A jeladás a forradalomra tehát megtörtént.

„Hahj lőnek ránk, boszút a katonaságnak, le a kato

nasággal, le a hóhérokkal, kik fegyvertelen népet gyilkolnak ,

átok arra, ki parancsolta neki ! — kiáltozták minden oldalról

a kétségbeesés, a tehetetlen düh hangján, mert mindenki látta,

hogy fegyvertelenül áll a katonaság ellenében.

Midőn a füstfelleg szétoszlott és látták, hogy senki sem

sebesült meg, a fölháborodás, a gyülölet a kormány s katona

ság iránt határt nem ismerő elkeseredésben tört ki. A tüzelés

inkább daezots ellenállást, mint félelmet idézett elő. A nép any-

nyira feldühödött, hogy mindent kezébe ragadt, mit fegyverül

használhatott ; fákat tördelt, az ablakrostélyokat szaggatta ki,

s csak a higgadtabbaknak sikerült a dühös tömeget a katona

ság megrohanásától visszatartóztatni.

Az ingerültség e pillanatában Matauscheck tábornok

(egy hetvenkét éves aggastyán) lovagolt arra, egy lovas-káplár

és két közlegény kiséretében, bizonyosan azon jó szándékkal,

hogy minden vérontást megakadályozzon. De a jó öreg ur rosz

politikus volt, és midőn a népet szétoszlásra szólitotta föl, a he

lyett, hogy azt lecsillapitotta volna, még inkább fölingerelte.

Egy munkás egy darab fával halántékon ütötte az öreget, ugy,

hogy az lebukott, és talán széttépték volna, ha néhány higgad

tabb lázongó védelmére nem siet és oltalmába nem veszi. Alig

vitték el a tábornokot, jött Albrecht főherczeg, kiséretével.

Albrecht főherczeg nem igen nagy népszerüségnek örven

dett. Megjelenése, melyre számitani látszott, korántsem csilla

pitotta le a kedélyeket. Gunyosan , megvetőleg nézett végig a

tömegen. E perezben egy darab fa repült el feje közelében, oly

közel, hogy a fa a herczeg szemüvegét érte. Albrecht össze

szoritotta ajkait, megforditotta lovát és visszalovagolt.

6*
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XI.

A szabadság első áldozatai.

Ugyanazon perczben egy zászlóalj gyalogság Frank ez

redes vezénylete alatt nyomult a rendek háza felé, azon megbi

zással, hogy a környékből az összecsoportosulást eltávolitsa. Ez

által a tolongás még nagyobb lett. „Jő a katonaság !" hangzott

mindenfelől, de senki sem gondolt a menekülésre, hanem el

kezdtek fütyölni, kurjongatni és pisszegni. A katonaság az insul-

tatióval nem gondolt, hanem lassan előre nyomult. E közben

különböző pontokon nem szüntek meg a bátrabbak a népet iz

gatni, hogy ne engedjen, hogy a rendek házát elfoglalni ne en

gedje, mert különben minden veszve van és marad a régiben.

A düh, elkeseredés és zavar tetőpontra hágott.

„Tüzelni fognak, el vagyunk veszve, nem vagyunk föl

fegyverkezve !" kiálták a félénkebbek. „Nem kell tágitani, le a

katonasággal !" viszonzák a bátrabbak. És a katonaság előcsapa-

tát kövekkel kezdték hajigálni. A rendek háza egyik ablaká

ból egy lövés is dördült el, és az előcsapat parancsnoka, Czer-

mák százados és néhány katona kövektől találva, lerogyott.

E perczben sortüzelés dörrent el. Mindenki futásnak eredt.

A menekülő tömeget a katonaság szuronyszegezve üldözte. A

katonaság által üldözőbe vett nép annál nagyobb veszélyben

volt, mert utja el volt zárva. A katonaság dühbe jött, és olya

nokat is szurdált, kik golyók által megsebesitve az utban vér

ben hevertek. Eckardtot, Englandert, Kudlichot

puskatusával verték le. Egy öszfejü öreget mellbe lőttek.

A menekülő népet a katonaság kiméletlenül szurkálta:

egyik katona egy óriás külsejü munkás lábikrájába szurta szu

ronyát. Az visszafordult, a katonát torkon ragadva, légbe emel

te, és miután megfojtotta, a földhöz vágta.

A rémülés, düh és boszu kiáltásai hangzottak mindenfelé.

Szidták, átkozták a katonaságot és azokat, kik a katonaságot

gyilkolni kiparancsolták.

A közbejött véres jelenetek nemcsak a rendek háza körül

összecsoporiosult tömeget, hanem egész Bécset föllázitották.
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„Polgárvér folyt," — mondák egy szivvel-lélekkel, — „ez bo

szuért kiállt!"

A kormány a békés utat elhagyta. Azon körülmény, hogy

fegyvertelen népre lövetett, minden előleges intés, fölhivás nél

kül, hogy oszoljanak szét, egész Bécs határtalan fölháborodását

idézte elő.

A véres esemény tanui dühtől égő arczczal, boszuvágytól

szikrázó szemekkel, irtóztató szitkokkal, görcsösen összeszori

tott öklökkel siettek a város minden részébe, és a hová csak ju

tottak, a lázadás pislogó szikráit lángra gyujtották. „Fegyver

telen népre lőttek!" hangzott utczáról-utczára. A forrongás né

hány óra alatt elterjedt egész Bécsben. „A szabadság megkapta

a vérkeresztséget !" — kiáltozták ifjak és vének, nők és gyer

mekek, — „most már lehet valami belőlünk." A tapintatlan el

járás a békésb szellemü polgárokat is fölingerelte, és a forra

dalmiak pártjára terelte. „Fegyvert, fegyvert, polgárvér folyt,

félre kell verni a harangokat, a fegyvertárt kell feltörni !" ki-

áltozák utczáról-utczára, és a mit kézbe ragadhattak, azzal tova

rohantak. A lárma, zaj, ingerültség leirhatlan.

Mielőtt tovább mennénk, térjünk vissza a rendek házához.

A néhány perez előtt még tömve volt tért üresen találjuk.

Csak öt véres test hevert mozdulatlanul a té-

r e n. Az öt elesett egyike volt Spitzer Henrik technikus,

egy szép külsejü, jeles tehetségü ifjú, kinek eleste átalános

részvétet gerjesztett. Mellette feküdt egy ezüsthaju öreg férfi.

Másik két elesett munkás , az ötödik áldozat nő volt, kit a to

longásban agyon nyomtak.

„A hangulatot, mely elfogott,"—irja Kaiser,—„midőn az

első áldozatokat megláttam, nem tudom leirni. Valami ellenáll-

hatlan izgatást éreztem : a császári lakba nyomulni és a kiontott

vérért kiengesztelő elégtételt követelni. Másokat is meglephe

tett hasonló gondolat vagy érzés , mert minden összebeszélés

vagy fölhivás nélkül egy népcsapat rohant utánam a Burg felé,

melynek kapui előtt ágyuk voltak fölállitva."
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XII.

A kormány kapkodása.

Midőn márczius 13-án reggel Metternichet inasa

azon rémhirrel verte föl álmából, hogy az egész város föl van

riadva és „ma történni fog valami Bécsben," Metternich

ez egész dolgot „ostoba beszédnek" nevezte. Mindamellett rög

tön hivatta Sedlniczky grófot , a legfőbb rendőrség elnö

két, ki nem szünt meg Metternichet biztositani, hogy Bécs

tökéletesen csendes, és legkisebb ok sincs nyugtalanitó aggoda

lomra. Azonban, ugy látszik, Metternichet még sem nyug

tatták meg Sedlniczky biztatásai, mert még azon reggel

kérette magához Kolowrat grófot , kivel arról tanakodott,

nem volna-e czélszerü a közönség megnyugtatására, a rendek

nek tegnap tett engedményeket közzétenni? Kolowrat he

lyesnektalálta Metternich javaslatát és azonnal Lajos

föherczeghez sietett, annak beleegyezését kinyerni. L aj o s

eleinte fölöslegesnek tartotta a dolgot, hanem Kolowrat sür

getésére később nem ellenezte és parancsot adott, hogy mind

két legmagasb kézirat mint falragasz, számos példányban ki-

nyomassék, és az utczák szegletein kiragasztassék.

I n z a g h i gróf sietett a főherczeg meghagyásának eleget

tenni, és a két kéziratot azonnal az államnyomdába küldte ; egy

szersmind a polgármestert kérette magához, kit azonban nagy-

nehezen birtak föltalálni. Végre előkeritették, és C z a p k a sie

tett a kanczellárhoz.

I n z a g h i közölte vele a főherczeg rendeletét és meg

hagyta neki, hogy a falragaszok kifüggesztésére nézve intézked

jék. C z a p k á n a k e szokatlan rendelet eleinte sehogy sem fért

fejébe, miután a kormány eddig a közvélemény megnyugtatására

nem igen szokta a nyilvánosság utját választani, és maga is

azon véleményben volt, hogy a népet nem szükséges a politi

kába avatni. Fejcsóválva távozott a városházához, hogy a fal"

ragaszok kifüggesztését elrendelje.

A falragaszokat azonban még déli 12 órakor sem hozták

a városházára. Ugyanis az államnyomda 10 órakor ellenrende

letet kapott, hogy a falragaszok nyomtatása beállitandó. Az el
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lenrendeletet a nép gyülekezése idézte elő, a kormány azon né

zetből indulván ki, hogy ha a nép megnyugtatására tenne vala

mit, félelmet árulna el, és a kormánynak még szinét is kell ke

rülnie annak, hogy akár megijedne, akár engedményeket ki

erőszakolni engedne.

Ezekből láthatni, hogy a kormány mintha csak vaksággal

volt volna megverve. Midőn már minden forrongásban volt, és

csak szikra kellett a föllobbanáshoz, azt mondták : ,,csendcsen

van minden," „semmitől sem kell tartani," „szükségtelen a népet

megnyugtatni." Maga a rendőr-elnök el akarta hitetni M e t t e r-

n i c h c h e l, hogy nincsen ok nyugtalanitó aggodalomra. A fal

ragaszok beállitása szintén arra mutat, hogy a kormány félre

ismerte a helyzetet. Pár megnyugtató szó a közönséghez, bizo-

zonyosan elejét vette volna a bekövetkezett véres események

nek. A kormány azonban azt hitte, hogy mindenható, és ugy

az engedményeket megtagadhatja , mint a polgárság és katona

ság közötti összeütközést megakadályozhatja.

Annak oka, miért hagyták az egész délelőttöt elmulni, a

nélkül, hogy akár nagyobb erélyt fejtettek volna ki a csoporto

sulás meggátlására, akár megnyugtatás által iparkodtak volna

hatni az ingerült közönségre, részint a kormány határozatlansá

gában, részint egyéb körülményekben fekszik. Eleinte azt hitte

a kormány, néhány deákkal van dolga. Később nem biztak a

katonaságban , és maguk a kormányférfiak között véleménykü

lönbség uralkodott. L a t o u r táborszernagy a bécsi helyőrsé

get nem tartotta elegendőnek bármely lázadás elnyomására,

mert a katonaság egy részében bizni nem lehet. Pillersdorf

báró ellene volt minden katonai beavatkozásnak. W i n d i s c h-

g r a t z herczeg a legerélyesb föllépést sürgette. Kolowrat

Windischgratz véleményét pártolta.

A számos balfogás, melyet ugy a kormány, mint közegei

egész délelőtt tettek, a tömérdek mulasztás, melyek ez alatt tör

téntek, nagyban elömozditották a forradalom kitörését. Déli 12

óra felé lehetett, midőn az országházán kivül, az államkan czel-

lária-épület közelében, az első forradalmi jelenetek történtek.

A mozgalom eddig csak a rendek háza környékére szoritkozott.

Déli 12 órakor vonult ki a rendek házából az első csapat,

B u r i á n jogász által vezetve, az államkanczellária, Metter

nich hivatalos székhelye felé, azon elhatározással, hogy a

r



mozgalmat minél tovább terjeszti és lehetőleg az államkanczel-

láriát elfoglalja. Lehet, hogy a rajongó ifjakból álló csoport,

mely B u r i á n t vállán vitte, merész vállalatától visszariad,

ha tudta volna, hogy az államkanczellária előtti tért mennyi

katonaság tartja elfoglalva, s mily veszélyeknek teszi ki magát.

B n r i á n t és az őt környező deákokat tömérdek néptömeg kö

vette. Menetközben a tömeg a „rendszerre, Laj os főherczeg-

re, Metternichre, S e dini ez ky r e veszszen-t" kiáltott!

éB a kincstári épületek ablakait beverte, a kapukat lerombolta

és több kihágást követett el.

A tombolva haladó tömeg közeledése a Ball-téren (itt volt

a státusconferentia épülete) nagy mozgást idézett elő. A fölál

litott katonaság parancsnoka nem tudta, mit tegyen : a Burg vé

delmére szoritkozzék-e, vagy pedig a tömegnek a térre való be

nyomulását akadályozza-e meg, és szükség esetében lövessen-é ?

Segédek nyargaltak a Burg ós a katonacsapat között ide-oda,

ujabb meg ujabb utasitásokkal s rendeletekkel.

Körülbelül ugyanez időtájt a tulsó oldalról is közeledett

egy tömeg a Ball-tér felé „LeMetternichcbel!" kiáltások

között, ugy, hogy a Ball-tér két oldalról lön megtámadva. Ez

ujabban érkező tömeg ama másikat még inkább fölbátoritotta,

mely most mint láva ömlött a térre, egészen a Schweizerhof

előtt fölállitott katonaságig, melynek parancsnoka még most

sem kapott határozott parancsot, miként viselje magát a tömeg

irányában. A katonaság semleges magaviselete a tömeget még

merészebbé tette. B u r i á n és társai minden félelem nélkül

mentek egészen az államkanczellária kapujáig, hol B u r i á n

társai által fölemelve, mennydörgő beszédet tartott a „rendszer"

ellen, „mely minden osztráknak gyalázatára szolgál!"

—Testvéreim,—mondá körülbelül B u r i á n,—csak mérsék

let, csend és rend ! Nagy felelősséget vállalok magamra, midőn

önökhöz beszélek. Én még fiatal, de lengyel vagyok, (viharos „él

jen!") és egyenlő szeretettel ölelem át önöket, bármely nemzeti

séghez tartoznak is, mert mi mindnyájan testvérek vagyunk.

(Tetszés.) Mi mindnyájan egyenlők vagyunk. (Zajos tetszés.)

Csak arra kérem önöket, hogy mérsékeljék magukat. Mi min

dent meg fogunk kapni, a mit kivánunk. (Közbekiáltások: „Meg

kell kapnunk !") Mérsékelt haladás utján jutunk a szabadság

hoz. A császár jó, igazságos (Bravó !) és már régen megkap
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tunk volna mindent, ha — és itt a státuskanczelláriára muta

tott,— rosz, hitszegő tanácsosai nem volnának, (viharos tetszés.)

Azonban a mi korhadt, annak össze kell omlania, (tetszés) és ez

emberek is ott fenn rendszerükkel, mert már vének, össze fognak

omlani. (Viharos tetszés.) Uraim, mielőbb eljő az idő, midőn a

nagy bölcsésznek, Aristotelesnek e szavai beteljesednek : „gon

dolatszabadság, hitszabadság vezet a lélekszabadsághoz ! " (Hosz

szasan tartó viharos tetszés.) Mi ifjak, a tudományok tanonczai,

kezdtük a mozgást, és azt akarjuk, hogy az életbölcseség a

népbe is hasson, hogy a tudományok jótékonyságaiban és viv

mányaiban minden ember részesüljön !

B u r i á n beszéde leirhatlan lelkesedést idézett elő, és a

tömeg menydörögve kiáltozá százszor is egymásután : „l e M e t-

ternichchel !"

Az állan kanczellárián ez események, természetesen, nagy

rémülést idéztek elő. Nevezetesen Metternich és családja

nem a legkellemesebben érezték magukat.

Metternich épen R a d o v i t z, porosz tábornokkal ta

nácskozott, midőn a tömeg a státuskanczellária terére érkezett.

Első perczben nem ijedt ugyan meg, vagy talán csak félelmét

nem akarta elárulni, hanem midőn a tömeg a kapuig ért, egy

hátulsó ajtón a Burgba menekült, hol nagyobb biztonságban

hitte magát, és ide érve, rögtön tanácsot tartott, melyben W i n-

dischgratz hg. azon nézetét, hogy a katonaságnak erélye

sen kell föllépnie és Bécs ostromállapotba helyezendő, határo

zatba hozni sürgette. Délután 1 órakor a Burgban ki lön mond

va, hogy a nép hadüzenetét el kell fogadni, és a lehető legna

gyobb erélylyel kell föllépni.

Lássuk már most az e határzat következtében történt ka

tonai intézkedéseket.

A legtöbb kaszárnyában délelőtt 9—10 között vertek ria

dót. 10 órakor a már két nappal előbb erősb őrséggel ellátott

Burg előtt egy zászlóalj gránátos (olaszok) foglalt helyet, a csá

szár ablakai hosszában. Kevéssel 10 után egy második zászló

alj, szintén gránátosak, a Burgba vonult, hol századokra oszol

va, minden század egy-egy kijárást, valamint a főkaput elzárta.

12 órakor a Burg örségéhez még egy üteg járult, melynek egyes

ágyui közönkint, egymástól bizonyos távolságban helyeztettek

el. Ez óráig a katonai intézkedések egyedül a Burg védelmére
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szoritkoztak. Csak 12—1 óra között kapott Albrecht főher-

czeg, mint főhadi parancsnok, rendeletet, hogy a fölkelő város

részben, a rendek háza környékén a lázongó tömeget szétosz

lassa s a rendet helyreállitsa.

A rendőrség által délelőtt tett intézkedések nemhogy meg

akadályozták volna a fölkelést, de sőt inkább, akaratlanul bár,

elősegitették. 11—12 óra között minden boltot, irodát, raktárt

bezáratott, a bérkocsikat haza parancsolta és örségét a legtöbb

helyről berendelte. Az utczák és térek ezáltal szabadabbakká

lettek, a néptömeg akadálytalanul szaporodhatott, és a város bi

zonyos ünnepies külszint nyert. Az elrendelt bolt-bezárások kö

vetkeztében tömérdek ember szabad időt nyert, kik részint ki-

váucsiságból, részint az ügy iránti rokonszenvből a folytonosan

növekvő tömeghez csatlakoztak, vagy pedig szanaszét járkáltak

és hirnökei levének a dolog fejleményének. így történt, hogy

déli 12 órakor a legtöbb külváros föl volt riasztva, és Wieden,

Gumpendorf, Leimgrube, Mariahilf, Schottenfeld, József- és Neu-

bau külvárosok nemcsak talpon álltak, hanem a városba utban

voltak. A befelé hömpölygő tömegnek vége-hossza nem volt,

mely minden oldalról jőve, a rendek háza környékén pontosult

össze.

E nép-áramlásnak 1— 1 1A óra között azáltal vetettek véget,

hogy a belváros kapuit elzárták, és egy csapat utász rendeletet

kapott a bel- és külvárosok közötti összeköttetést minden pon

ton eltorlaszolni, és csupán csak oly keskeny rést nyitva hagy

ni, melyen egyes gyalog menő átférhetett. A városba be senki

sem bocsáttatott, hanem ki szabadon mehetett mindenki, mi vég

ből a Burg-kapu hatalmas szárnyai nyitva hagyattak egy csapat

őrség fölügyelete alatt.

E közben a kimozduló katonaság lassankint minden na

gyobb tért elfoglalt, természetesen nem csekély erőködésel, és

a tömeget mind összébb szoritotta, mi roppant zajt, tolongást,

lármát és sikoltásokat idézett elő. Mindez azonban meg nem

akadályozta, hogy az összébb szoritott tömeg közöl rögtönző

szónokok föl ne merüljenek, kik majd egy kut födelén, majd

valamely párkányon, majd fölemelve, rövid, gyujtó beszédeket

tartottak, és az izgatottságot folytonosan ápolták. „Sajtósza

badság, constitutió, népszerü kormány !" ezek voltak a folya

matban levő eszmék, melyekből a népszónokok gyuanyagot me
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ritettek és a nép kedélyét lecsillapodni nem engedték. „A csá

szár jó, de tanácsosai roszak !" — mondá egyik szónok. — „Le

velük!" — „Le Lajos föherczeggel, Metternichchel,

Sedlniczkyvel!" — harsogtatá erre a tömeg. — „Nem, ba

rátim, — folytatta a szónok, — nem bántjuk őket ! Erkölcsi

dögök ök, melyek undok vérével csak befekélyeznők a levegőt, és

a mi még physikai élet van bennük, az ugy sem soká tart. Sőt

kiméljük őket, hogy hallhassák folytonos átkunkat. Hanem le

kell lépniök, mert ők a lázadók, ök elárultak bennünket s árul

nak naponkint, azért el velük !" A tömeg riadó tetszésnyilatko

zatokkal hallgatta az ily beszédeket.

A kifejlődő katonai intézkedések a népben növekedő fe

szültséget és izgalmat idéztek elő. A belváros fenyegető jelle

get öltött magára. A kedélyeket lázas ingerültség hozta forron

gásba. A czirkáló őrcsapatokat a nép kigunyolta.

Itt nem hagyhatunk emlitetlenül egy jellemző jelenetet.

A karinthi kapunál egy tüzér-őrség állt. A nép dühösen

kiáltá : „Le a kanóczczal !" Egy müveit külsejü férfi kilép a nép

sorából és inti a tömeget, ne ingerelje a katonaságot, mely csak

eszköze a kormánynak. Egyszersmind a katonasághoz for

dult, melyhez e szavakat intézte: „Önök osztrákok, önök becsü

letes férfiak. Ha hazájuk javát akarják, nem fognak lőni hon

fitársaikra. Hajóakarattal viseltetnek önök irántunk, tegyék

le kanóczaikat, és kezeskedem, a nép nem fogja önöket sérte

getni." A tüzérek haboznak, végre leteszik a kanóczokat, a nép

riadó „éljen"-zésbe tör ki, és össze-vissza csókolja a tüzéreket. A

tisztek meglepetve nézik a jelenetet, s látszik, hogy kötelessé

gük és érzelmeik között tusakodnak. A nép tova vonul.

Egy másik jellemző jelenetet is elmondunk.

A nők is tevékeny részt kezdtek venni a mozgalomban. A

bécsi szinház egy akkoriban kedvencz szinésznője, egy csapat

katonaság mellett elmenve, kérdé a vezénylő tisztet, vajjon em

bereinek fegyverei töltvék-e golyóra? „Igen!" — felelte a tiszt.

„És lövet ön a népre ?" — kérdé tovább a szinésznő.—„Paran

csom van !"—viszonzá a tiszt vállat vonva. — „Ha ön azt teszi,"

—folytatta a szinésznő bátran, — „akkor ön gyáva, ki más hős

tettre nem képes, mint fegyvertelen népre lövetni." A tiszt el-

szégyelte magát, és kardját gyorsan hüvelyébe dugta. „Az ördög

legyen most katona!" dörmögé a tiszt a távozó^szinésznö után.
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Ugyane szinésznö tovább menve, egy csapat gánátossal talál

kozik. „Le a szuronyokkal !" kiáltja a katonaságra, mely any-

nyira elámult, hogy engedelmeskedett, szuronyát levette, és

meglátszott rajta, hogy határozatlanul állt e zürzavarban.

Délután egy órakor a külvárosokban számos katonaságot

láttak a belvárosba vonulni. Gyalogság, lovasság, tüzérség ket

tős lépésben tartott a belváros felé. Az utczákon lovas őrcsapa-

tok czirkáltak. Az ütegek dörömbölve vonultak végig az utczá

kon, sulyuk alatt szintén rengett a föld.

A mai nemzedék alig fogja föl a benyomást, melyet e ka

tonai intézkedések a népre tettek. A bécsi nép emlékezet óta,

kedélyes egyetértésben élt a katonasággal. Most egyszerre el

lenségként állt szemben egymással. Hogy vérontásra kerüljön

a dolog, márczius 13-án reggel még senki sem gondolta, és most

egyszerre oly intézkedések történtek, melyek a legkomolyabb

következményeket sejtették.

Megjegyzendő azonban, hogy ez intézkedések hatása a

népet nem hogy megfélemlitette, hanem söt inkább merészebbé

tette. Minél több ágyu döczögött, minél több katonaság vonult a

városba, minél számosb őrjárat czirkált, annál nagyobb töme

gekben vonult a nép a belváros felé, hol az elzárt kapuk előtt

óriás gomolylyá központosult. A fölkelés tehát már délben, mi

előtt az első lövések eldördültek, ugy a népre, mint a hatalom

embereire nézve a legnagyobb mértékben veszélyes alakot öltött.

E lerajzolt képe volt Bécsnek , midőn villámgyorsan ter

jedt el a hir, hogy vér folyt és a szabadság első ál

dozatai elestek. E rémhir a kedélyeket föllázitva, a szen

vedélyeket dlibig fokozva, még a higgadtabb szellemeket is föl-

háboritva, járta be mint futó tüz a birodalom székvárosát.

A koczka elgördült.

A nép látta, hogy nemcsak szabadsága, de

élete is kérdésben forog.

Emlitettük, hogy mielőtt ennyire fejlődött a dolog, a ren

dek házában „ideiglenes kormány" alakult, mely a mozgalom

vezetésére vállalkozott.

Ez „ideiglenes kormány" azonban csakhamar belátta, hogy

nem eléggé tekintélyes és befolyásos arra, hogy a válságossá

vált mozgalmat vezethesse, és alig másfél órai fönállása után

elhatározta, hogy az egész mozgalom vezetésére az akkoriban
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minden polgári körben nagy népszerüségben álló „olvas ó-

e g y l e t"-et fölkéri, magát pedig annak alárendeli.

Az „ideiglenes kormány" három tagból álló küldöttséget

bizott meg, hogy e határozatot, illetőleg kérelmet azonnal kö

zölné az „egylettel." A küldöttség sietett megbizatásában eljár

ni, azonban az „egyletben" csak kevesen voltak jelen, kik érde

keltséggel hallgatták ugyan az eseményeket, azonban, „törvé

nyes alapra támaszkodva, a bizalmat elnem

fogadhatónak nyilvánitották, és az egyletet a

mozgalom élére állni, nem tartották illetékes

nek."

E válasz az „egylet" szabadelvüségét s áldozatkészsé

gét ily válságos pillanatban nem a legdicséretesebben jellemzi,

és mint később a következés megmutatta, a rendőrség által ül

dözött egyletben a vezérszerepet a legkevesebbé veszélyes do-

ctrinariusok játszották, és a kormánynak nem volt oka annyira

félni ez „egylet" szellemétől. Sőt egyes, igazi szabadelvü tagjai

az egyletnek, a többi között dr.Löhner, márczius 13-án meg

vetésüket nyilvániták az egylet iránt, mely „mindig sza

badság után epedve, az alkalom pillanatában

gyáván visszavonult a magánéletbe."

A válság pillanataiban tehát senki sem állt a mozgalom

élén, mert a zürzavar még az „ideiglenes kormány" tagjait is

elszakitotta egymástól, és a város különböző részeibe szórta.

E közben mégis találkozott néhány bátrabb hazafi, kik a

hatalom embereinél a nép kiméléseért közbeléptek. A többi kö

zött Albrecht főherczeg a Burgból fényes kisérettel lovagolt

ki, és midőn a tömeg közé jutott, nehány elszánt férfi megkapta

lova kantárát, és meleg szavakkal kérték, hogy mint parancs

nok kimélje a népet, és fegyvertelen tömegre ne lövessen. A fö

herczeg hidegen hallgatta a kérelmet, de mégis felelni akart,

midőn valaki a nép közül öklével a föherczeg lovát orrba vág

ta, mire a ló ágaskodni kezdett és a főherczeg haragosan tova

vágtatott. E jelenet tanui még nem sejtették, hogy a herczeg

zsebében volt a rendelet, mely szerint teljes erélylyel lépjen

föl a nép ellen.

Körülbelül ez időtájt történt, hogy dr. E n g e l , az orvosi

egyetem kar tagja, a bekövetkező catastropha előérzetében a

„Hof-ra sietett, hol a főőrségen összegyült tábornokok között
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Vilmos főherczeg is jelen volt. Dr. Engel egyenesen a föher-

czeghez sietett és mennyre-földre kérte, eszközölné ki a polgár

őrség azonnali kivonulását, mely mint a néppel s népből kelet

kezett rokon-testület, inkább képes lesz vérontás nélkül a ren

det helyreállitani, mint a katonaság, mely iránt, mint a hatalom

vak eszköze iránt, a nép ellenszenvvel viseltetik. Dr. Engel

kérését számos polgár támogatta. A főherczeg helyeselni látszott

dr. Engel nézetét, és megigérve, hogy intézkedni fog, azon

nal elvágtatott.

Közvetlenül e jelenet után hire futott, hogy a rendek há

zánál a népre lőttek, többen elestek, és számosan megsebesültek.

A „Hofa-on összegyült közönségben e hir kimondhatlan elkesere

dést idézett elő. A tömeg vadul fölkiáltott, és a mellette álló kato

naság daczára: „Fegyverre, fegyverre, a fegyverszertárt ostromol

ni!" hangzott minden oldalról. E perczben Vilmos főherczeg is

mét visszatért a „Hof"-ra. Dr. E ngel hozzá rohant. „Császári

fönség!" — mondá Engel lázasan, — „ön még fiatal, de ké

sőbbi korában a mai nap emléke örömmel vagy fájdalommal

fogja eltölteni. Az isten szerelmeért, parancsolja vissza csapa

tait, és eszközölje ki a polgárőrség fölvonulását!" Vilmos

főherczeg sajnálatát fejezte ki, hogy nem önálló parancsnok, és

Albrecht főherczeghez, a főparancsnokhoz utasitotta, kinek

rendelkezése alatt áll ő is. „Legalább vezettessen tehát fenséged

a főparancsnokhoz !" — kérte E n g e l a főherczeget, ki ezt kész

séggel teljesitette és egy lovas-tisztet rendelt kisérőjeül.

Dr. Engel a „Ferencz-kapu" előtt találta Albrecht

főherczeget, és kérelmét nyomatékosabban ismételte. Al

brecht főherczeg, kit mint már emlitettük, a nép a rendek háza

előtt insultált, ingerült állapotban volt, ésEngelnek e neve

zetes, történelmileg hü szavakkal válaszolt: „A nép a pol

gárhad fölfegyverzését kéri? Népnek, mely kér,

nem adok semmit, ily néppel el fogok tudni

bánni!"

Ezzel a főherczeg dr. E n g e 1 1 ő l elfordult, ki most a leg

nagyobb izgatottságban visszasietett a városba, hol nem sokára

ismét találkozunk vele.

\
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XIII.

Utczai harczok.

A néptömeg, mely a rendek házánál történt véres ese

mény következtében részint felbőszülve, részint megdermedve,

minden irányban szétfutott, a város különböző részeiben a csa

patokkal ujabb harczokba keveredett.

Első összeütközés történt a fegyverszertár közelében,

hová a nép egy része a fegyverszertár lerombolása és fegyverek

kézrekeritése végett tódult. Itt gránátosok voltak fölállitva. A

gránátosok, daczára, hogy a szuronyokat és puskatusákat nem

kimélték, a rohanó dühös népet nem birták föltartóztatni és hát-

rálniok kellett. A közel álló, épülőfélben levő Colloredo-palota

előtt épen kő és tégla volt fölhalmozva. A népnek nem volt más

fegyvere védelmére, mint e kő- és téglahalom, és a kő s tégla

mint záporeső hullott a gránátosokra, kik hogy fegyverüket nem

használták, egyedül azon körülménynek tulaj donitandó, hogy

szorosan egymáshoz szoritva, alig birtak mozdulni. Hogy tért

nyerjenek, egy osztály dragonyos, Ri ed esel báró*) kapitány

vezénylete alatt, vágtatott a tömeg közé. Irtóztató zaj, jaj- és

segélykiáltás töltötte a be a levegőt, mert R i e d e s e l nemcsak

kardlapozta, de vagdalta a tömeget, mely azonban még sem tá

gitott, hanem ellentállt. Lécz- és deszkadarabokkal verte a nép

a idragonyosokat, kövekkel hajigálta, és pedig oly erélylyel s

kitartással, hogy végre a lovak megbokrosodtak, és a katonák

nem birván velük, R i e d e s e l visszavezényelte csapatát.

A gránátosok és dragonyosok szétverése után a tömeg,

vagy legalább nagyobb része elárasztotta a „Hof"-ot, hogy a

fegyverszertárhoz juthasson. A nép csak botokkal és léczdara-

bokkal volt fölfegyverkezve, és többször intézett rohamot a

fegyverszertár ellen, de a katonaság mindannyiszor visszaverte,

miközben számosan megsebesültek.

*) Valószinüleg ugyanaz, kit az isaszeghi ütközet alkalmával

Sebő őrnagy, a két ellenséges lovas-csapat álmélkodó bámulása köz

ben, párbajban levágott. S z. R.
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A kiontott vér még ingerültebbé és dühösebbé tette a né

pet. A lovasokat egymástól szétválasztani iparkodott, és azu

tán az egyeseknek rohant, kiket lovukról leránczigált s irtózta

tón bánt el velük. Nem sokára számos ló futkosott ide s tova

lovas nélkül.

E közben a nép azon része, mely a katonasággal nem volt

elfoglalva, fokozott merészséggel ismételte a fegyverszertár os

tromlását. A „zsidó-téren, " az udvari kanczellária előtt, a Gal-

vagni-féle lebontott házból összehalmozott kövek és épöletsze-

rek hevertek, melyeket nők s gyermekek hordtak a viaskodó

férfiaknak, kik azokat oly sürüen dobálták a katonaságra, hogy

az hátrálni kényszerült.

Midőn a katonaság és fegyverszertár elleni ostrom mind

hevesebbé vált, az olasz gránátosokat szuronyszegezésre vezé

nyelték, mi ellen a nép védeni magát nem tudván, a mellékut-

czákba huzódott, hol a harcz a legnagyobb elkeseredéssel folyt,

mi közben számos sebesülés történt.

A „zsidó-téren," hová a nép egy másik része vonult, mely

leginkább munkásokból állt, hirtelenében két torlaszt emeltek,

mely véd- és támpontul szolgált. Egy darabig itt tartotta magát

a nép, miután azonban a folytonos kőzáporral bántalmazott grá

nátosok háromszor sortüzet adtak, a nép mindenfelé megiram-

lott, üldözve a katonaságtól, mely most fölülkerekedett.

A legközelebbi véres összeütközés a „Hohe Markt"-on tör

tént. Az itt összetorlódott tömeg vad kétségbeesésében a városi

törvényszéki épületet földulni, és az ott fogva tartott foglyokat

akarta kiszabaditani. Egy czipész-inas kivülről az épület erké

lyére mászott, és a nép örömrivalgása között az „igazság" szob

ra karját letörte. Ekkor a Wipplinger-utcza felől egy osztály

katonaság (olasz gránátosok) közeledett, melyet a nép kőzápor

ral fogadott. A gránátosok erre szuronyszegezve rohantak elő

re, sortüzet adtak, mire a nép vad futásnak eredt, részint az

„István-tér," részint az egyetem és „Rothenthurm-kapu" felé.

„Csak a gránátosok, mint látszott, azon vonzalmának köszön

hető, — irja L ö h n e r, — hogy a „Hohe Markt"-on egynél több

áldozat nem esett el, hogy a magasba lőtt s a szurony nyal is le

hetőleg kiméive bánt."

Mig a „zsidó-téren," „Hohe Markt"-on és a liguriánusok

zárdájánál folyt az utczai harcz, azalatt a „Hof"-on ujabb össze
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ütközés támadt. Ugyanis a „Graben" felől botokkal s dorongok

kal fölfegyverkezett nagy néptömeg tódult a „Hof" felé, honnét

a katonaságot kiszorították, és a tömeg „fegyverre, a fegyverszer

tárhoz !" kiáltások között nyomult előre. A dragonyosok ismét

a tömeg közé rohantak. Ri edes el könyörtelenül tipratta és

vagdaltatta az embereket, és mig e borzasztó jelenet lefolyt, ő

hidegvérüleg, nyugodtan ült lován, mintha semmi sem történt

volna. A nép védte magát, a hogy lehetett, maga R i e d e s e l

is kapott néhány kőhajitást, végre azonban mégis hátrálni kény

szerült.

Azonban egyszerre megható, lelkesitö jelenet szinhelye

lön a csatatér. A dragonyosok épen uj rohamra készültek, mi

dőn egyes egyenruhás polgárok kezdtek a „Hof" -on mutatkozni.

A nép e „katonákat" Övéinek tekinté, örömmel fogadta őket,

könyezve szoritott velük kezet, átölelte őket, és lclkesültségé-

ben, megindulásában ez örömkiáltásba tört ki : „Éljen a polgár

őrhad !"

A polgárőrség megjelenése a nép hanyatló bátorságát ujra

fölemelte.

A polgárőrség egyik hadnagya, Starnbacher, kávés

a Dorottya-utczában, volt az első, ki a belvárosban egyenruhában

mutatta magát. A nélkül, hogy rendeletet kapott volna, polgár

őrségi egyenruháját felöltötte, azon czélból, hogy a polgármes

terhez megy s azt fölszólitja, hogy befolyása által a vérontásnak

véget vessen. Starnbacher azon conservativ ek egyike volt,

ki a rendek házánál történt véres jelenetre fölháborodott, és

egyszerre a mozgalom mellé állt. A kormány tapintatlan, örök

ké menthetlen eljárása akkoriban nem egy ily rögtöni átalaku

lást idézett elő. Kormány, mely elég kegyetlen, fegyvertelen nép

jogos kivánatait azonnal vérrel elnyomni akarni , nem érdemel

támogatást, gondolta akkoriban száz meg száz legloyalisabb ér

zelmü polgár. Midőn a „Graben"-en akart áthaladni, az ott össze

gyült tömeg örömrivalgással fogadta. „Polgártiszt, — mondák,

—az szép, hogy a polgárok nem bujnak el, most már fordul a

koczka. " Starnbacher alig mehetett tovább. Mindenki

hozzá akart tódulni. Szorongatták, átölelték, kendőket lobogtat

tak az ablakokból, és az öröm százféleképen nyilatkozott.

Starnbacher kérte a tömeget, ereszszék tovább.

A Décsi márcziusi napok 1843-ban* 7
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Czapkához akar menni, kérni, hogy illető helyen a katona

ság visszaparancsolását kieszközölje.

— Mit gondol ön, — felelték neki,—mit remél ön C z a p-

kától, e nyomorult embertől ? !

— Nemcsak én megyek, — viszonzá Starnbacher, —

a többi polgártiszt is sürgetni fogja.

— Éljen a polgárőrhad! — felelte ezer ajak.

— Hadnagy ur ! — szólalt meg most egy deák, kinek kül

seje elárulta, hogy verekedésből jő. —Ha ön becsületes férfi és

a nép igazi barátja, akkor ön élünkre áll, és segiteni fog a kato

naságot a városból kikergetni. Nincsen többé kiengesztelődés a

nép és a katonaság között, mióta az a népre lőtt. Nincsen többé

kiengesztelődés a nép és kormány között, mióta az a fegyverte

len népet lövette. E kormányt a népnek meg kell buktatnia !

Tehát fel a harczra, ön, hadnagy ur, vezessen bennünket '

A tömeg rivalgással fogadta a lihegő deák beszédét, és

Starnbacher ki volt téve a veszélynek, hogy a nép erővel

is magával ragadja.

— Polgártársak ! — kiáltá Starnbacher percznyi ha

bozás után. — Önöknek igazuk van ; magam is azt tartom, hiá

ba megyünk Czapkához, hanem mondok én jobbat. Ne

künk polgárőrtiszteknek kiváltságunk van a császártól bármi

kor audientiát kérhetni. A császár jó ! Bizonyára nem akara

tával történt, hogy a nép vére folyjon ! A császár meghallgatja

népe kivánatait, mihelyt valakinek bátorsága és akarata lesz,

őt a nép kivánatairól fölvilágositani. Tudjátok mit, én ma

gamra vállalom e hivatást, és néhany hasonérzelmü tiszttársam

mal elmegyek a császárhoz! Mondjátok meg, mit kivántok?

Starnbacher inditványa nem csekély zavarba ejtette

hallgatóit. A rendek házánál s több helyütt már vér folyt, és a

többségnek még akkor sem volt tiszta fogalma arról, hogy hát

ez a mozgalom tulajdonképen mit jelent, és mi annak az alap

ja ? Némelyek azt mondták, a császárnak tudtára adandó, hogy

a nép elégedetlen a kormánynyal ; mások azt felelték : a dol

gok menetével elégedetlenek ; mások ismét Lajos főherczeg,

Metternich sa többi magas állásu kormányférfi lemondá

sát kivánták. „A censurát is el kell törölni !"— kiáltá egy deák.

—„És a fogyasztási adót!" — egészité ki egy iparos.
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A vélemények és kivánalmak összehangzásáról tehát szó

sem volt. Mindenki csak azt kivánta eltöröltetni, mi rá nézve

sulyos volt. Különben az másképen nem is lehetett, miután addig

Bécsben nyilvános élet nem volt, mely a politikai müveltséget

kiképezhette, a pártalakulásokat megállapithatta volna. Csak az

az ösztönszerü érzés volt átalános, hogy az eddigi kormány

rendszer változtatása szükséges.

Starnbacher beszéde után, mint láttuk, a vélemé

nyek különbözőleg nyilvánultak, és azokból valami összehangzó

egészet rögtön összeállitani bajos lett volna.

A zajosan folytatott tanácskozást egy hang szakitá félbe :

— Uraim, — mondá e hang — kövessenek engem egy

mellékutczába , hol kevesebb a zaj, és én meg fogom magya

rázni önöknek, mit szükséges a nép érdekében rög

tön tenni, ha azt akarjuk, hogy e nap ne ugy

muljék el, hogy azt, kevés magas és legma

gasb egyén kivételével, minden osztrák meg

átkozni legyen kénytelen!

Az, ki e szavakat mondta, egy különben nem valami na

gyon megnyerő külsejü, zömök, de mint látszott , nem minden

napi szónoklati tehetséggel megáldott férfi volt , ki felé most

minden szem fordult.

E férfi pedig nem más volt, mint a leendő miniszter, dr.

Bach Sándor.

A beszéd, melyet Bach ez alkalommal tartott, természe

tesen föl nem jegyeztethetett ; akkoriban nem is tulajdonitott an

nak senki oly fontosságot s értéket, mint azzá vált volna, ha

sejtik vala, mi lesz később az egyszerü ügyvéd ; de a kik hallot

ták s fölfogták azt, egyhangulag bizonyitják, hogy Bach na-

gyobbmérvü forradalomra kivánta a népet hangolni s megnyer

ni, mint egy közönséges utczai zavargás. Bach az „alkot

mányos nagy Ausztria" eszméjét már akkor

megpenditette.

„Bach," — irja egy kortanu — „a mozgalom előkészi*

tése egész ideje alatt tulajdonképen nem tartozott a tulságos el-

vüek közé. 0 csak azon szabadelvüek törekvését osztotta , kik

egyelőre a rendi alkotmány szélesb alapra fektetésével meg

elégedtek volna, és kiknek, akkor még legalább , nem jutott

eszükbe néhány lépést előbbre tenni s parliamentaris kormány

7*
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formát kivánni. Azonban a mód s modor, melyek által elveit

hirdette, azon hirbe hozták, hogy a leválságosb vörös demo-

crata, és a conservativ párt között nagyon sok és heves ellensé

gejrolt. Hallani kellett öt, mindjárt a mozgalom elején, mily

kiméletlenül nyilatkozott Ferdinánd császár betegsége felől,

s mily gunyosan támadt meg bizonyos, egészen magánérdekü

dolgokat, p. Lajos főherczeg némely egyéni sajátságait. Ed-

pig még senki sem merte a legmagasb egyének magánjellemét

oly élesen, kiméletlenül és gunyorosan megtámadni. Különösen

márczius 13-án Bach legfáradhatlanabb s leghevesebb agita

tor volt. Az nap délután a népet a katonaság ellen lázitotta és

fölhivta, hogy addig ne nyugodjék, mig „a nép hóhérait" visz-

sza nem kergeti kaszárnyáiba, s mig a rend föntartását a „fegy

veres polgárőrségre" nem bizzák."

Bach közbejötte Starnbachert kisegitette kellemet

len helyzetéből. Starnbacher kész volt ugyan a katonaság

eltávolitása végett magát közbevetni, de a mozgalom élére állni

kedve még sem volt. Bach beszéde alatt szerencsésen eltávo

zott és ment a városházához, hol azonban a polgármestert nem

találta.

C z a p k a a városház biztositására, hol milliókra menő

árva- és egyéb közpénzek halomban hevertek , semmi intézke

dést sem tett. Egyszerre hire futamodott, hogy a nép a városhá

zat ostrom alá venni és mindent szétrombolni szándékszik. Ily

kitörés annál inkább várható volt, miután a kormány rendsze

rében feküdt a néppel a hatóságot is meggyülöltetni, és a nép

ben azon hitet nemcsak fölébreszteni, de ápolni is., hogy minden

fönálló rosz kutforrása a városi hatóság közigazgatásában rej

lik. A kormánynak sikerült is e tactika, és különösen az alsóbb

osztályok ellenszenvvel viseltettek a közhatóság iránt, melyet

minden csalásra, zsarolásra és aljasságra képesnek tartott.

A város urai előtt nem volt ismeretlen a nép e hangulata,

és mihelyt hire ment, hogy a nép a városházát ostrom alá venni

készül, azonnal a polgármesterért küldtek, hogy a szükséges

intézkedéseket megtegye és vezesse.

Azonban C z a p k a, bár távozni senki sem látta, az egész

városházban nem volt található, Bergmüller alpolgármester

pedig vonakodott saját felelősségére a katonaság segélyét a vá

rosi tanács védelmére igénybe venni, sőt S ö g n e r, Krones,
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é s W a l t e r tanácsosokkal abban állapodott meg, hogy meg

támadás esetére jószerivel iparkodnak a népet szándékáról le

beszélni, egyszersmind pedig mindenfelé küldöztek, fölkérni a

polgárőrséghez tartozó polgárokat, hogy minél számosabban föl

szerelve azonnal kivonuljanak és a polgári fegyvertár-épületben

gyülekezzenek össze, miután a rendet egyedül csak a polgárőr

ség képes helyreállitani.

Bergmüller tapintatos eljárása helyesnek bizonyult

be, mert a polgárőrségből néhány százan gyültek össze estig, a

tisztek majdnem teljes számmal, de a városháza hiresztelt meg

támadásának jele sem látszott.

Mig a városházánál rémületben volt az egész tanács, ad

dig a hatóság azon ága, mely a törvénykezést gyakorolta s

melynek székhelye a józsefvárosi G-lacisen volt, oly nyugodt ma

radt, mintha semmi sem történt volna. A törvényszék márczius

13-án délelőtt még ülést tartott, anélkül, hogy legkevesebbet tö

rődött volna azzal, miszerint minden nyilvános és számos ma

gánjogi viszonyokban fordulat állt be.

Bizonyosan érdekes lesz megtudni, hogy márczius 13-án,

tehát épen azon napon, midőn az elnyomott szellem nem türheté

tovább a bilincseket, melyeket az önkény kovácsolt számára, s

egy uj korszak napja kezdett fölragyogni, a bécsi büntető tör

vényszék idején tartotta sajtóperben hozott itéletet kihir

detni. A dolog kevesebb fontosságot érdemelne, ha itt nem az

első sajtóperről lenne szó, mely egy journalista ellen in-

dittatott s mely a márczius előtti Ausztriára, melyet az illető

joggal nevezett „közép európai Chinának, hol osto

baság és önkény szabályoz mindent," sajátságos

világosságot vet, és mely végre a„Sedlniczky-féle poli

tikát" méltóan jellemzi.

A tényállás a következő :

A „Humorist" szerkesztője, az ismert Saphir, az akko

riban sokat emlegetett GeigerConstance zongoravirtuóz-

nö s udvari divatárusnö felől, ki G e i g e r cs. kir. udvari zene

mester leánya volt (tehát mindkettő befolyásos egyéniség), sok

jó és rosz élczet irt lapjában, melyek egyébiránt, mivel C o n-

s t a n c e kisasszony tolakodását ostorozták, tökéletesen igazol

tak voltak.

A papát, mamát és Constance kisasszonyt ez élezek
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nagyon boszantották, és szövetkezve Sedlniczkyvel kiesz

közölték, hogy S a p h i r állitólagos becsületsértés miatt három

havi fogságra itéltetett.

Terünk nem engedi, hogy a bevádolt helyeket idézzük, ha

nem jó lélekkel állithatjuk, becsületsértésről szó sem volt, miről

mindenki meggyőződhetik, ki a „Humorist" 1847-ikévi folyama

207., 211., 235., 251., 276., 278., 282., 288. és 296-ik lapjait fel

üti, melyek az állitólagos becsületsértési vádakat tartalmazták.

Valamennyi körülbelül hasonló volt ehhez : „Pomare ki

rálynéja elhatározta, hogy ezentul inget hord, többi kimüvelé

séről is gondoskodik, sőt GeigerConstance keringöit is

már betanulta."

Ez és hasonló vádak alapján a bécsi törvényszék Sa-

phirt három havi fogságra itélte, és ez itéletet márczius 13-án

Saphirnak talán épen azon órában kézbesitette, midőn az

első lövések történtek.

Följegyezzük azon párbeszédet is, mely az itéletet kézbe

sítő hivatalszolga és S a p h i r között ez alkalommal lefolyt.

— Nekem ugy látszik, — mondá a hivatalszolga — ön

alig fogja e három hónapot kiülni.

— Hogy-hogy ? — kérdé kedélyesen S a p h i r.

— Nagyon furcsa dolgok történnek most Bécsben !

— Van elég nagyobb ur Bécsben, — válaszolt S a p h i r

nevetve, — mint én, majd valamelyiket megkérem , ülje ki he

lyettem.

— Talán Metternich herczeget ? — viszonzá a hivatalszol

ga torkaszakadtából kaczagva, és kiosont.

XIV.

Az utczai li.irezok folytatása.

A „M i h á l y-t é r e n" történt események nem kevésbbé

komolyak.

Midőn a rendek házánál történt véres catastropha után az

ott levő tömeg nagy része a „Mihály-tér" felé menekült, itt le-

irhatlan zavar támadt. A lövések ide hallatszottak, folytonos

fülhasitó zaj és lárma hangzott át, és az uri-utczán végig nagy
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nép-ár hömpölygött, üldöztetve egyes lövöldöző katonáktól, ki

ket csapatjaik követtek. „Jő a katonaság!" hangzott minden

felől. Egy rész menekülni akart, de lehetetlen volt a tolongás

miatt, sőt a tömeg annyira összeszorult, hogy alig mozdulhatott.

A csapatvezénylő tiszt azt gondolta, hogy a nép a császári

lak ellen akar intézni támadást, mert azonnal töltetett és az

ágyukat is készen tarták lövésre.

A katonaság és nép között nem sokára verekedésre került

a dolog. A katonaság eleinte csak a puskatusát használta, ha

nem azzal is számos sebesülést okozott, mi a népet még inkább

felingerelte. „Boszu az áldozatokért !" orditá a tömeg, mely a

más odalról oda siető tömegekkel óriási gomolylyá torlódott.

Egyébiránt a fölkelők helyzete itt válságos volt. A csá

szári lak védelmére fölállitott csapatokhoz folytonosan ujabbak

csatlakoztak, a fegyvertelen népre ágyuk tátongtak, melyek

száz meg ezer embert fenyegettek halállal. Ezenkivül a Mi-

hál y- téren összetódult néptömeget folytonosan buzditották, hogy

támadják meg a katonaságot. Ugy látszik, hogy e perczben so

kakat a kétségbeesés hősies elszántságra ösztönzött. Egykoru

tanuk állitják legalább, hogy az oda szorult deákok és munká

sok összebeszéltek volna, hogy az ágyukat megrohanják és el

foglalják. Nem kételkedtek ugyan, hogy ez számos véres áldo

zatba fog kerülni, de tervük szerint a tüzéreknek nem lesz ide

jük másodszor is lőni, mi ha megtörtént, a gyalog katonaság ellen

fognak fordulni. Ily módon remélték, hogy az ágyuk s más

fegyverek birtokába fognak jutni, a katonaságot teljesen le-

fegyverzik, és magába a császári lakba utat törnek. Megjegyez

zük itt, hogy a császári család hatalomba keritése senkinek esze

ágában sem volt, hanem Metternichet, Sedlniczkyt és a katonai

parancsnokokat tervezték letartóztatni, kiket a Burgban fölta

lálni reméltek.

Történtek is kisérletek a Burgba való bejutásra. Neveze

tesen a Schaufler-utczában egy ház előtt száz meg száz ember

csoportosult össze. Ugyanis e házban lakott Bombelles gróf,

FerenczJózsef főherczeg udvarmestere , ki pár év előtt

engedelmet kapott, hogy lakásából a Burgba átjárást törethes

sen, nehogy az utczára kerülni kénytelenittessék, ha a Burgba

menni akar. Ez átjárást sokan tudták, s ez átjáráson akartak a

Burgba jutni. Azonban Bombelles mintegy év előtt kik öl
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tözött e lakból, és az átjárást azonnal befalazták. Midőn tehát

számosan fölmentek az emeletbe, nem sokára ismét visszatértek,

mert a legrészletesebb kutatás után is átjárást nem találtak.

A „Mibály-tér" egyik-másik részén szintén tettek kisérle

tet, hogy a Burgba juthassanak. A császári lovardától kezdve,

az udvari szinház mellett, le a „József-térig" egyetlen egy ab

lakráma sem maradt épségben, a vasrostélyokat kiszaggatták,

és ezekkel fölfegyverkezve nyomultak előre. Az udvari gyógy

szertár kapuit bezuzták és számosan tódultak a gyógyszertárba,

összerombolva mindent, mit ott találtak. A gyógyszertár földu-

lását azért tartották szükségesnek, mert közvetlen összekötte

tésben volt a Burggal , sőt annak szobáiból áttörés által egye

nest a császár lakosztályába lehetett volna jutni. Azonban a

szobák belülről el voltak torlaszolva, és a tömegnek nem ma

radt ideje sokáig a torlaszok széthányásával foglalkozni.

Ugyanis a „József-tér" rögtön eltelt katonasággal, mely a

császári-lak udvarából nyomult kifelé. „Jő a katonaság!" hang

zott egyszerre, s a tömeg-ár megindult,' mely a gyógyszertár os

tromlóit magával söpörte.

Egyszersmind hire futott, hogy a helyőrség nagyrésze a

dominikánusok bástyája előtt központosul, és parancsa van on

nét az egyetem ellen indulni, azt elfoglalni, s minden összecso-

portosulást az egyetem előtt megakadályozni.

A tanulók között, kik összebeszéltek, hogy 5 órakor az

egyetem-téren összegyülnek, e hir nagy izgatottságot gerjesztett.

Az összejövetel megakadályozása esetében nem vehettek volna

részt a nap mozgalmai előhaladásában, mire]pedig nagy ösztönt

éreztek magukban. El kell tehát a tért foglalni a katonaság oda

érkezése előtt. „Deákok, az egyetem veszélyben, az egyetemre!"

kiáltozá a tömeg, és a tanulók, mindenfelöl siető társak által

tekintélyes tömeggé szaporodva, az egyetemre rohantak.

A deákok ekkor már a nap hősei voltak. Az egész város

már tudta az egyetemen történt dolgokat, és hogy néhány ta

nuló már vérével áldozott a szabadságért. Szeretet, bizalom, ro

konszenv, csodálat volt az, mit a bécsiek a deákok iránt érez

tek, s már megjelenésük bizalmat, bátorságot öntött a népbe.

Ez utjokon örömmel, lelkesedéssel fogadták mindenütt. „A

deákok !" kiáltá a nép, — „az ifju hősök, kik vérüket, életüket

koczkáztatják érettünk ! Éljenek a deákok !" A nők és leányok
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virágbokrétákat dobáltak az ablakokból, és oly tekintélyt viv

tak ki már akkor, hogy az egyes őrjáratok nem merték őket föl

tartóztatni, habár a deákok kifütyölték őket és nyiltan a nép

gyilkosainak nevezték.

A Kohlmarkton, Grabenen, István-téren, hol a gazdagok

laktak , mindenütt a legmély ebb ellenszenv a katonaság és a

legrajongóbb lelkesedés nyilvánult a deákok iránt. Elegáns

külsejü delnők és virágzó hajadonok kendőiket lobogtaták az

ablakokból a deákok, munkások s mindazok elé, kiknek külseje

mutatta, hogy a fölkeléshez tartoztak.

Az István-téren kisérletet tettek a székesegyház ajtaja be

törésére, hogy a nagy harangot félreverjék, de az ott fölállitott

katonaság e törekvéseket meghiusitotta. A tömeg, dühében, hogy

a toronyba utat nem nyithatott, megrohanta a postaépületet,

melynek ablakait beverte és a kapukat darabokra zuzta. Min

den épület ablaka tele volt nézőkkel, csak két nagy épület ma

radt csendes és néma, mintha minden lakója kihalt volna. Az

egyik az érsek palotája, a másik a papnövelde volt. Utólagosan

jutott tudomásra, hogy a növendék-papoknak a legkeményebb

büntetés alatt meg volt tiltva azon napon nemcsak a házat el

hagyni, de az ablakokból kinézni is.

Az egyetemre haladtukban találkoztak a deákok néhány

fegyveres polgárőrrel és a polgárőrséghez tartozó dobossal, kik

riadót vertek, kiket a nép lelkesedéssel fogadott. A katonaság a

polgárőrség dobosait nem akadályozta a riadó verésében, hanem

a tisztek tettek gunyos megjegyzéseket, kiket a nép lepisszegett.

A többi között egy ezredes rárivalt a dobosra és kérdezte,

kinek parancsára veri a riadót.

— Ezredparancsnokom parancsára ! — lön a válasz.

— És azt ki utasitotta e parancs kiadására ?

— Albrecht főherczeg.

— Az nem lehet ! — mondá az ezredes meglepetve.

— De igen, — felelte a dobos,—mert a katonaság helyre

nem állitja a rendet.

— Ugy van ! — kiálták a körülállók. — A katonaság vo

nuljon vissza !

És csakugyan ugy is volt. Albrecht főherczeg, mintfőhad-

parancsnok, ki előbb a rendek házánál a népre lövetett, adott

parancsot a polgárőrség kivonulására.
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Érdekesnek tartjuk elmondani, miként történt az, hogy a

főhg a polgárőrség alkalmazását egyszerre czélszerünek tartotta.

XV.

Az első vívmány.

Midőn a rendek házánál történt események után a város

harczias szint öltött, az első lövések eldördültek, az első áldoza

tok elestek, akkor a nép összeütközése a katonasággal minden

perczben várható volt nemcsak a bel-, de külvárosokban is, mert

itt a munkások és a város vonalán kivül eső faluk lakói az ugy

nevezett „mezitlábos telkeken" gyülekezni kezdtek, állitólag

azért, hogy a vagyonos osztályt megrohanják és kifoszszák.

A belvárosban történtek addig ugyan egyes kihágások, de

nem volt ok hasonló irány föltevésére. A rendek házánál tör

tént eseményeket már ismerjük ; azt is elmondtuk, hogy a posta

házat, az udvari gyógyszertárt, a liguriánusok zárdáját megro

hanták s azokban romboltak, másutt kapukat, ablakokat bever

tek, a kövezetet fölszaggatták, ablakrostélyokat kifeszegettek,

kapukra bitófákat rajzoltak, melyek alá e neveket irták : „Met

ternich, Sedlniczky, Czapka" stb.; — de uindez tá

volról sem viselte a fosztogatás szinét, mert a rablás senkinek

eszébe sem jutt. Az egész nem egyébb volt, mint az önvé

delem harcza és harcz politikai jogokért és

szabadságért.

E válságos órákban Hardt Albert, posztókereskedő

volt az első, ki arra határozta magát, hogy oda hat, miszerint a

polgárőrség és más népszerü férfiak fölfegyverzése által a rend

helyreállittassék és a közbiztonság megőriztessék.

Hardt, miután néhány tekintélyes és befolyásos polgár

ral közölte szándékát, kik azt helyeselték, három polgár kisére

tében az udvari főhadi palotába ment, melynek udvarán Vil

mos főherczeg, W a s a kir. herczeg és más magasrangu tábor

nokok s törzstisztek együtt voltak. Hardt előterjesztette azon

kérelmét, hogy egy, a nép szeretetét biró herczeg állna az alaki

tandó „néphad" élére, mely inkább volna képes a rendet hely

reállitani és a közbiztonság fölött őrködni, mint a katonaság.
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Vilmos főherczeg Harcltot Albrecht főherczeghez uta

sitotta.

Azonban Hardt elég őszinte és bátor volt kijelenteni,

hogy Albrecht főherczeg mai föllépése által a nép bizalmát

elvesztette, s jobbnak találná, ha a néphad vezetését Vilmos

főherczeg vállalná el. A bizalomnyilatkozat tetszett Vilmos

főherczegnek és a császár jóváhagyása föntartása mellett meg

igérte, hogy a parancsnokságot elvállalja. H a r d t a főherczeg

e nyilatkozatával megelégedve, azonnal illető helyre sietett, hol

terve érvényesitését kieszközölni remélte, de a zavar már sok

kal nagyobb volt, hogysem illető helyre juthatott volna.

Ugyanakkor mások is megkisérlették a nép és katonaság

közötti ellenségeskedéseknek elejét venni. Nevezetesen délután

- 4 órakor Arthaber, Winter, Thomayer, Haas könyv

árus, Bach Sándor s Hammerschmidt a városháza előtt

történetesen találkoztak, de mind azon szándékkal, hogy a pol

gármestert slirgetni fogják minden befolyása fölhasználására,

hogy a katonaság eltávolittassék és helyette a polgárhad alkal-

maztassék.

Mielőtt a nevezettek a városházához értek, azt az időköz

ben ismét látható polgármester megkeresésére egy zászlóalj ka

tonaság, P a r t s c h ezredes vezénylete alatt, elfoglalta és sen

kinek sem volt szabad bemenni. Arthaber nagynehezen tud

ta a bebocsáttatást kieszközölni, bár az ezredes nevezett férfiak

közöl többeket ismert, és csak akkor, midőn Bach erélyesen

kijelenté, hogy nem mint egyesek, hanem mint küldöttség ki

vánnak a polgármesterrel találkozni, engedett végre az ezredes

A küldöttség sietett a polgármester hivatali termeibe, ott

azonban megtudta, hogy Czap ka nincsen jelen, és valószinü

leg lakásán lesz található.

A tolongás a polgári fegyverszertárhoz vezető utczában oly

nagy volt, hogy a küldöttség csak nagy kerüléseket téve jutha

tott a fegyverszertárhoz, melynek alsó részében volt C z a p k a

lakása.

Midőn a küldöttség a polgári fegyverszertárbg, megérkezett,

a fegyvertár előtti téren a nép és lovasság között épen összeüt

közés volt kitörőben. A küldöttség minden szerencsétlensége

megelőzni ohajtván, fölrontott Czapka lakásába, ki az ab

laknál állt és nézte, mi történik a téren. E közönyösségen föl
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háborodva, a küldöttség heves szemrehányásokkal halmozta el

a polgármestert, hogy egyedül ö az oka, hogy a fegyvertelen

népre lőttek ; hogy ha erélyesen közbeveti magát, a vérontásnak

elejét vehette volna, és hogy több szerencsétlenség ne történjék,

iparkodjék azonnal a katonaság eltávolitását és a katonaság he

lyett a rend és csend helyreállitására a polgárőrség alkalmazá

sát kieszközölni.

C z a p k a, ugy látszott, az ingerült és haragvó küldöttség

ellenében elvesztette minden hátorságát. Az azelőtt mindenható

polgármester megdöbbenve állt a küldöttség előtt, melynek vád

jait és szemrehányásait szemlesütve hallgatta ; alig tudott vala

mit dadogni, minek értelme az volt, hogy ő sem a katonaság

gal, sem a polgárőrséggel nem rendelkezik.

Mig a küldöttség tagjai egyenkint ujabb vádakkal halmoz

ták el C z a p k á t, hogy hivatásának s föladatának mint pol

gármester nem felelt meg, az alatt történt, hogy a téren fölálli

tott lovasság a népre rohant, mely kődobálással védte magát,

és a „Zsidó-tér" felől, hol gránátosok voltak fölállitva, e percz-

ben szintén lövések hallatszottak. A küldöttség egyik tagja, e

jeleneten elborzadva, oly erővel taszitotta ki az ablakot, hogy

az darabokra tört; egy másik tag pedig, látva hogy a lo

vasság karddal vagdalja a népet, mely közöl számosakat

vér boritott el, fölindulásában egy széket ragadt kezébe s azt

ugy a földhöz csapta, hogy darabokra hullott' Arthaber l á-

zasan követelte, hogy C z a p k a a küldöttséggel azonnal A l-

brecht főherczeghez menjen, a katonaság eltávolitását és a

polgárőrség alkalmazását követelni.

E pillanatban lépett a szobába C z a p k a neje, ki, midőn

meghallotta, hogy a küldöttség mit kiván, egészen elrémült. At

tól tartott, hogy férjét a nép bántalmazni fogja. Fölemelt ke

zekkel kérte a küldöttséget, hogy férjét ne kényszeritse az elme

netelre. A küldöttség azonban kérlelhetlen maradt, Czapka

neje térdre borult, ez sem használt, végre maga Czapka is ki

jelentette, hogy kész a főherczeghez menni, és a halálos félel

mek között vergődő nő némileg csak akkor nyugodott meg, mi

dőn a küldöttség kijelentette, hogy Czapkáta nép bántalma

zása ellen védeni fogja.

Midőn a küldöttség Czapkával távozott és az udvaron

keresztül ment, mely tele volt katonasággal, épen akkor lova

golt el Albrecht főherczeg számos kisérettel a fegyvertár
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előtt. A küldöttség utána sietett. „Polgárküldöttség !" hangzott

a főherczeg után, ki azonban csak a hadi-parancsnokság épülete

előtt állt meg. „Midőn a küldöttség a hadparancsnokság épüle

téhez ért," — irja egy szemtanu, — „a főherczeg épen akkor

szállt le lováról. A küldöttség hozzá sietett, Czapka bemu

tatta a küldöttséget és előadta, mit kivánnak. A főherczeg, az

épület előtti zajra hivatkozva, azt kivánta, hogy a polgármester,

és a küldöttség egyik tagja kövesse öt a épületbe. Czapka

és Arthaber követték a főherczeget. Az udvarba érve, a fő

herczeg a kut lépcsőjére állt és kérdezte, mit kivánnak. Czap

ka helyett Arthaber felelt."

— A kitört népmozgalom, — mondá Arthaber, — sajná

latraméltó esemény, de azért nem a nép, hanem a kormány fe

lelős, mely ennyire hagyta jutni a dolgokat. A kormányrendszer

a nép előtt eltürhetlenné vált, az absolutismus ideje lejárt, és a

nép előbb nem fog megnyugodni, mig alkotmányos intézménye

ket nem kap. Csak a kormány élén álló férfiak ellenzik azokat,

természetes tehát, hogy a nép azon férfiak eltávolitását kiván

ja, kik között első sorban áll herczeg Metternich.

A főherczeg az előtte merész és soha nem hallott beszéden

fölháborodott és mérgesen viszonzá, hogy csak egyes elégedet

lenek vannak, azoknak azonban tudni fogják szájukat bedugni ;

a többség a kormánynyal tart, melylyel teljes oka is van meg

elégedettnek lennie.

Arthaber az ellenkezőről iparkodott a főherczeget

meggyőzni.

— A nép, — mondá, — már rég megunta e rendszert. A

paraszt nyög a terhes adó sulya alatt, a polgárság meg van

fosztva minden politikai jogtól, tudomány és müvészet a censura

bilincsei közt tespednek, maga a nemesség jól érzi, hogy szaba

dabb viszonyok között magasztosb szerepet játszhatnék.

E perczben a közel fekvő „Zsidó-térről" két sortüzelés

hangzott át, mire zaj, jajveszéklés, szitkok következtek.

Arthaber a népre ismét történt lövésen elszörnyedve,

kérve kérte a főherczeget, hogy a katonaságot kaszárnyáiba pa

rancsolja vissza, és rendelje ki a polgárhadat a csend helyre

állitására.

A főherczeg sötéten nézett maga elé, és ugy látszott, a

küldöttséget eredménytelenül fogja elbocsátani, de Arthaber
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ismételt sürgetése, hogy a legborzasztóbbtól lehet tartani, ha a

népet engedmények által megnyugtatni nem iparkodnak, mégis

némi benyomást látszott nála előidézni. Biztositotta Artha-

b e r t, hogy csak kevéssel ezelőtt adott parancsot Steinfeld

polgárőrségi századosnak, hogy századával vonuljon ki, és az

épen e perezben oda érkezett Bergmüller polgár-alezredes

nek meghagyta, hogy azonnal az összes polgárőrség kivonulását

rendelje el. Végül megjegyezte, hogy reméli, miszerint a polgár

őrség mindent elkövet, nehogy szigorubb rendszabályok alkal ,

mazása szükséges legyen.

A küldöttség azon kérése tehát, hogy a polgárőrség kivo

nuljon, teljesült. Ez oly vivmány volt, melynek szerencsés kö

vetkezményei voltak. Ellenben a küldöttségnek a katonaság el

távolitását szorgalmazó kérelmét a főherczeg nem vette tekin

tetbe, minek az a szomoru következménye volt, hogy még pár

óráig folytonosan történtek összeütközések a nép és a katona

ság között, melyek mindkét részről véres áldozatokba kerültek.

Midőn Czapka a küldöttséggel távozott, ugy látszott,

hogy a komolyabb jelenetek még esak most fognak bekövetkez

ni. Az utczák és térek tömve voltak néppel s katonasággal,

mely nem hogy szétment volna, sőt inkább központosult, és a

„Hof-on épen szuronyos megtámadást intézett a nép ellen,

mely közül számosokat elfogtak, kiket a hadi-paraucsnokság

épületébe zártak.

Azon aggodalomban, hogy a polgári fegyvertár és alkamra-

hivatal a nép birtokába kerülnek, Czapka nejét és gyerme

keit eltávolitotta lakásáról, ö maga pedig polgár-ezredesi egyen

ruháját felöltötte és a városházára ment. Útjában egy nagy tö

meggel találkozott, mely a polgári fegyvertár felé hömpölygőt.

Egy lovas-osztály robbant elő, hogy a' népet visszanyomja. A

nép oly közel engedte magához jőni a lovasságot, hogy csak

nem a lovak fejét érintheté. Ekkor mintha csak összebeszéltek

volna, irtóztató lármába tört ki, mire a lovak ugy megijedtek,

hogy ágaskodni, hánykolódni kezdtek, többen leestek lovukról,

és a csapat nem volt képes rendet tartani, a nép pedig mint

sziklafal állt és tapodtat sem hátrált.
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XVI.

A polgárok a nép pártján.

A helyőrség gyengének bizonyitotta be magát a belváros

ban kitört forradalom megfékezésére. A katonaság föllépte, a

fegyverek kiméletlen használata által dühre ingerelt és elkese

redett tömegek boszutól lihegve futkosták be a belváros min

den részét, és boszuállásra, fölkelésre lázitottak. Kevés óra alatt

mint lávafolyam terjedt szét és ki a fölkelés a külvárosokba, és

a város vonalán eső népes helyekre.

A kormány férfiai már a délutáni első órákban azon meg

győződésre juthattak volna, hogy a fölkelést nem birják máské

pen lecsendesiteni, ba csak „szabadelvü engedményeket" nem

tesznek, különösen Metternichet s a többi gyülölt cori-

phaeust el nem [bocsátják. Később alkalmunk lesz bebizonyita

ni, hogy az országos rendek, kiket a nép erőszakolt a Burgba

való menetelre, erélyesen s nyomatékosan sürgették a nép kivá

nalmai [legalább részbeni teljesitését, de minden törekvésük

hasztalan volt. A kormány a világéit sem akarta mutatni, hogy

talán fél, s csak legkevesebbet is kierőszakolni enged, és hg.

Metternich, megdönthetlen mindenhatósága érzetében, nem

csak a rendek szónokainak, hanem az engesztelékeny szellemü

János főherczegnek is nyiltan kimondá, miszerint a kormány

nak, ha fönn akarja magát tartani, legközelebbi teendője nin

csen más, mint mindazokat megbüntetni, kik a rendek házában

történt eseményeket előidézték és az onnét elterjedt fölkelésben

részt vettek. Báró K ü b e ck egészen Metternich szellemé

ben nyilatkozott, S'edlniczkyt feleletre vonandónak indit

ványozta, hogy „a hónapok óta készülőben levő fölkelésről

semmit sem tudott, s az által a kormányt meglepetni engedte.

Pillersdorfot, ki szabadabb eszmék mellett harczolt és a

délelőtti órákban a kormányt engedmények adására sürgette,

Metternich annyira lehurrogatta, hogy amaz szóhoz sem

juthatott, és ha'a mozgalom nem győz, Pillersdorf nemcsak ke

gyet vesztett, de bizonyosan számüzetett is volna.

Az olvasó kérdheti, honnét meritették bátorságukat a ha
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talom emberei : daczolni a néppel 8 közvéleménynyel, habár lát

ták, hogy a katonaság nem lesz elég erős a mozgalom féke

zésére ?

Azon helyzetben vagyunk, hogy erre vonatkozólag fontos

adatokat közölhetünk.

Midőn Lajos főherczeg termeibe — hol a délutáni első

órákban a státus-conferentia tagjai egybegyülve voltak, kiket

tanácskozásukban részint a legbefolyásosb udvari egyéniségek,

részint a császári ház tagjai majd kérdezősködéseikkel, majd

tanácsadásaikkal folytonosan félbeszakitottak — hire érkezett,

hogy a katonaság az „uri-utezában" a megzavart csendet nem

csak helyre nem állitotta, hanem sőt inkább föllépése által in

gerültséget okozva, a zavart még inkább előidézte s terjesztette :

a kormány nem annyira a nép, mint inkább a katonaság ellen

a legingerültebben kifakadt.

— A helyőrség, — kiáltá Metternich dühösen, —

gyáva, nem teljesiti kötelességét !

L aj o s főherczeg azonnal behivatta az elötermében jelen

volt L a t o u r táborszernagyot, kinek a státus-conferentia előtt

nyilatkoznia kellett, hol rejlik a hiba, vajjon a katonaság nem

elég szigort fejtett-e ki, és vajjon nem volna-e czélirányos az

ágyukat is hásználni ? stb. L a t o u r kijelentette, hogy ellene

van minden erőszak alkalmazásának, miután arra a helyőrség

nem elég erős, s teljes szigorral való föllépésre legalább tizszer

több katonaság volna szükséges, mint mennyi jelenleg Bécsben

van. Metternich erre azt véleményezte, hogy a katonaság

egyedül a császári lak védelmére szoritkozzék és átalában in

kább semlegesen viselje magát, mig rendkivüli futárok által le

hetséges lesz Cseh- és Morvaországból elegendő mennyiségü

csapatokat berendelni. L a t o u r erélyesen harczolt e terv, mint

kiviketlen ellen, miután a nép nem fog várakozni, mig több ka

tonaságot hoznak a nyakára, hanem azt tanácsolta, kogy a nép

nek engedményeket kell adni, és le fog csendesedni. L a t o u r

e tanácsadása által nagy haragot zuditott fejére. Laj os főher

czeg, Metternich, a tanácskozásba meghivott Inzaghi,

Hartig, Lebzelter és Pilgram azon véleményben vol

tak, hogy semmi áron sem kell engedni, és a katonaságnak tel

jes szigorral kell föllépnie. L a t o u r kegyvesztetten bocsátta

tott el, és egy másik „katonai tekintély," az épen akkor Bécs
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ben időző hadparancsnok, Windischgratz berezeg hivatott

elő, természetesen azon hitben, hogy az erő legerélyesb kifej

tése mellett fog nyilatkozni.

És csakugyan Windischg'ratzben nem csalatkoztak.

Abban a nézetben volt ugyan, hogy a helyzet igen veszélyes/

miután mindjárt kezdetben nem fejtett ki a kormány elég erélyt

s szigort, azonban, véleménye szerint, az elmulasztottat még

helyre lehet hozni. „Nem puskákkal kell a forradalmat legyőz

ni," — mondá, — Ti hanem ágyukkal!"

A többség azonban még sem osztotta egészen W i n-

dischgratz véleményét. A berezeg ja*vaslata; — mondák,

— nagy felelősséggel jár, és habár Lajos főberczeg s Met

t e r n i c h egész hévvel sürgették, hogy Windischgratz

azonnal vegye át a dictaturát, e perezben még sem tudták e ter

vüket érvényesiteni, mert a legtöbben, nevezetesen Feren cz-

Károly s János főherczegek, K o l o w r a t gr. és K U b e c k

báró ellene voltak.

Mig igy tanakodtak és semmit sem határoztak, Monte-

c u c o l i alsó-ausztriai landmarschal s néhány, az udvarnál be-

folyásosb rendi tag ismételt kisérleteket tett Lajos és Fe

renc z-K á r o l y főherczegeknél, — miután azt mondták, hogy

a császár beteg és senkit sem fogadhat, — magának kihallga

tást kieszközölni, de hasztalan. „A tanácskozást félbeszakitani

nem lehet", nyerték válaszul, és az előcsarnokban kénytelenittet-

tek várakozni.

E közben folyt a tanácskozás. K o l o w r a t volt az egye

düli, ki az e válságos perezben két pártra szakadt kormányt egy

közvetitő inditvány által ismét összeforrasztani törekedett. Ki

fejtette, miszerint a polgárhad esküje által kötelezve van a

rend s csend föntartására s védelmére, és e szerint az országos

főhadiparancsnoknak engedelmeskedni tartozik. A polgárság

szelleme remélni engedi, miszerint kötelességéhez hiven, a moz

galom ellenében, a császári ház iránti hüségének ujabb bizo

nyitékait adandja. Ennélfogva inditványozza, hogy mindenek

előtt a csend és rend helyreállitása végett a polgárőrséget kell

kirendelni, és e rendelkezés eredménye bevárandó. Ez indit

vány azon hozzáadással fogadtatott el, hogy ha netalán a pol

gárőrség a benne helyzett várakozásnak meg nem felelne, az

esetben Windischgratz hg. Bécs katonai és polgári kor-

A bécsi raárcziusi napok 184á-ban. S
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mányzójául azonnal kinevezendő s teljhatalommal felruházan

dó, miután a hg. a dictatura elvállalására késznek nyilatkozott.

Azonban a kormány e határozatával elkésett, mert akkor

már Albrecht fóherczeg, mint elmondtuk, minden magasb

utasitás nélkül, saját felelősségérc, Arthabernek megigérte, hogy

a polgárőrséget kirendeli, a mint azt tettleg ki is rendelte, mint

azt már szintén emlitettük.

A conferentia alig hozta föntebbi határzatát, midőn fél

ötkor hire érkezett, hogy a „Fcrencz-kapunál" gyülekezett pol

gárőrség épen készülőben van a néphez átmenni.

E hir megrázó hatást tett a conferentiára, mely semmiké

pen sem tudta fölfogni, hogy a polgárság mikint merészli ma

gát a nép kiegészitő részeül tekinteni, s mikint mer a néppel

együtt érezni. Ezért iparkodott tehát a kormány elhitetni a pol

gársággal, miszerint közötte és a nép között különbség van,

ezért kaptak tehát a polgár-tisztek meghivást az udvari bálok

ra ? ! A csalódás és kiábrándulás keserü volt, de jellemző, hogy

Windischgratzet még mo3t sem merték teljhatalommal

fölruházni, habár azt már elhatározták is, hanem előbb beváran-

dónak vélték, hogy a polgárőrség csakugyan elpártol-e a kato

naságtól és a mozgalomhoz csatlakozik ?

Különben a gyors elhatározás soha sem volt addig az ausz

triai kormány erős oldala, és igy nem csodálkozhatunk, hogy

oly válságos napon is, mint volt márczius 13-dika, ingadozott.

De kövessük az események lánczolatát, melyek most ben

nünket a „Ferencz-kapuhoz," a polgárőrség közé szólitanak.

A katonaság és nép közötti harcz beállitása után, n i dél

után 5 ótakor történt a belvárosban, fejlődtek ki a „Ferencz ka

pu" előtt a márczius 13-dika kimenetelét eldöntő események.

A helyőrség legnagyobb része a „Ferencz-kapu" előtti

téren, mint a kijelölt „riadó-téren/1 délutáni 2 órakor gyült ösz-

sze. E térre vonult vissza a belvárosban harezban volt katona

ság zöme, kivéve azon csapatokat, melyek a császári laK, a

nemzeti bank s katonai fcgyverszeríár védelmére voltak kiren

delve. A városból visszavonuló csapatok meglehetősen roncsolt

állapotban voltak. Legkisebb harczkedv sem mutatkozott raj

tuk. Soknak a feje be volt zuzva, véresen vánszorogtak tova,

ugy, hogy szinte szánalom volt rájuk nézni. E csapatok megje

lenése, melyek fegyvertelen néppel való harezban vereséget
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szenvedtek, a „riadó-téren" fölállitott katonaságra nem igen ha

tott buzditólag. E ponton ekkor már nagy volt az élénkség. A

körülfekvő külvárosokból szakadatlanul ömlött be a nép, me

lyet nem lehetett többé visszaszoritani. A két hid mindegyike,

melyek a Stadtgrabenen át e kapukhoz vezettek, meg volt rak

va katonasággal, de a néptolongás mind nagyobbá és fenyege

tőbbé vált. Nem szenved kétséget, hogy az ott fölállitott kato

naságnak világos parancs volt adva, miszerint minden összeüt

közést kerüljön, mert a tisztek a mind nagyobb özönnel tóduló

néptömeg irányában annyi türelmet, előzékenységet, sőt udva

riasságot tanusitottak, mely mindenkit meglepett, annyival in

kább, mert csendesitő s megnyugtatni törekvő bánásmódjukra a

nép gunynyal, sértegetéssel és kihivással felelt.

A „Ferencz-kapunál" hirtelen változott a jelenet. A kör

nyéknek ura lett ugyan a katonaság, de a hidtól elnyomott tö

meg a katonaság közé keveredett, melyet gunynyal s szitkok

kal illetett, másrészről pedig a tisztek jelenlétében átpártolásra

csábitotta. És daczára, hogy ilyesmik történtek, a katonaság e

ponton majdnem semlegesen viselte magát, mi annak a jeléül

vehető, hogy rendelete volt, kiméletesen bánni. Söt maga a je

lenvolt tábornokság kimerithetlen volt a lecsendesitésben és biz

tatásokban , melyekre azonban a nép legkevesebbet sem hall

gatott, sőt zajosan követelte, hogy adják ki neki azt a parancs

nokot, ki a nép vérót ontatta.

Midőn Albrecht főherczeg számos kiséretével a város

ból visszatért, a csapatoknak nagy megfeszitésébe került, hogy

az elkeseredett tömeget a főherczegtől bizonyus távolságban

tartsa. A főherczeg a hadparancsnokság épületéből azon jelenet

után érkezett ide, melyet fönnebb leirtunk, midőn a polgárőrség

kivonulására rendeletet adott, és bizonyosan azon czélból jött,

hogy a polgároknak, kiket a rend helyreállitására fölhasználni

szándékozott, szükséges utasitá sokat adjon.

És valóban ekkor már mintegy 3—400 polgárőr jelent

meg a „riadó-téren," kiket nagy néptömeg vett körül. A mesz-

szebb fekvő külvárosokból besereglö polgárok legnagyobb része

alig tudta, miről van szó, csak annyit hallottak, hogy a tanulók

a rendek háza előtt föllázadtak, hogy azonban ezen lázadás

egész Bécsre nézve jelentékeny befolyással volna, hogy az egész

helyőrség mozgóvá tétetett, hogy a nép és katonaság között már

6*
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vér is folyt volna, arról a külvárosiak semmit sem tudtak. Mind

ezeket csak akkor tudták meg, midőn a városba értek. Elkép

zelhető, mily benyomást tett bennük a végbement események

részletes elbeszélése a mennyire elkeseredtek a katonaság ellen.

Számos loyalis érzelmü egyszerre rebellissé lett, midőn értésére

esett, hogy a kormány lövetett a fegyvertelen népre, és elhatá

rozta magában : a legvégsőt is merészelni.

A polgárőrség tisztjei közül többen épen a tömeget ipar

kodtak lecsendesiteni s megnyugtatni, hogy a jóságos császár

bizonyosan szigoru feleletre vonandja azokat, kik a vérontásra

parancsot adtak, midőn rgy csapat ifju, egy lóra ültetett se

besültet vezetve, közeledett a csoport felé, mely meglátva a vé

res ifjut : „egy az áldozatok közül ! márczius 13-dikának egyik

vértanuja ! le a kalapokkal, tisztelegj !" kiáltásokba tört ki, és a

nép levett kalappal, a polgárőrség fegyverével tisztelgett a

csendben elhaladó ifjuság előtt.

E jelenet villanyos hatást idézett elő a polgárőrségben. A

boszu s visszatorlás érzése merült föl a polgárőrök lelkében s

mintha összebeszéltek volna, a katonaság ellen fölzudultak, sőt

többen hangosan nyilvániták, hogy a katonaságot nem fogják tá

mogatni, hanem a mozgalomhoz csatlakoznak.

A polgárőrség érezte, hogy a mozgalom néma nézője nem

maradhat, hanem kötelessége mérlegbe vetni sulyát a nép ja

vára, csak a „mikint" iránt volt kezdetben nehéz határoznia, s

valami közös megállapodást szabni ki irányul annál nehezebb

volt, mert a tábornokok a polgárőrség ez érzületéről értesitve,

azt minden módon ellensulyozni törekedtek. A fő és legfőbb

rangu katonatisztek, kik eddig megszokták a polgárkatonasá

got nemcsak kicsinyleni, de lenézni, most ki merithetienek vol

tak az előzékenységben. Maga Albrecht főherczeg, ki eddig

a polgárőrséget csak bábjátéknak tekintette, most leereszkedett

hozzá, és hivatásának horderejére figyelmeztetve, emlékeztette

a császárnak tett esküjére. „Ö Felsége" — mondá,—„a közjó

lét által követelt elkerülhetlen intézkedéseket bizonyára meg

fogja tenni, most azonban egyelőre nemcsak a katonaság, de

a fegyveres polgárság is más föladatot nem ismerhet, mint az

utczai botrányoknak minden áron véget vetni."

Különben a főherczeg megjelenése a polgárőrség hangu

lata megváltoztatására legkisebb befolyással sem biit. Csende
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sen meghallgatták ugyan, hanem alig forditott hátat, folytatták

tanácskozásukat a lépésekről, melyeket a közérdekben tenniök

kellene. A fölig nyomott hangulatát eléggé jellemzi az is, hogy

midőn a polgárőrség között megjelent s a nép e kiáltásokkal

fogadta: „Ki a városból a katonasággal, a polgárőrség menjen

be!" több polgártisztet megkért, hogy nyugtatnák meg a népet

p értesitenék, miszerint a polgárőrség bevonulása azon pillanat

ban meg fog történni, mihelyt elegendő számmal összegyült.

Kammerer polgárhadnagy tudatta a néppel a főherczeg nyi

latkozatát, mely pillanatnyi megnyugvást idézett elő.

Ezalatt N i k o l a főhadnagy vezénylete alatt kétszáz főből

álló csapat vonult be a „Ferencz-kapun " N i k o l a csapatát a

nép örömrivalgással fogadta, részint azért, hogy polgárőrség vo

nult a városba, részint azért, hogy hitte, miszerint az első köz

lekedést a bel- és külvárosok között megnyitotta. Ennek kö

vetkeztében a nép csakugyan tett is kisérletet a hidat fedező je

lentékeny katonai zárlatot áttörni, minek megakadályozásaul a

katonaság szuronyt használt és sokakat megsebesitett. Az el

keseredést e vérengzés csak tetőzte. A nép tombolt dühében, a

zárlatot áttörte, és kész volt a katonasággal csatába keveredni.

Mig ezek történtek, N i k o l a teljesen bevonult csapatá

val. Ezt nem sokára egy második követte. De a nép is mindent

elkövetett, hogy a „Ferencz-kaput" birtokába keritse, minek foly

tán a hid mindkét oldalán kemény tusa fejlődött ki a nép s ka

tonaság között, mely fegyverrel levén ellátva, természetesen

nagy pusztitást vitt végbe a népen, mely azonban nem lankadt

és ismételt rohamokat intézett a katonaság ellen, ugy, hogy az

kénytelen volt hátrálni; a nép közvetlenül a kapu bejárásaig

nyomult előre, és okvetlenül teljesen fölszabaditja a közleke

dést, ha e közben a katonaság a hidon ujabb erősitést nem kap,

melynek sikerült visszanyomni a népet.

Eképen a hid ismét a katonaság hatalmába kerülvén, a

Glacison fölállitott polgárcsapatok nehézség nélkül nyomultak

a belvárosba. „Az öröm, melylyel fogadtattunk," — beszéli

egyik polgárőr, — „le nem irható." Ujjongva követte a tömeg a

polgárokat, kiket a „Hof"-on az „Angyalhoz" czimzett gyógyszer

tár előtt állitottak föl. „Átellenünkben," — irja egy szemtann,

—„azon hidászok egy erős osztálya állt, kik az országháza előtt

az ellenségeskedést a nép ellen megkezdték. Midőn mi megje
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lentünk, a hidászok parancsnoka „vállhoz!" vezényelt, mire a

bennünket kisérö nép szétszaladt, mi polgárörök azonban a ve

zényszóról semmi tudomást sem vettünk és a hidászokkal szem

ben helyet foglaltunk, miután az volt utasitásunk, hogy további

parancsot itt várjunk."

„Hosszabb idő után több polgárcsapat érkezett oda, melyek

szintén várakoztak, mig végre azt a parancsot kaptuk, hogy a-

polgári fegyvertárba vonuljunk és a további rendeletet ott vár

juk. Itt tudtuk meg a történt eseményeket, miután mi a külvá

rosból jöttünk; egyébiránt az utczák, a fölszakgatott kövezet,

bevert ablakok, szerte heverő ruharongyok, ezek között katonai

egyenruha-foszlányok, vérfoltok mutatták a végbement szomoru

eseményeket."

A polgárőrség bevonulásának hire mint futó tüz terjedt el

a városban. A nép ebből uj erőt, reményt s bátorságot meritett)

inert meg volt győződve, hogy a polgárok nem fogják ellene for

ditani fegyverüket, hanem mint közvetitők fognak föllépni a nép

és kormány között. A nép tehát márczius 13-án ugy tekintette

a polgárőrséget, miut szövetségesét.

Midőn a polgárőrség bevonult, a városban mintegy félel

mes, kisérteties csend, mintegy fegyverszünet állt be, mely alatt

a nép uj harezra készült, mely minden perczben kitörhetett ;

csak a várlak közelében és az egyetemhez vezető ulczákban

volt nagy élénkség, a többi utczákon halálos csend uralkodott.

Ez utczák egyikében, esteli 6—7 óra között, egy esemény

történt, melyet érdekesnek tartunk már csak azért is elmondani,

mert arról tesz tanuságot, hogy az önkényes és minden jogérze

tet kigunyoló, sértő kormányrendszer mily magas fokra volt ké

pes csigázni a politikai szenvedélyeket.

Tudva van, hogy Sedlniczky gróf átalánosan gyülölt

egyéniség volt. E gyülölet a márcziusi napokban még nagyobbá

és leplezetlenné vált. Egy öreges férfi, ki külsőleg meglepöleg

hasonlitott Sedlniczkyhez, márczius 1 3-án este a „Seiler

utczában" ment, midőn szerencsétlenségére egy arra vonuló

deákcsapattal találkozott. A deákok azon hitben, hogy Sedl

niczky, megtámadták, bántalmazták és lázas izgatottságuk

ban talán agyonverték volna, ha némely higgadtabbak meg nem

mentik és utat nem csinálnak neki, hogy menekülhessen, miu
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tán esküvel erősitette, hogy ő nem Sedlniczky, mely eskünek

azonban a többség hitelt adni nem akart.

XVII.

Az egyetemen.

Mig a polgárőrség a „Ferencz-kapunál" várakozott, hogy

a belvárosba vonulhasson, azalatt az egyetemen oly jelenetek éa

események történtek, melyek maguk elegendők lettek volna a

bécsi márcziusi napoknak a történelemben dicső helyet kivivni.

Hogy a reggeli órákban az egyetem adott lökést a már

cziusi mozgalomra, dicsőségére válik a deákságnak, azonban a

rendek házában történt jelenetek nem kizárólag a deákság lán

goló szabadságszeretetének tulaj donitandók. Azon jeleneteket

körülmények és esélyek fejlesztették ki, és habár nagy része

volt azokban az egyetemi ifjuságnak, azok még sem tekinthe

tők az ö müvének.

Az egyetemi ifjuság tényleges, öntudatos részvéte a már

cziusi forradalomban tulajdonképen csak a délutáni órákban

kezdődik. Csak akkor, midőn az első szabadság-áldozatok vére

folyt, s mindenki, ki a mozgalom részesévé lett, elkészülhetett

rá, hogy életét teszi koczkára : csak e perezben kezdődik az

egyetemi ifjuság amaz öntudatos, föláldozó részvéte, mely a sza

badságért semmi áldozatot sem tart kicsinynek, mely szent ma

gasztaltságig képes fokozni a lelkesültséget, és ha ide emeli lel

két, akkor az élet nem jő többet tekintetbe,

csak győzzön az eszme.

Emlitettük már, hogy a nép s katonaság közötti harcz

megszüntetése után, az utczákon szerte harezoló deákság az

egyetemre sietett, hol az előbbi napon hozott határozatok követ

keztében az összes ifjuság összegyülendő volt. A deákok cso

portjait nagy tömegek követték, és az időtájt az egyetemhez

vezető utczák, mint szintén az egyetem-tér, zajos mozgalom szin

helyei voltak. A deákok tömegesen jelentek meg. Mind egy

csoportba álltak, és egyes szónokok a nap horderejét kiemelve,

javaslatokat tettek, hogy mit kellene a deákoknak tenniök, hogy

a forradalom a közjó érdekében kedvező eredményeket szüljön.
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Mindenki a mellett nyilatkozott, hogy a rendek házánál nyilvá

nitott követelésekhez szilárdul kell ragaszkodni, és el volt ha

tározva fél-engedményekkel meg nem elégedni, a végsőig bar-

czolni és addig nem tágitani, mig a „rendszer" és annak zász

lósai meg nem buknak. Több szónok azon nézetét nyilvánitotta,

hogy a deákok már saját egyéni biztonságuk érdekében sem lép

hetnek vissza, mert Metternich, Lajos főherczeg, S e d l-

n i c z k y s mások meg nem fogják bocsátani nekik ellenük el

követett „bünüket," és a szabadság harczosai, ha megbuknak,

el lehetnek készülve sorsukra, mely nem más lesz, mint az osz

trák kazamatákban szenvedendő hosszas vagy élethossziglani

fogság. Szóval az egyetemi ifjuság hangulata igen emelkedett és

minden áldozatra kész volt. Lehettek ugyan egyes félénkek s

kétkedők is, de azok nem merték félénkségüket vagy kételyei

ket elárulni, tehát usztak az árral.

E nagy tömegü ifjuságot a délutáni öt óra tájban szár

nyaló hirek még izgatottabbá és ingerültebbé tették. Elképzel

hető, az a nélkül is izgatott kedélyekre mily benyomást tett az,

midőn egyszerre hire ment, hogy a katonasága „Mihály-téren,"

a Burgból kirohanva, iszonyu mészárlást vitt véghez. „A kato

naság minden ponton győztes!" — beszélték egyes menekülök,

— „a nép mindenütt hátrál, és a győzelem reménye elhagyta."

Az első perezben e hirek leveröleg hatottak az ifjuságra. A leg

bátrabbak és legelhatározottabbak megdöbbentek és elnémulva

hallgattak, midőn néhány félénkebb azt tanácsolta, hogy a ka

tonasággal ne keveredjenek harezba, hanem oszoljanak szét.

A jogászok egy nagy része, kik a rendek házánál történt

reggeli események alkalmával összebeszéltek, hogy egymást el

nem hagyják, döntőleg hatott a deákság megrezzent hangula

tára. E kis csapat választott vezére, a morva születésü W u-

t s c h e 1, kivel későbben gyakrabban fogunk találkozni, fölszó

lalt és azokat, kik a föloszlást szóba hozták, figyelme/ tette a

szégyenre, mely a deákságot érné, ha szétfutna a katonaság

győzelme hirére. Több szónok legott hasonló szellemben nyilat

kozott, és Wutschel azon inditványa érvényre jutott, misze

rint a deákságnak becsülete és szabadságszeretete követelik az

együttinaradást és kitartást.

Az itt elmondottak az egyeteimtéren összegyült deákság

között történtek. Egyes deákcsoportok a „sütö-ntezában" fog
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laltak állást, és ezek időközben értesitették amazokat, miszerint

a dolgok a mozgalomra nézve nem állnak oly roszul, mint hi

resztelték. Ide járult, hogy egy polgár gránátos, a deákság ki-

mondhatlan örömére, azt a hirt hozta, hogy a polgárőrség kivo

nult, s egyszersmind biztositotta az ifjuságot, miszerint a pol

gárőrség nem fogja magát engedni arra fölhasználtatni, hogy a

nép ellen harczoljon, és mindazok, kik az absolutismusnak és

szolgaságnak végett akarnak vetni, a bécsi polgárok közremü

ködésére és támogatására számolhatnak.

A deákság lelkesedése uj tápot nyert egy, a külvárosokból

érkező jogász azon jelentéséből, miszerint a külvárosokban a

mozgalom iránt a legjobb hangulat uralkodik, és a külvárosiak

részvétére biztosan lehet számitani. E jelentés nagy aggályt osz

latott el, mert a közlekedés a külvárosokkal el levén zárva, at

tól lehetett tartani, hogy ott a dolgok állásáról nem birnak kellő

tudomással s az ottani nép nem tudandja magát a történtek

iránt tájékozni. Emiitett jogász mindez aggálynak véget ve

tett és biztositá társait, hogy ott alig várják, hogy a mozgalom

hoz csatlakozhassanak. Csak egy volna szükséges: a künn vá

rakozó tömegeknek utat nyitni a városba, mert minden kaput

katonaság tart elfoglalva. Csak egy kaput kellene fölszaba

ditani, és azonnal nem néhány ezer, hanem legalább százezer

ember tódulna a városba, kik mindnyájan forradalomra vannak

hangolva, és kiknek csatlakozása által a gyenge helyőrséget

könnyen meg lehetne semmisiteni.

E hirek azonnal elterjedtek az egyetemen és környékén.

Többen azt inditványozták, hogy azonnal valamelyik nagyob

bik kaput kell megrohanni, azt, habár áldozattal, el kell foglal

ni, és a közlekedést a külvárosokkal fölszabaditani. A többség

a „Karntner-kapu" fölszabaditását határozta el, és már számo

san voltak indulóban, midőn egyszerre hire ment, hogy H y e és

Endlicher tanárok nagyfontosságu hirekkel érkeztek az

egyetemre, melyeket a deákokkal közölni kivánnak.

És a két tanár csakugyan megjolent. Hy e fölment a jo

gászok termébe, hová tódult utána az ifjuság, és a szószékre lé

pett. Előadá, miszerint másfél nap óta, Endlicher kartár

sával, folytonosan azon fáradt, hogy a deákok törekvésének si

kert szerezzen. Voltak a legmagasb helyeken, és bebizonyitani

parkodtak, hogy a deákok föliratában kifejezett ohajoknak és
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kivánalmaknak szükséges eleget tenni. Sajnos, nincsen azon

helyzetben, hogy kedvező feleletet hozhatott volna, de még csak

kilátással sem kecsegtethet, mert nem sikerült sem a főhercze

geket, sem a döntő befolyásu egyéneket nemhogy engedmények

adására birni, de azok szükségességéről meggyőzni. Mindamel

lett ő és barátja nem hagyják el a deákokat, és bár ő négy gyer

mek atyja, kész a deákok sorsában osztozni.

Endlicher hasonló értelemben nyilatkozott. Az udvar,

mondá, készebb elhagyni Bécset s valamelyik tartományvárosba

vonulni, mint az uralkodó kormányrendszerből csak egy betü

nyit is engedni. Lajos főherczeg, Metternich, Sedl-

n i c z k y és uszályhordozóik, kiknek bukását a nép kivánja,

erősebben állnak a császár bizalmában, mint valaha. A belvi-

szonyok reformjáról, melyet minden hazafias érzelmü ember

évek óta ohajt, szó sem lehet. A jelen nemzedék a harezban ta

lán el fog vérzeni, de abban osztozni minden jobb érzésü hazafi

nak kötelessége. Én és társam,— végzé beszédét, — oldalatokon

fogunk maradni még akkor is, ha a sors könyvében az volna

rólatok megirva, hogy az ifju, uj Ausztriáért vértanuságot

kell szenvednetek, mert föl nem teszszük, hogy szent eszméi

tekhez hivek ne maradjatok."

Mint képzelni lehet, a tanárok beszéde taps és „éljen !" —

vihart idézett elő. Fölkértek őket, hogy álljanak a deákok élé

re, és oszszák meg velük a harezot a jogért és szabadságért. A

lárma mind zajosabbá vált, és miután a távolabb állók nem hall

hatták a tanárok későbbi csillapitó beszédét, melyben az ifju

ságot minden elhirtelenkedéstől óva intették, átalánossá vált

azon hit, miszerint e két tanár csakugyan a deákság élére áll

és el van határozva, azt vezetni. „Fegyverre, a Karntner-kapu-

hoz!" kiáltozták viharosan, és szónokok léptek föl, kik buzdi

tották társaikat, hogy az egyetem környékén fölállitott katona

ságot rohanják meg, a fegyvereket vegyék el tőlük, azután ro

hanjanak nagyobb katonácsapatokra, a nép s egiteni fog, és si-

kcrülend a katonaság leverésével az ügynek diadalt szerezni.

És csakugyan már számosan indultak e vakmerő vállalat

megkisérlésére, midőn egy férfi tolakodott a szószék felé, azon

kijelentéssel, hogy beszélni akar. Megnevezte nevét. Dr. K ö c k

orvos volt. És sikerült neki föllépése által az induló ifjuságot

pár perezre még visszatartani.
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Köck szószékre lépett, és a pillanat hatalmától fölbuz

dult hangon s szavakban fölszólitá az ifjuságot, hogy mielőtt

fegyvertelenül rohanna a katonaságra, fegyvert kiklizdeni ma

gának, hallgasson még egyszer a megfontolás szavára, és kisé

relje meg még egyszer a béke és törvényesség utját. Bátor el

szántságuk dicsőségükre válik ugyan, mielőtt azonban remény

teljes, ifju életüket föláldoznák, kötelességük a haza s ön

maguk iránt minden törvényes eszközt megkisérleni. És emlé

keztette az ifjuságot a bécsi egyetem azon kiváltságára, misze

rint annak magnificus rectorának, földiszitve méltósága jelvé

nyeivel, joga van minden időben, minden körülmény között,

minden őrségen keresztül, föltartózhatlanul, a fejedelemtől be-

bocsáttatását kérni, melyet a fejedelem meg nem tagadhat E

kiváltság ötszáz éves, és a jelen perez olyan, hogy az egyetem

nek e kiváltságát föl kell használnia. E legnagyobb válság

órájában, midőn ezer ifju élet el van határozva haza- és szabad

ságszeretetét vérével megpecsételni, a rectornak kötelessége e

jogával élni.

Köck beszéde az ifjuságra nagy benyomást tett. A ki

váltság, melyre hivatkozott, nem volt előtte ismeretés, sőt ugy

látszott, maguk a jelen volt tanárok, Hye és Endlicher

sem tudták létezését.

Dr. Köck egy elsárgult, kevesek előtt ismert okmányt

hozott az egyetem levéltárából világosságra, s az által oly cse

lekedetet vitt véghez, melynek horderejét ma alig lehet már ki

számitani. Mily kimenetele lett volna a bécsi márcziusi forra

dalomnak, ha e régi okmány létezése a kellő perezben nap

fényre nem jő, ki tudná azt most megmondani ? Annyi bizonyos,

hogy Köck ez okmány földeritése által sok nemes ifjú életet

mentett meg, és föllépése a márcziusi mozgalomnak egészen uj

fordulatot adott, mert a beállott fegyverszünet nem lön megza

varva, és ez által időt nyertek alkudozásokra, melyek, mint a

következés megmutatta, a kormányra nézve veszedelmesebbek

lettek, mint a végbe ment utczai kihágások.

Köck inditványát elfogadták. Jellemző, hogy az indit-

váuy ellen csak egy szó emelkedett, az sem deáké, hanem Hye

tanáré volt, ki azon aggodalmát nyilvánitá, hogy a katonaság

nem fogja a rectort a Burgba bocsátani, és valamint a többi kér

vény is eredménytelen volt, ugy a rector kérelme is eredmény
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telen lesz. Köck azonnal megczáfolta Hyet. A helyzet vál

tozott, monda. Nem az eddigi petitiók okozták, hogy a katona

ság a fegyvertelen népet megtámadta. És a rector föladata lesz

nem az előbbi kérvények ismétlése, hanem az, hogy a de.ák-

ság saját oltalmára és a fegyvertelen polgá

rok védelmére a katonaság ellen törvénysze-

rüleg fölfegyver keztessék. Ezt kell a rectornak kér

nie. A deák, a polgár nem maradhat többé fegyvertelenül a

katonaság brutalitása ellenében. És ezt nem kérni, hanem köve

telni kell. A kérelem pillanata elmult. Mióta fegyvertelen em

berek vére folyt, azóta követelni kel.

Nem szükség emlitenünk, Köck beszéde mily hatást idé

zett elő.

„A rectorért kell menni!" hangoztatá viharosan az ifju

ság, és dörgő kiáltozása mint villám terjedt szét az egvetem-

téren.

Alig néhány perez mulva egy kisded termetü, galambfe

hér haju, hajlott alaku öregecske lépett a terembe, kinek min

den tagja reszketett. A deákok tiszteletteljesen, meghatottan

nyitottak utat előtte. Kalapját mindenki levette. Az öregecske

a szószékig tipegett, melyre a legközelebb állók előzékenyen

fölsegitették. Mély csend állt be.

Az öreg, ki a szószékre lépett, a márczius előtti Ausztria

egyik leghiresebb jogtudósa, az akkori rector magnificus, a het

venegy éves Jenull Sebestyén udvari tanácsos volt.

Jenull jellemzéseül a következő eseményt érdekesnek

tartjuk elmondani. Midőn Rotteck a 30-as években Bécsben

volt, Jenullt is meglátogatta. Jenullt e látogatás nagy

zavarba hozta. Később Metternic h-c h e l találkozván, men

tegette magát, bogy Rotteck meglátogatta. Metternich

mosolygott e meutegetődzésen. „Nem tesz semmit!" — mondá

Metternich kedélyesen, —. „azért mi nem tarjuk önt dema

gognak." — „A Sedlniczky kémrendszer," — jegyzé meg

W ü r z b' a c h, ki e történetet elbeszéli, — „igy csinált a legje-

lesb férfiakból — carricaturákat."

Elképzelhetjük, mikint érezte magát a szegény öreg, mi

dőn a tanulók meghivására az egyetemben megjelent. Dr. K ö c k

elöterjeszté a deákok kivánatát. Jenull késznek nyilatko

zott az udvarhoz menni, azonban fölkérte az ifjuságot, hogy
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visszatérteig csendesen viselje magát, ís miután föltette ma

gára a rectori jelvényeket, Hye és Endlicher tanárokat

fölkérte, hogy tekintve öreg korát, kisérjék az udvarhoz, Hye

szintén kérte az ifjuságot, hogy visszatértükig semmit sem tegye

nek és maradjanak az egyetemen, mit K ö c k az ifjuság nevé

ben megigért.

Jenull és a két tanár ezzel távozott, a pedellus elölépé-

se mellett, kikkel később a császári lakban fogunk találkozni.

Mig az egyetem épületében a mozgalom hullámai oly ma

gasra emelkedtek, hogy dr. K ö c k n e k csak egy véletlen, csak

az egyetem egy régi jogára történt hivatkozás által sikerült azo

kat megfékezhelnie, a melléképület hasonló jelenetek szinhe

lye volt. A különbség csak az volt, hogy mig az egyetemben

csak deákok, forró vértt ifjak tüzeskedtek, addig itt orvostudo

rok, tehát meglett, érett, komoly férfiak és családapák vetették

az események mérlegébe befolyásukat. Az orvosi kar tartotta

tanácskozását a melléképületben.

Az itt egybegyült tudorok rokonszenvező tanui voltak a

rendek házában történt eseményeknek. Szükségtelen emlite

nünk, hogy az itt egybegyült, mintegy nyolezvan gyakorló orvos

között számosan voltak, kik a korszerü eszméket legbuzgóbban

pártolták. A kormánytól függő korelnök, W e l l kormányta

nácsos, az egyetemen történt események néma tanuja volt. A

hozzá közel álló kartagok által fölszólitva, hogy azonnal gyü

lést tartson, azon aggodalmát fejezte ki, hogy az orvosi kar ha

táskörét lépné tul, ha a fönforgó körülmények k özött gyülést

tartana. Félénkséget, szolgaságot vetettek szemére, heves szó

váltásra került a dolog közöttük, végre hajlandónak nyilatko

zott a gyülés összehivására azon föltétel alatt, hogy az elnöklés

től mentsék föl. A kar tagjai ebbe beleegyeztek, és a még fia

tal, nem régiben választott dekán, dr. L e r c h azonnal a con-

sistorialis épületbe ment, hogy a gyülést megnyissa és az elnök

séget átvegye.

E gyülés politikailag legfontosb gyülés volt, mely Bécs

ben a márcziusi napokban tartatott. Tagjai oly polgár-erényt ta

nusitottak, mely tisztelettel tölt el beunünket. A márcziusi moz

galom iránti lelkesedés sehol oly tiszta kifejezést nem nyert,

mint e gyülés kebelében , és az sajátságop, hogy azon lapokban

és röpiratokban, melyek a márcziusi napok után közvetlenül
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megjelentek, e nevezetés gyülés csak felületesen lett megemlit

ve, és még senki le nem leplezte azon történelmi emléket, me

lyet a bécsi orvosok e napokban önmaguknak emeltek.

Mi azon helyzetben vagyunk, hogy e gyülés jegyzököny

véből menthetjük adatainkat.

Dr. Lerch dékán délután 6 órakor megjelent, a gyülést

megnyitja. Előadja, miszerint dr. W e l l, a kar elnöKe nem

akarván elnökölni, neki jutott a szerencse mint dekánnak elnö

kölhetni. Szükségesnek tartotta a gyülés összehivását, hogy a

véres és messzeható események következtében az orvosi karnak

alkalma legyen nyilatkozni azon módok fölött, melyek a véron

tás megszüntetésére, és a Bécset, nevezetesen pedig a deákságot

fenyegető veszélyek eltávolítására alkalmasak. 0 maga késznek

nyilatkozik minden szükségesnek látszandó missió teljesitésére.

Utána szót emel dr. L ö e h n e r, ki a császárhoz küldendő

küldöttséget hoz inditványba, mely

1. hiven terjeszsze elő az utczákon történt véres esemé

nyeket, és kérje meg ő Felségét, hogy Bécs polgárait minden

könnyelmü és önkényes hatalmaskodás elLn védelmezze ; és

2. eszközölje ki ő Felségénél, hogy a kormány élén álló

férfiak rögtön eltávolittassanak, a katonai parancsnokok mellőz

tessenek és a polgárok fölfegyverkeztessenek.

A gyülés azonnal elfogadja a küldöttségre vonatkozó in

ditványt. A küldöttség tagjaiul megválasztatnak: dr. Engel,

dr. L e r c h és dr. S c h i l l i n g.

Dr. Seligmann kötelességének tartja figyelmeztetni

azon forrongásra, mely épen e perezben az utczán a deákok kö

zött uralkodik. Onnét e perezben szintén küldöttség készül ő

Felségéhez. E küldöttség tagjai : a rector magnificus, Hye és

Endlichcr tanárok. Kérdezi: nem volna-e czélszerü, ha e

két küldöttség egyesülne ?

Dr. P o l i t z e r azon véleményben van, hogy az orvosi kar

önálló küldöttség által jelentse ki a forradalom lecsen-

desitésére czélszerüknek tartott eszközeit.

Dr. Innhauser s mások hasonló értelemben nyilat

koznak.

A gyülés most a következő pontok előadásával bizza meg

a küldöttséget :
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1. a küldöttség ő Felségének hiven ferjcszsze elő a véres

eseményeket és fenyegető veszélyeket ;

2. iparkodjék ő Felségétől rögtön parancsot kieszközölni

hogy a város biztonsága felől más közegek gondoskodjanak,

nem a jelenlegiek.

3. a deákság, az akadémia testületek és a polgárság fel

fegyverzése szorgalmazandó.

Erre dr. M a t z e l értesiti a gyülést, hogy a deákok be

csületszavukkal kötelezték magukat a küldöttség eljárása ered-

n ényének bevárására.

Dr. Schilling inditványára még a következő határo

zat keletkezett :

„Az orvosi kar magáévá teszi a deákok ügyét s oda fog tö

rekedni, hogy minden, bármely oldalról jövő kihágásnak eleje

vétessék, és iparkodni fog minden körben, mely az orvosok előtt

nyitva áll, a szabadság ügyét előmozditani, és nem engedni,

hogy a szabadelvü törekvések bármely oldalról megszorittas-

sanak."

Az ülés esti tiz órakor széloszlott.

Miután az orvosi kar küldöttsége eltávozott, az orvosok

ünnepélyes menetben az aulára vonultak, hol az egybegyült

deákoknak kijelentették, hogy az orvos-kara deákok ügyét ma

gáévá tette, s az orvosok el vannak határozva, a deákok sorsá

ban osztozni.

A deákok e kijelentést leirhatlan lelkesedéssel és legme

legebb elismerés kitörésével fogadták.

A rector magnificus távozása után a deákok csapatokba

oszlottak. Dr. Köck és dr. Obermayer iparkodtak a ren

det föntartani. Köck fölszólitására a jogászok, orvostanhall

gatók, technikusok és philosophasok, egy-egy csoportba alakul

tak. Mindegyik csoport megválasztotta a maga vezérét, ezek pe

dig a fővezért. A jogászok dr. G i s k r á t , az orvosnövendé

kek dr. Strichet, a philosophusok Oberrauch kartársu

kat választották vezérül, a technikusok vezére neve nem jött tu

domásunkra.

A deákok hangulata annál nyugtalanabb lett, minél to

vább késett a küldöttség, ésKöcknek, Obermayer nek,

valamint az orvosi kar tagjainak nagy küzdelmükbe került a

rendet föntartani.
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A nagy nehezen féken tartott deákságot egy közbejött ese

mény alig lecsillapithatlan forrongásba hozta.

Egyszerre két férfi jelent meg az aulában. Az egyik pol

gári egyén volt, karjain fehér szalaggal, az akkoriban ismeretes

S c h m i d l iró, a másik katonatiszt. S c h m i d l azon nyilat

kozattal lépett föl, hogy öt s a mellette levő katonatisztet A l-

b r e c h t főherczeg azon fölszólitással küldötte a deáksághoz,

hogy ha szivükön fekszik a rend és a város nyugalma, fehér

szalagot kötve karjaikra, csatlakozzanak a katonasághoz, és ösz-

szetett erővel iparkodjanak a rendet helyreállitani és föntartani.

Schmidl alig végezte beszédét, midőn a deákok iszo

nyu lármába törtek ki.

— Le a katonasággal, mely a népre lőtt ! — zugták min

den felől. — Le Albrecht főherczeggel, ki parancsot adott

a népet lőni !

Kocka zivatart alig tudta lecsendesiteni.

— Mondják meg önök Albrecht főherczegnek, — szólt

a küldöttekhez,—a mit láttak és hallottak. Mondják meg ő Fen

ségének, hogy az egyetem épen e perezben járult ő Felségéhez,

hogy fölfegyverkeztetését kérje. Az egyetemi ifjuság senkivel

sem léphet addig alkudozásba, mig küldöttsége vissza nem tér.

Köck szavait dörgő helyeslés követte, és Albrecht

főherczeg küldöttei eredmény nélkül távoztak.

XVIII.

A császári lakban.

A forradalom kitörése óta csak keveset időztünk a csá

szári lakban, akkor is csak a státus-conferentia termeiben, a

nélkül, hogy szemügyre vettük volna, mi történik magában a

császári családban.

Márczius 13-dika délutánjának első óráiban a császári re-

sidentiában tökéletes fejetlenség uralkodott. A „Ferencztér"

tökéletes táborhelyhez hasonlitott. A kövezeten széna, szalma

hevert s néhány osztály lovasság táborozott. A mellékudvarok s

folyosók tele voltak katonasággal, a fegyverek gulákba voltak

rakva, a katonák csapatonkint heverésztek, mig az udvari pin
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czékböl és konyhából dúsan voltak ellátva. A termek, minél

inkább közeledett az est, a rémület s ziláltság annál több jelét

mutatták. Mi eddig hallatlan volt, mindenki szabadon mehetett

magának a császári családnak termeibe, hogy sajnálkozhassak

az események fölött, vagy tanácsolhasson a válság pillanataiban.

Különösen Lajos főherczeg termei, melyekben a státus-

conferentia szakadatlanul ülésezett, telve voltak meglehetősen

„kevert" társasággal. Állam- s udvari hivatalnokok, katona

tisztek, udvari szolgák tarka vegyületben jöttek-mentek, majd

hirekkel, majd parancsokkal, majd tanácsadással. Időnkint még

udvari hölgyek is betekintettek kisirt szemekkel, elrémült arcz-

czal, dobogó szivvel s elfojtott lélekzettel, hogy vigaszt s meg

nyugtatást keressenek maguknak.

Igen sajnáljuk, hogy nem találkozott szemtanu, ki a csá

szári lakban márczius 13-án történt eseményeket elfogultság

nélkül följegyezte volna. Gr. H a r t i g, ki szemtanu volt, leirja

ugyan ez eseményeket „Genesis" czimü munkájában, de Ha r-

tig, az események egyik legelfogultabb szemlélője, nagyon is

udvari ember volt ahhoz képest, hogy tekintélyül idézhetnök

H a r t i g a maga szempontjából tekintette s irta le az esemé

nyeket, és ismeretes levén kormányhü érzelme, mely a pártat

lan történetiró hideg szerepéből egész a szenvedélyességig ra

gadta, előttünk kevés hitelt érdemel.

Daczára tehát, hogy nem rendelkezhetünk irott adatokkal,

iparkodni fogunk mégis ugy s oly hiven elmondani az esemé

nyeket, a mint azok történtek, s nem fogunk eltérni a valótól.

Midőn az országos rendek a császári lakban, Lajos fő

herczeg előtt megjelentek, ki a gyengélkedő császár helyett

most a legfőbb forumot képezte , korántsem egyöntetü akarat s

elv személyesitője előtt álltak. Laj os főherczeg, mielőtt az or

szágos rendek küldöttségét fogadta volna, nem mulasztotta el

ugyan a státusconferentia tagjaival magát környezni, mégis a

rendekkel szemben nem kormány, hanem csak néhány ko r-

m á n y z ó állt. A döntő perczben kitünt, hogy Ausztriának tu

lajdonképen semmi kormánya sem, de legkevesebbé volt mo

narchiai kormánya, innét határozatlanság, kapkodás és zürzavar

mutatkozott mindenfelé.

A rendek mint közvetitők nép és trón között léptek föl. Ki

jelentették, hogy a korszellem engedményeket követel és a kor

A bi'csi márcziusi napok 1813-ban. J
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mányzatban gyökeres reformoknak kell -történnie. Audientiá-

juk a főherczegnél rövid ideig tartott, ki meglehetősen hidegen

bocsátotta el őket, miután szemrehányást tett volna, hogy „lá

zongó néptömeg" megbizása elfogadására alacsonyitották ma

gukat. Egyébiránt várakozásra intette őket, mig a státusconfe-

ventia tárgyalás alá veendi kivánatukat.

A rendi küldöttség pár óráig várakozott a főherczeg elő-

termében, mialatt tannja volt, hogy számos főrangu katonatiszt,

ezek között Windischgratzhg. hivatott be a <. onferentiába.

Látták továbbá az ablakokból, hogy a „Ferencz-téien" katonai

intézkedéseket tesznek a várlak védelmére, hogy ágyukat álli

tottak föl s hogy a tüzérek égő kanóczokat tartottak kezeikben,

következőleg a dolgok komoly szinezetet nyertek.

A rendek küldöttsége csak várt, várt, de hiában. A stá-

tusconferentia nem akarván elismerni annak hivatalos jellegét,

kerülte vele érintkezésbe bocsátkozni. Csak este felé, midőn a

deákok s polgárőrség küldöttségei jelentek meg, jutott eszébe,

hogy bizony a rendek közvetitők is lehetnének a kormány és

nép között.

A két utóbbi küldöttség közöl először is a polgárőrség

küldöttségét fogadta a státusconferentia. E küldöttség vezére

az ismeretes nagy borkereskedő Scherzcr volt, ki e fogadta

tást igy irja le:

„Délután öt óra lehetett, midőn a császári lakba értünk.

A kapu előtt ágyuk álltak, és a császár egyik segéde, gr. M i-

trowszky jött előnkbe, kérdezve, mit akarunk ? Miután ez

urnak elmondtuk azon szándékunkat, hogy mindenekelőtt a csá

szár ő Felségéhez kivánunk bebocsáttatni, kért, hogy várakoz

zunk, mig visszatér. Mitrowszky nem sokára két feketébe

öltözött ur kiséretében tért vissza, kiknek egyike gr. H a r t i g,

a másik báró P i 1 g r a m volt, mindkettő államtanácsos. H a r-

tig kérdezte, mit akarunk? Mi röviden, egyszerüen elmondok

szándékunkat, mireHartig megjegyzé, „hogy ö Felsége sem

mit sem fog kicsikartatni engedni, és tévedésben volnánk, ha

hinnők, hogy ő Felsége a franczia királylyal hasonló helyzet

ben van, vagy oly alkotmányt erőszakolhatnánk rá, milyet L a-

j o s bajor király három óra alatt megadott." Habár e nyilatko

zat boszankodással töltött el, én mégis megmaradtam a mellett,

hogy a polgárok küldöttségét ő Felségének el kell fogad-

\
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ni a. Ez utóbbi szavaimat megnyomtam. Gr. Hartig ő Fel

sége gyöngélkedését hozván föl ürügyül, megigérte, hogy L a-

jos főherczegnek fog bennünket bejelenteni. Én erre kijelen

tém, hogy L aj o s főherczeggel semmi dolgunk, és eredményt

csak ö Felségétől várunk. E nyilatkozatom daczára, Lajos főher-

czeg lakosztályába vezettek bennünket, mely telve volt várako

zókkal, a többi között ott várakozott a rendek küldöttsége is."

„Bevezettetvén Lajos f'őherczeghez, elmondók a város

aggasztó helyzetét, és kértük ő fenségét, kegyeskednék némi

engedményeket kieszközölni, miután ellenkező esetben a legro-

szabb következményektől lehet tartani, mert az ingerültség nőt-

tön nő. A főherczeg, ki igen hidegen, sőt barátságtalanul foga

dott, azon válaszszal bocsátott el bennünket, hogy a polgárok

tól megvárja, miszerint a rendet föntartani segitenek, egyébiránt

engedményekről szó sem lehet."

„Ez audientia korántsem nyugtatott meg bennünket, és

miután egyrészről tudtam, hogy e keményszivü embert semmi

sem képes meglágyitani, másrészről pedig, mint hallottam, a

rendek küldöttsége már délutáni 2 óra óta hasztalanul várako

zik, legkisebb reményem sem volt valamely eredményhez és

társaimat fölszólitám, hogy távozzunk."

„E perczben valaki karon fogott s egyik sarokba vezetett,

hol szemeibe nézvén az illetőnek, János főherczegre ismertem."

Édes barátom! — mondá; — tudom: mi hol nyom

benneteket. Várakozzatok itt még csak keveset.

„E szavai után ismét Lajos főbg lakosztályába sietett."

„Nem sokára gr. Hartig jött hozzám."

— De hát tulaj donképen mit is akarnak önök? — kérdé

tőlem nyersen.

Mindenekelőtt a polgárok kérvényében foglalt három

pont megadását mulhatlanul szükségesnek tartom ! — viszon-

zám, — azonban egy egyetlen engedmény magában foglalná

ama hármat is."

— És mi volna az?

—Metternich herczeg elbocsátása. Ha ez örvendetes hirrel

lephetném meg a népet, az minden másnál inkább megnyugtat

ná a kedélyeket.

„E szavaim mint mennykőcsapás érték a Metternich-féle

szövetség tagjait."

9*
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—Hát azt hiszik önök, — förmedt rám, — hogy Ő Felsége

oly férfit, mint hg. Metternich, a nép szeszélyeinek föláldozna ?

„A'ig végezte be szavait gr. Hartig, egy segédtiszt lé

pett hozzánk, ki intett, hogy még egyszer menjünk be a főher-

czeghez. Miért részesültünk e második audientiában, maig is

talány előttem, miután ugyanaz az eredménye volt, mint az el

sőnek. „Önöktől függ a csend helyreállitása!" — voltak a fő-

herczeg semmitjelentő szavai. Erre kijelentettem az egész gyü

lekezet előtt, miszerint igen sajnáljuk, hogy a népnek meg

nyugtató választ nem vihetünk, és azért a következményekéit

jót nem állhatunk. Ekkor távozni akartunk, de ismét visszatar

tóztattak, sőt akadályoztak, hogy el ne mehessünk, tehát ugy

szólván letartóztattak bennünket, nehogy megbizóinknak vá

laszt hihessünk. Néhány perez mulva hg. Metternich, Al

brecht és Miksa főhereze gek léptek a terembe, kiket nem

sokára azután a császári család több tagja követett. Hg. Met

ternich hozzám lépett és miközben vállamat veregeté, e sza

vakat mondá: „Ön bécsi polgár, a bécsi polgárok minden al

kalommal kitüntették magukat és szégyen volna, ha önök a ka

tonasággal egyesülve, egy utczai zavargást elfojtani nem tudná

nak!" „Ez nem utczai zavargás, — viszonzám én, — hanem

forradalom, melyben Bécs minden osztálya részt vesz. A kato

nasághoz nem csatlakozhatunk, mert az gyülölt, mióta a népre

lőtt." Albrecht főherczeg ugy nyilatkozott, hogy a katona

sággal együtt fogjuk az őrhelyeket elfoglalni, azonban el lehe

tünk készülve, hogy minden legkisebb ellenszegülés esetében

lőni fognak. Társaim vonakodtak a katonasággal egyesülni,

mire Miksa főherczeg e szavakat mondta : „Tehát ti is rebel

lisek vagytok, és rátok is lőni fognak." Eiképzelhetö, hogy az

ily nyilatkozatok igen lehangoltak bennünket. — Minden to

vábbi válasz vagy megnyugtatás nélkül hagyók el a termet és

a Burgból távozni akartunk, azonban nem lehetett. Nem lehe

tett kételkednünk, hogy szándékosan nem eresztettek ki a Burg

ból, tehát le voltunk tartóztatva."

„E közben megjelent az egyetem, nem sokára utána az

orvoskar küldöttsége, melyek a dolgok állását s az ifjuság fe

nyegető magatartását élénk szinekkel rajzolták. Jöttek mások

is, ujabb meg ujabb fenyegető hirekkel, de mindez semmit sem

használt, és mi tovább voltunk ott három óránál, a nélkül, hogy az

alatt a nép megnyugtatására csak legkevesebbet is tettek volna."
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„Most negyedszer nyomultunk az audientia-teretnbe. A

háttérből lassu, nyugodt léptekkel közeledett felénk hg. Met

ternich.

—Önök, — mondá, — a polgárok nevében jelentetlék ki,

hogy tőlem függ Ausztria nyugalma helyreállitása. Tehát legyen

meg ! Örömmel teszem le méltóságomat a fejedelem lábaihoz.

Szerencsét kivánok az uj kormányzáshoz, szerencsét kivánok

Ausztriának !

„E nyilatkozatra „éljenekbe !" törtünk ki. Én rohantam az

utczára. A „Mihály-téren" egy gázlámpa talapzatára lépve,

hangosan kiáltám : „Hg. Metternich megszünt Ausz

triát kormányozni!"

Scherzer e hiteles leirását használjuk a Burg belsejé

ben történt ama döntő események alapjául, melyek a kormány

rendszer s Metternich megbukását idézték elő. Scherzer

jelentéséből kitünik, eleinte mi kevés eredményt igérhetett a

polgárküldöttség fogadtatása. Alig hallgatták ki, fenyegetések

által iparkodtak megfélemliteni, huzták halasztották valami ki

elégitő feleletet adni, behivták, kiküldték három-négyszer is,

órákig várakoztatták — semmiért, mig végre az események ro

hama válságos fordulatot adott a dolognak, mely fordulat Met

ternich lemondásában nyilatkozott.

Nem szenved^kétséget, hogy e küldöttség eredménytelenül

tért volna vissza, ha az események a kormányra nézve mind és

mind veszélyesb alakot nem öltenek, másrészről ba az egyetem

küldöttségei közbe nem jönek, melyek a császári ház jelenvolt

8 irányadó tagjaira megdöbbentő hatást gyakoroltak, látván e

küldöttségek élén férfiakat, kik értelmiségük 9 befolyásuk által

sulyt kölcsönöztek az ügynek, melyet képviseltek. Innét az

egyetem küldöttségeinek a várlakban döntő szerep jutott osz

tályrészül, melyről tüzetesebben a következő fejezetben.

XIX.

Az egyetemi küldöttségek.

Midőn Jenul l, Endlicher és Hye a „Sz. István

tér"-re értek, az ott parancsnokló tábornoktól kiséretül egy tisz

tet kértek, és a „Karntner-utczán" keresztül a „Mehlmarkton"
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át a Burgba vonultak. Ide érkezve, először is gr. Kolowrat-

h o z mentek, kit fölkértek, hogy eszközölne ki számukra a csá

szárnál audientiát. Kolowrat azt a császár gyengélkedésé

nél fogva lehetetlennek állitá, azonban a küldöttséget Fe-

rencz Károlyhoz kisérte. Ferencz Károly becsüle

tére biztositá a küldöttséget, hogy némely engedmények már

folyamatba vannak téve, azonban a deákok fölfegyverzését a

kormány meg nem engedheti.

A küldöttség most Lajos főherczegnél kisérlé meg sze

rencséjét. Várakoznia kellett, mig a főherczegbez bejuthatott.

Lajos főhg először ugyanazt felelte, mit Ferencz, különösen

hangsulyozván azt, hogy a deákok fölfegyverzéséröl szó sem

lehet. Jenull kifejté, hogy a küldöttség nem teheti ki magát

veszélynek, hogy tagadó válaszszal térjen vissza a deáksághoz,

sőt az öreg férfi még le is térdelt a főherczeg előtt, hogy ne bo

csássa el a küldöttséget eredmény nélkül. Mondják, hogy az

ősz férfi meginditólag melegen beszélt, a dynastia érdekében

kérte a főherczeget az ifjuság kérelme teljesitésére, szavát adta,

hogy a deákság képes egyedül a forradalmat lecsendesiteni, de

mind hasztalan, az öreg rector magnificus meleg beszéde a fö

herczeget meg nem inditotta s nem tudta magát elhatározni,

hogy a küldöttségnek határozott feleletet adjon. Minden, a mit

mondott, annyiból állt, hogy a deákok fölfegyverkezését azon

nal tanácskozás tárgyaul teendi. Erre a küldöttség azt kérte,

hogy igazolásaul a főherczeg irásban adná ki igéretét, mireLa-

j o s késznek nyilatkozott és P i l g r a m államtanácsost azon

nal megbizta, hogy néhány hasonló tartalmu sort fogalmazna,

mit Pilgram rögtön a küldöttség jelenlétében teljesitett, és a

főherczeg nyilatkozatát papirra tette.

A küldöttség e válaszszal ellátva, telve balsejtelmekkel,

visszaindult az egyetemre.

Midőn épen készülőben volt a főherczeg termeit elhagyni,

megtudta, hogy az egyetem egy másik küldöttsége, tudniillik az

orvoskaré, érkezett a Burgba, szintén engedményeket kérendő.

Az orvoskar küldöttsége a Burgba érkezvén, szintén a

császárhoz akart bemenni, azonban ugyanazt a választ kapta,

melyet a deákság küldöttsége. „A császár beteg, — nyerte vá

laszul a szolgálatot tévő kamarástól, — azonban Károly fő

herczeg nem fogja visszautasitani a küldöttséget." A küldött
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ség most a főherczeghez sietett, ki azonnal készen volt az elfo

gadásra.

A küldöttség előterj eszté kérelmét. Azonban Ferencz

főherczeg Lajos főherczeghez utasitá azon kijelentéssel, hogy

ö nincsen azon helyzetben, hogy engedményeket tehetne".

Midőn a küldöttség az előtermet elhagyva, Lajos főher

czeghez indult, értésére esett, hogy a császár csak a déli órák

ban volt gyöngélkedő állapotban, most már azonban jobban

van. Az orvosok legott elhatározták, hogy ismét megkisérlik a

császárhoz bemenni, de a császár előtermében álló kamarás ha

tározottan kijelenté, hogy a császár senkit sem fogad, és La

jos főherczeg van fölhatalmazva a császár nevében intézkedni.

Az ide-oda küldözgetés által föltartóztatva, a küldöttség

meglehetősen későn jutott Lajos főherczeg lakosztályába,

mely mint már emiitettük, tömve volt minden rendü és rangu

várakozókkal. A többi között néhány polgárörségi tiszt is je

len volt, kik azonnal az orvosokhoz siettek s a fönforgó tárgy

ról beszédbe ereszkedtek. Az élénken beszélő csoportot azon

nal tábornokok, törzstisztek, államhivatalnokok és udvari sze

mélyek fogták körül, kik szintén a beszédbe elegyedtek, mi né

mi vitát idézett elő. Az orvosi kar küldöttsége és polgártisztek

ugyanis a csend helyreállitása egyik mellőzhetlen föltételeül

Metternich elbocsátását vitatták, mire amazok csodálkozá

sukat fejezték ki, hogy ily merész s vakmerő követelésnek mi

ként mernek kifejezést adni? /

A vita épen javában folyt, midőn Lajos főherczeg, M e t-

ternich herczeg és Ko l o wrat gróf a terembe léptek. A

dekán és dr. Schilling azonnal a főherczeghez fordultak s

kérelmük meghallgatását sürgették. Dr. E n g e l a legmelegeb

ben indokolta, hogy az egyetemi ifjuság bizalomra érdemes. „Az

érzület, melyet nyilvánitunk," mondá dr. S c h i l l i n g, „a nép

érzülete. Mi orvosok a nép minden osztályával érintkezésben

vagyunk. Mi meglátogatjuk a nagyok palotáit épen ugy, mint

a szegények kunyhóit. Minden szó, melyet fenséged tőlünk hall,

a nép ohajtásának viszhangja."

A főherczegre e sürgetés, rimánkodás mégis látszott némi

hatást gyakorolni. Ingadozott és tanakodott magában, mit fe

leljen. Azonban rögtön egy másik csoporthoz fordult, mely ma

gas állásu hivatalnokokból állt, kik a főherczeget arra iparkod
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tak hangolni, hogy tagadó választ adjon. E megrögzött bureau-

cratákkal elhagyta a termet. Kolowrat gróf, ki e közben a

polgártisztekkel értekezett, e perczben a küldöttség mellett ha

ladt el, alkalmasint azon szándékban, hogy a föherczeget kö

vesse. Dr. Engel föltartóztatta és kérte, hogy a küldöttség

megbizatását a főherczegnél támogassa. A gróf azt megigérte, és

csakugyan néhány perez mulva kiséretében a főherczeg vissza

tért, ki a küldöttséget várakozásra szólitá föl, miután az általa

kifejezett kivánatok tárgyalás alá kerültek.

A küldöttség e nyilatkozatból ismét reményt meritett. En

nélfogva dr. Schilling, be nem várva a határozatot, az egye

temre sietett, hogy a deákságot a dolog mibenlétéről értesitse s

várakozásra birja.

Azonban alig távozott dr. Schilling, midőn Stein-

f eld polgárőrségi százados a terembe rohant és oly hirt hozott,

mely minden jelenvoltat megdöbbentett. A hir igy hangzott :

„Az első polgárezred két polgára arendőr-

ség épülete ablakaiból agyonlövetett."

XX.

Merénylet a polgárság ellen.

A polgárőrség föllépését ott hagyók el, midőn az a belvá

rosba érkezett, hogy a helyőrséget a rend föntartásában segitse.

Azonban a fölfegyverzett polgárok a néppel rokonszenveztek.

Nem azon czélból jöttek tehát, hogy a nép ellen lépjenek föl,

hanem hogy a nép kivánalmait támogassák. A nép ezt tudta, és

azért a polgárőrséget leirhatlan lelkesedéssel fogadta.

A „Hof-téren," a polgári fegyverszertár előtt, hol a pol

gárőrség gyülhelye volt, már akkor ott voltak C z a p k a pol

gármester, a polgárőrség ezredese, Bergmüller alezredes,

Segner és Krones őrnagyok, kik teljes tevékenységet fej

tettek ki. A polgármester érzületét már ismerjük. C z ap k a a

Metternic h-rendszer megtestesült támasza és a mozgalom

ellensége volt. A három tőle függő hatósági egyén természete

sen egy huron pendült vele, és nem mulasztotta el a polgármes

ter értelmében hatni a polgárokra.

Azonban sem a polgármester, sem a három nevezett egyéu
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nem volt képes a polgároknál az ohajtott hangulatot előidézni,

és ha meggondoljuk, hogy a márczius előtti időkben mily te-

kintélylyel birt a bécsi polgármester a polgárok előtt, elképzel

hetjük, mily mérvet öltött a mozgalom az esti órákban, ha a pol

gárok a polgármester és a városi tanácsosok szavát semmibe

sem vették.

A polgárok e hangulata leverő benyomást tett a polgár

mesterre. Nemcsak a csapatok, de a tisztek nem mutatkoztak

intentiói iránt hajlékonyaknak. Czapka sem tudta, hogy mi

hez fogjon. Látta, hogy a polgárság elpártolt tőle, és törzstiszt

jeivel magára maradt. Különben birt annyi eszélyességgel, hogy

nyilvános összeütközést ne idézzen elő, mely okvetlenül bekö

vetkezett volna, ha megszokott tekintélyével lép föl. Talajdon

képen tehát maig sem lehet tudni, mi czélból rendeltetett a pol

gárőrség a városba. Eleinte az lehetett a czél, hogy a polgár

őrség a katonasággal egyesülten fog a rend helyreállitására föl

lépni, és maga C z a p k a e reményt látszott táplálni, mert tény,

hogy a státusconferentia a délutáni órákban arra számitott,

hogy a polgárőrség a helyörséghez fog csatlakozni és a mozgalom

elnyomására fog közremüködni. Ki tudja azt is, hogy mily ren

delet lehetett a polgármester zsebében, de látván a polgárság

szellemét és hangulatát, nem tartotta tanácsosnak azzal előlépni.

Innét történhetett, hogy a polgárőrség több óra hosszán

át a mozgalom közepette tétlenül állt és mint semleges néző vi

selte magát. Egyetlen egy osztály sem kapott parancsot, hogy

itt vagy amott tevékenyen lépjen föl. A polgárok végre türel

metlenkedni kezdtek, mert sejteni kezdték, hogy csak azért vá

rakoztatják őket, hogy lehetőleg visszatartsák minden beavat

kozástól. Elkezdtek morogni, mignem végre néhány csapat

parancsot kapott, hogy a belváros némely helyein czirkáljanak,

és a népre csendesitőleg hatni iparkodjanak. Ez nem maradt

eredmény nélkül, csakhogy épen ellenkező irányban, mint czé-

lozva volt. A nép ugy fogadta a polgárőrség föllépését, mint

szövetségesét, mi nem hogy csillapitotta volna a mozgalmat, sőt

lökést adott annak.

E csapatok egyike, A n r e i t e r százados vezénylete alatt,

a főrendőr-igazgatóság épülete közelébe érkezett. Itt nagy volt

a toloDgás, de nagy volt az örömrivalgás is, melylyel a polgár

őrség fölléptét fogadták. A rendőrségi épület be volt zárva, ab
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lakai befüggönyözve, és oly néma benne minden, mintha kihalt

volna belőle minden. A csapat, századosával élén, mindinkább

közeledett. Egyszerre, rögtön, a nélkül, hogy sejteni lehetett

volna, három lövés dördült ki a rendőrség ablakaiból, és két

polgár halálosan megsebesitve rogyott össze. E két polgár ne

hány perez mulva meg is halt. Az esemény következtében ke

letkezett rémület, düh, őrjöngés leirhatlan. A néptömeg egy

hangulag kiáltott boszuért. „Halált a rendőrségnek!"

viszhangozta az utcza, s mig a legközelebb állók a két haldokló

ápolásával s elszállitásával voltak elfoglalva, a tömeg a rendőr

ségi épület ostromához fogott, azon szándékkal, hogy a kit benn

talál, az az elkövetett merényletért halálával fog lakolni. E percz-

ben a „Graben" felöl egy osztály polgártüzér közeledett Baeck

hadnagy vezénylete alatt. A mindinkább szaporodó néptömeg

már a földszinti ablakokat készült lerombolni, melyeken át leg

könnyebbnek vélte bejuthatni az épületbe.

Szemtanuk borzadással emlékeznek vissza azon ingerült

ségre, mely e tömegen uralkodott. A legtöbben reszkettek dü

hükben, és szemük fehére vérbe borult. Némelyek még a pol-

gártüzérektöl is erőszakkal akarták a kardokat elvenni, hogy

fegyveres kézzel nyomulhassanak az épületbe. „Ide a kardo

kat, " — orditották tajtékzó dühhel, — „hadd konczoljuk föl a

kutyákat, kik polgárokra lőttek!"

A polgártüzérek, nehogy a dühös nép lefegyverezze őket,

arra határozták magukat, hogy az ostrom élére állnak. E percz-

ben ismét két lövés történt az ablakokból, melyek azonban sen

kit sem találtak. Ezután ismét egy lövés történt, mely egy fia

tal embert talált, ki állitólagosan nem sokára meghalt. Az inge

rültség tetőpontra hágott. Maga Baeck dühtől reszkető han

gon kiáltá : „Ha még egy lövés történik, kö kövön nem marad,

és legyilkolunk odabenn mindenkit!" Kivánta, hogy nyissák ki

a kaput. „Nem lehet, — hangzott belülről, — a kapu nagyon

el van torlaszolva, hanem a hátsó kaput kinyitjuk !" Erre az

első polgárezred épen akkor odaérkezett egy osztálya a főka

put elfoglalta, Baeck pedig csapatával az épületet megkerül

te, hol a hátsó kapu kinyitását sürgette. És csakugyan kinyi

tották a kaput, melynek küszöbén egy hadnagy jelent meg a

Hrabcvszky-ezredből husz katona fedezete alatt, ki azt a nyilat

kozatot adta, hogy a lövések „félreértésből" történtek, miután
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előbb az utczáról történt volna lövés be az épületbe, mely lövés

egy katonát megsebesitett.

B a e c k örséget állitott a kapu elé , ö pedig nebányad

magával bement az épületbe s minden szobát kikutatott , de

semmi gyanusat nem talált. Csak az egyik szobában érzett nagy

puskaporszagot. Ez alatt a nép orditozott, hogy az épületben

levőket szolgáltassák ki. Baeck meg akarván akadályozni a

vérontást, nem tudott egyebet tenni, mint a főkaput kinyittatta,

melyen kilépve, biztositotta a népet, hogy az épületben levőket

mind elfogatta, és a tulsó kapun ki a polgári fegyverszertárba

kisértette. A dühös nép e nyilatkozattal természetesen nem volt

megelégedve, az épületbe akart nyomulni, és ha e perczben erős

polgárcsapatok ne n érkeznek, a rendőrépület bizonyosan a nép

dühe áldozatául esik.

Különben a rendőrségi épület előtt történt eseményeket

maig is homály födi. Nem tudni bizonyosan, katonaság lövöl

dözött-e ki az ablakon, vagy a reactionarius párt egy oda szo

rult zsoldos csapata ? Hogy a lövések nem a katonaságtól szár

maztak, ha nem is bizonyos, de valószinü. Ezt azon körülmény

látszik igazolni, hogy nem rendes golyókat, de vagdalt ólmot

tartalmaztak a töltések, már pedig a katonaság nem szokott vag

dalt ólommal tölteni.

Az esemény egyébiránt azért birt oly nagy horderővel,

mert a polgári osztályt is annyira fölingerelte, hogy a kormány

ellenségeihez való átpártol á?ra inditotta. A legbékésb szellemü

polgárokat is a merénylet föllázitotta.

A fölingerült nép a rendőrségi épülettől a polgári fegyver

tárhoz hömpölygött, részint hogy az ott bezárt gyilkosokat lás

sa, részint, hogy az ott felállitott polgárőrséget a kormány el

leni föllépésre hangolja. A mozgalom itt oly fokra hágott , a

Metternich elleni gyülölet oly hangosan nyilvánult, hogy a

nép lecsendesitése végett W a l t e r polgárőrnagy magára vál

lalta Tschapek századossal a Burgba menni, és megigérte

a népnek, miszerint onnét vagy engedményekkel tér vissza, vagy

ha engedményeket kieszközölnie nem sikerülne, maga fogja a

népet ostromra vezetni. Walter e becsületszavával pecsételt

nyilatkozata a népet némileg lecsendesitette, és Tschapek-

kel a Burgba sietett.
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XXI.

Metternich risszalépése.

Lajos főherczeg lakosztályát akkor hagyók el, midőn

Steinfeld polgárszázados azon jelentéssel lépett be, hogy csa

pata két egyéne agyonlövetett. Jelentése átalános rémületet s

megdöbbenést idézett elő. A jelenvolt polgártisztek egyhangu

lag kijelentették, hogy ha a nép kivánalmait azoDnal nem tel

jesitik, minden későn lesz, és annyira fölzudultak, hogy a ren

dek küldöttsége, mely eddig semlegesen viselte magát, hivatva

érezte magát csititólag föllépni.

Mig ezek történtek, az alatt a mellékteremben a státus-

conferentia arról tanácskozott, mely engedmények által lehetne

a mozgalmat lecsendesiteni. A tanácskozásban részt vettek :

Lajos, FerenczKároly, János, Albrecht és Miksa

főherczegek. A vélemények több óra hosszán át annyira elté

rők voltak, hogy megállapodásra nem jutottak. Csak délután

négy óra tájban határozták el, hogy az alsó-ausztriai elnök adja

tudtára a népnek, miszerint a császár legkegyelmesebben bizto

sitotta a rendeket, hogy hajlandó mindent megadni, mi kor

szerü, hanem mindazt előbb egy arra kirendelt bizottmány által

kivánja megfontoltatni, és csak annak előterjesztése után fog

határozni.

Hihetlen, de való, hogy még most is azon álomban ringatta

magát a kormány, miszerint ily üres, semmit sem jelentő igé

rettel lehet a fölindult kedélyeket lecsillapitani. Csak későn es

te, midőn a polgár-küldöttség azon követeléssel jelent meg, hogy

Metternich herczeg visszalépjen, midőn az egyetemi kül

döttségek is a vészt fenyegető szinekkel, rajzolták és a deákság

fölfegyverzését sürgették, midőn kétségtelen hirek érkeztek,

hogy valamennyi külváros és környék a mozgalomhoz csatla

kozott, csak akkor látta be a kormány, hogy üres igéretek most

már semmit sem érnek, és a kenyeret követelő népet kövekkel

többé kielégiteni nem lehet.

A rémület oly nagy és átalános lett egyszerre, hogy maga

Laj o s, a deákságba helyezve bizalmát, aonak fölfegyverzését

tanácslá.
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Mig erről tanakodtak, a külteremben oly nagy volt az iz

gatottság, hogy a tanácsterembe akartak törni , hogy a státus-

conferentiát azonnali határozatokra kényszerítsék. „A legköze

lebbi percztől függ Ausztria jövője !" mondák a polgártisztek.

„Ha meg nem engedik a deákok fölfegyverzését, a harcz ujra

kitör, és nem lesz a vérontásnak vége!" kiáltá dr. Lerch dé

kán. „Perczig se várjunk többet!" — sürgeté társait dr. Engel,

— menjünk a tanácsterembe !

E perczben az ajtó kinyilt, és gr. Kolowrat lépett ki.

„Uraim, — mondá, — csak néhány perczig türelmeskedjenek

még, a deákok fölfegyverzése azonnal meg lesz engedve." Ko-

lowratot nyomban követte Lajos főherczeg, ki L e r c h és

Engel doctorokhoz azon kérdést intézte, jót állnak-e, ha a

deákok fegyvert kapnak, hogy azokat a város biztonságára for

ditják, és nem keverednek-e oly idegenek is a deákok közé, kik

fegyverrel kezükben, a békés polgárok személy s vagyonbizton

ságát háborgatnák ? „Én családapa vagyok,—felelte dr. L e r c h,

— de fejemmel állok jót, hogy a deákok megfelelnek fenséged

várakozásának." „Tartóztasson le bennünket fenséged, — tevé

hozzá dr. E n g e l, — és ha a deákok 24 óra alatt más czélra

- használják a fegyvert, mint a dynastia s város biztonsága védel

mére, akkor lövessen bennünket főbe !" Lajos főherczeg meg

ígérte, hogy az egyetemi ifjuság következő reggel történendő

fölfegyverzését elrendeli.

Dr. Lerch és Engel megütközve azon, hogy ismét

csak halogatással akarják őket kielégiteni, erélyesen szólaltak

föl minden halasztás ellen és kijelentették, hogy ha az egye

temi ifjuság türelmét s izgatottságát ennyire feszitik, semmiért

sem állnak jót. Gr. Kolowrat a beszédbe elegyedve, ipar

kodott az egyetemi küldöttségeket megnyugtatni, hogy azért

nem lehetséges az azonnali fölfegyverzés, mert a már kész ren

deletet a császár ma már nem irhatja alá, hanem azt tanácsol

ná, hogy az alatt a deákok századokba osztanák magukat, meg

választanák tisztjeiket és állanának föl a polgári fegyvertár

mellett, hogy másnap azonnal átvehessék a fegyvereket. L a-

jos főherczeg helyeselte Kolowrat tanácsát, és az egyetemi

küldöttségekkel minden további tanakodást félbeszakitott.

Ez alkudozások folyama alatt az előteremben mind han-

gosabban és leplezetlenebbül vitatták Metternich hg. visz
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szalépése szükségességét. János főherczeg, ki a polgárőrség

tisztjeivel beszélt, az első volt, ki arról értekezletbe bocsátkozott,

és a polgárság e kivánatát nem utasitá vissza. A rendek kül

döttsége is, eddigi semlegességéből kilépve, csatlakozott a pol

gárokhoz és szükségesnek nyilvánitá, hogy az államkanczellár

személyisége változzék. Erre János főherczeg a császári csa

lád többi tagját, Kolowratot és az államtanácsosokat hitta

a mellékterembe, mielőtt azonban távoztak, W a l t e r őrnagy

és Tschapek százados azon hirrel léptek az előterembe, hogy

a nép épen e perczben betört a Mihály-templomba, és mindent

összerombolt. Azt is jelentették, hogy hir szerint a nép Mária-

hilfet fölgynjtotta. E hirek természetesen fokozták az átalános

rémületet. „Lajos főherczeg, — irja egy szemtanu, — e hi

rekre, melyek később valótlanoknak bizonyultak, megdermed-

ten rogyott egy támlányba, és Ferencz Károly igy kiál

tott föl rémültében: „Mi lesz még mind ennek vége!" Al

brecht főherczeg heves léptekkel járt föl s alá a teremben, a

többi pedig, mintha megkövült volna, némán elmélyedve bámult

maga elé. Csupán János főherczeg és K o l o w r a t gróf lát

szottak lélekjelenlétüket megtartani. A csendet Tschapek-

nek Kolowrathoz intézett e szavai szakitották félbe : Ke

gyelmes ur, sürgetősen szükséges, hogy most már valami történ

jék, mi a népet lecsendesiti."—„De hát mi történjék?"—kérdé

gróf Kolowrat. — „Miután excellentiád kérdezi, felelek ! —

válaszoltTs chapek. „HaMetternich herczegel tudjama-

gát határozni, hogy le mond, jót állok, a nyugalom csakhamar

helyreáll."

A többi polgártiszt, nevezetesen Scherzer, még erélye

sebben hangsulyozta Metternich hg. visszalépése szüksé

gességét.

Metternich e perczben nem volt a teremben, hanem a

státustanács termében, hol épen egy császári határozat szerkesz

tésével volt elfoglalva. A főherczegek bementek hozzá. Dobogó

szivvel várta mindenki a tanácskozás végét, mert tudták, hogy

arról lesz szó, hogy Metternich visszalépjen.

A főherczegek, a státusconferentia és Metternich hg.

között folytatott tanácskozásról, valamint arról , önkénytesen lé -

pett-e vissza Metternich, vagy pedig kényszerittetett-e visz-

szalépésre, eddig hiteles közlemény nem került nyilvánosság elé.
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A polgári küldöttség egyik tagja, ki a dráma lefolyásának

az előteremben szemtanuja volt, e világhirii eseményről követ

kezőket jegyezte föl :

„Metternich hg. utolsó pillanatig ragaszkodott átkos

rendszeréhez. Midőn márczius 13-án este a polgárküldöttség a

Hofburgba ment, egy sor termen keresztül egy tágas terembe

vezettetett, hol azt J á n o s főherczeg fogadta. Midőn a küldött

ség szónoka a helyzet veszélyességét föltárta és a rendszer rög

töni változtatását sürgette, János főherczeg a küldöttséget

megnyugtatni iparkodott és mellékesen megjegyezte, miszerint

Metternich hg. visszalépése várható. E szavaknál Met

ternich a mellékteremből kilépett, melynek ajtaja nyitva állt.

— Nem , urak , — mondá határozottan , — nem lépek

vissza !

— Mint mondám, — ismétlé a főherczeg komolyan és

szintén határozottan, a nélkül, hogy Metternich et figyelem

be vette volna, — a herczeg le fog köszönni.

— Hogyan ? — kiálta föl ekkor Metternich. — Ez a

köszönet az államnak és dynasztiának tett félszázados szolgá

latomért ?

E szavainál a jelenet tanui gúnyos hahotába törtek, mely

a szerencsétlen államférfit lesujtotta.

És borzasztó leczke feküdt e hahotában, mely bezárta azon

nevezetes férfi pályáját, ki 30 év óta Európa politikáját vezette.

E hahota azon democraticus elemek és erkölcsi erő kilobbanása

volt, melyeket Metternich folytonosan ignorált, melyek el

len küzdött, de melyek végre széditő magasából letaszitották.

— Herczeg, — mondá Leiden frost, a polgári küldött

ség egyik tagja, — csak igy mentheti meg ön a dynastiát !

— Ha önök gondolják, — felelte Metternich hosszu

szünet után, elkeseredett hangon, — hogy visszalépésem a nyu

galmat helyreállitja, tehát állásomat ő Felsége kezeibe teszem.

Ezeket mondva, megfordult, s lassu léptekkel elhagyta a

termet.

Nem sok idő mulva a conferentia-terem ajtai kinyiltak, és

kiléptek a főherczegek Metternich herczeggel.

— Önök a polgárság nevében azon ohajtást fejezték ki,—

fordult a herczeg a küldöttséghez, — hogy leköszönjek. — Kér

dem , mi kifogásuk van személyem ellen ?
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— Herczegséged személye ellen semmi, de rendszere ellen

tömérdek ! — felelte Scherzer.

— Örömmel teszem le tehát hivatalomat ő Felsége lábai

hoz ! •— mondá Metternich erős, szilárd hangon, és fejét

könnyeden meghajtva, a conferentia-terembe távozott

Az Ausztria jövőjére nézve eseményterhes pillanat tehát

bekövetkezett, mit a „Wiener Zeitung" márczius 14-én követ

kezőképen adott tudtára a világnak:

„A titkos házi, udvari és államkancellár,

h g. Metternich, hivatalát ö Felsége kezébe le

tette."

Metternich bukásával az engedményekre való hajlam

a döutö körökben utat tört magának. Még azon éjjel két neve

zetes engedményre vonatkozó határozatot hoztak, t. i. a s aj t ó-

szabadságotés nemzetőrség fölállitását, me

lyek kihirdetését azonban még csak 15-én délután 5 órakor vet

ték foganatba.

Metternich bukása gyorsabb kifejlődését idézte elő az ese

ményeknek.

Az ár az egyedüli gátot lerombolta és föltartóztathatlanul

söpört el mindent, mit utjában talált.

XXII.

A deákok fölfegyverzése.

Mig a státusconferentia termeiben Metternich vissza

lépésével az Ausztria történelmében válságos forduló pont be

következett, mig a hatalom emberei, megrettenve a megelőző

eseményeken, engedményekre lettek hajlandók, mig a Hofburg

lakii borzadálylyal meredtek a Mariahilfen föllobogó lángokba,

melyek pusztitással fenyegettek mindenkit, az alatt közvetlenül

a Hofburg nagy kapuja előtt, mintegy félórával Metternich

visszalépése előtt, egy esemény történt, melyet mint érdekes

epizódot Bécs e válságos óráiban, rajzunkból ki nem hagyha

tunk, s mely mint rege él a nép emlékezetében, és melyet akko

riban számos röpiratban s költeményben dicsőitett meg a haza

fiui lelkesedés.
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Értjük Pollet főtüzér hős tettét.

P o l l e t főtüzér a tüzérség azon osztályánál volt, mely

márczius 13-dika reggelén a Hofburg föörsége támogatására lön

kirendelve. Esti 7 órakor Miksa főherczeg az ott fölállitott

csapatok fölött szemlét tartott. A szemle hamar megtörtént.

Szemle után a főherczeg a tiszteket körbe rendelte, alkalmasint

hogy buzditó szavakat intézzen hozzájuk. E perezben azon jelen

tés érkezett, hogy a nép a főkapu környékét megszállva tartó

gránátos zászlóaljat áttörte. E jelentés annál hihetőbbnek lát

szott, mert azon perezben a Mihály-kapu felöl irtóztató lárma

hallatszott. A főherczeg, a nélkül, hogy a lárma okát kipuhatolta

volna, azonnal két üteget vezényeltetett ki, melyek a kapuhoz

nem messze, Dehne udvari ezukrász háza mellett állást fog

laltak.

A Mihály-téren csakugyan nagy volt a lárma. Száz meg

száz kar emelkedett fenyegetőleg a Hofburg felé, és a zaj há

borgó tengeréhez hasonlitott, mely a Hofburgban levőket el

söpréssel fenyegette.

Az ágyukat alig helyezték el, midőn a Kohlmarkt felül a

polgár- gránátosok egy erős osztálya közeledett, azon czélból,

hogy a rendet a Mihály-téren helyreállitsa. A polgár-katonaság

lelkesedéssel fogadtatott. Nem sokára a Mihály-térnek a Hof-

burggal határos fele kiürült, és e perezben a Hofburgot fenye

gető veszély elvonult.

Ez alatt azonban Miksa főherczeg, ki a tömegnek a pol

gár-katonaság megjelenésekor tanusitott kitörő lelkesedését fél

remagyarázta, a Dehne háza mellett fölállt üteghez vágta

tott, melynek parancsnoka Pollet főtüzér volt. A főherczeg

tüzelésre adott parancsot.

P o l l e t, ki a Mihály-téren folyó mozgalmat figyelemmel

kisérte és meg volt győződve, hogy a nép rivalgását egyedül

csak a polgárőrség megjelenése idézte elő, a Hofburg pedig leg

kisebb veszélyben sem forog, azonnal belátta, hogy a főherczeg

parancsának végrehajtása a dynastiára nézve veszélyes követ

kezményeket szülne. Vonakodott a parancsot végrehajtani, és

midőn a főherczeg sürgette a tüzelést, tiszteletteljesen tevé azon

megjegyzést, miszerint parancsnokától azon utasitása van, hogy

csak a főhadiparancsnok vagy a császár rendeletére tüzeljen.

A főherczeg, fölháborodva ez engedetlenségen, a legénységnek

A bécsi márcziasi napok 1848-ban. 10
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adott parancsot tüzelésre. Ekkor Pollet az ágyuk elé állt, és

az ingadozó tüzérekhez e szavakat intézte : „Az ágyuk paran

csom alatt állnak, és mig parancsnokomtól más rendeletet nem

kapok vagy elodázhatlan szükségét nem látom, védtelen,

fegyvertelen polgárokra lőnie senkinek sem

szabad!" E szavakra a főherczeg dühösen vágtatott a Hof-

burgba.

Pollet e nyilatkozatát csak a legközelebbi körülállók

hallották, de nem sokára mint futó tüz terjedt el az a tömeg kö

zött, mely riadó „éljen"-ekkel üdvözölte a derék fötüzért, kinek

nevét azóta hálás elismeréssel emlegeti a bécsi nép, mert ha a

főherczeg parancsát teljesiti, bizonyára vértenger boritotta volna

el a Mihály-tért.

Ez epizód közbevetése után fogjuk föl ismét történetünk

fonalát.

Ott hagytuk el elbeszélésünket, midőn Metternich

leköszönt.

Midőn este félkilenczkor Scherzer a Mihály-tér köze

pén álló gázcandellaber talapzatáról első hirdette ki a nagy

eseményt, oly örömvihar keletkezett, milyet Ausztria eddig soba

nem látott. Ez volt az első vívmány, melyet a nép magának

kiküzdött, és átalános lett a hit, hogy Metternich bukásá

val a rendszer is megbukott. Az örömhir villámszárnyakon ter

jedt, és alig telt bele egy óra, a hatalmas miniszter bukása egész

Bécset lázas elragadtatásba villanyozta. „Az egész nép zugó ri

valgása*" — mondá Lőhner, — „fujta az utolsó itélet harsoná

ját a megbuktatott kényur fölött."

„A város," — irjaSilberstein, — „egyszerre tele lett

örömlánggal, és az egyetemen érte el a lázas kitörés tetőpontját !

mert elmondhaták ott : „Ez a mi munkánk ! Ausztria népe, mi

vagyunk megmentőd !" És a nép a boldogság álmát álmodta !

Ma, midőn miniszterek mint röppentyük emelkednek föl és hull

nak alá, mint buborékok tünnek föl és elenyésznek, a nép ily

elragadtatása egy miniszter bukása fölött alig érthető. Akkori

ban egészen más jelentősége volt egy miniszter megbukásának.

Csak az érti s érzi azt, ki akkoriban Ausztriában élt, ki Met

ternich hosszas uralkodása alatt szenvedett, csak az képes

fölfogni Bécs akkori örömét ! A daemon végre eltávozott, a sö
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téiség eloszlott, és a világosság ragyogó fénye derült föl Ausz

tria fölött."

Oly gyermekesek voltak még akkor a bécsiek, hogy azt

hitték : Metternich megbukásával az egész pokol elsülyedt,

és azok, kik utána jőnek, az ég angyalai lesznek, s a mit ma

gukkal hoznak, az mind manna lesz !

Mielőtt tovább haladnánk, vissza kell mennünk az „Olvasó

egylet" termeibe.

Emiitettük már, hogy ez egylet, mely pedig a mozgalom

kifejtésében tevékenyen szerepelt, a tett óráiban egyátalában

nem állt az események szinvonalán. A nap folyamában csak

kevesen jelentek meg az egyletben, és azok sem voltak hajlan

dók a mozgalomban tettleges részt venni. Azonban este már

számosan jelentek meg, és itt is fordulat állt be. A dolgok me

nete eredménynyel kecsegtetett. Többen ugy nyilatkoztak, hogy

a vezérszerepet most már az egyletnek kell kezébe vennie, és

az eddig magára hagyott, vezértelen népnek irányt kell adnia.

Az ez értelemben nyilatkozó vélemények tulsulyra emel

kedtek, Bőt voltak, kik egy ideiglenes kormány alakitását

azonnal szükségesnek találták. A vitatkozás eredménye az lett,

hogy Sommaruga báró inditványára az alsó-ausztriai kor

mányelnökhöz küldöttség menesztetett, azon kérelemmel, hogy

eszközölné ki, miszerint a polgári fegyvertárból a város birtokos

osztálya fegyverrel láttatnék el, hogy az szükség esetében ma

gát védelmezhesse.

A küldöttséget Talatzko báró, alsó-ausztriai kormány

elnök, nem remélt előzékenységgel fogadta s azonnal egy,

Czapkához sajátkezüleg irt levelet adott át annak, melyben

Cz apk át fölkérte, hogy az „Olvasó- egylet" kivánságát tel

jesitse.

Sok keresés után a küldöttség végre megtalálta C z a p-

kát, ki azt válaszolta, hogy a kormány utasitása nélkül az „Ol

vasó-egylet" kivánságának eleget nem tehet, hanem másnap

reggel határozott választ fog adni.

A küldöttség ez eredménynyel tért vissza az egyletbe, hol

az alatt a legnagyobb izgatottság fejlett ki, mert hire ment,

hogy a tannlók a Burgot készülnek ostromolni. Az egylet b.

Sommarugát azonnal az egyetemre küldötte azon utasitás

10*
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sal, hogy az ifjuságot iparkodjék lecsendesiteni, szándékáról le

beszélni s következő reggelig várakozásra birni.

Sommariga e megbizatással sietett az egyetemre, mi

dőn utközben hallotta, hogy Metternich megbukott.

Ez alatt az egyetemi ifjuságot küldöttségének (Jenull,

Hye, Endlicher) sikertelen eljárása a legnagyobb mérték

ben elkeseritette és fölingerelte. „Rögtön, ma akarunk fölfegy

verkezni !" kiabálta, midőn Sommaruga megérkezett. Som-

maruga, megbizatásához képest, az egylet nevében iparko

dott az ifjuságot lecsendesiteni, de hasztalan, a deákok fegyvert

akartak. Végre nem maradt egyéb hátra, mint uj kisérletet ten

ni, hogy a polgári fegyvertárt kinyissák. Sommaruga, Met

ternich bukásába helyezve ismét megkisérlendő eljárása si

kerét, magára vállalta, hogy ismét elmegy az azonnali fölfegy

verkezést kieszközölni. Ezuttal nem C z a p k á t, hanem Vil

mos főherczeget kereste föl. A főherczeg azonban szárazon azt

felelte : a dolog nem tartozik hozzá. Sommaruga tehát fu

tott Czap kához, ki Metternich bukása hatásának nyo

mása alatt végre beleegyezett a deákság azonnali fölfegyverzé

sébe azon föltétel alatt, ha a tanárok a deákság magatartásaért

kezességet vállalnak.

Sommaruga futott vissza az aulára, hol jelentése vi

haros lelkesedést idézett elő s perez alatt ezer meg ezer torok

kiáltozta : „Fegyverre, fegyverre !"

Végre dr. K ö c k lecsendesitette az ifjuságot. „Uraim, —

mondá, — kivánságunk teljesült. De igérjék meg nekem e vál

ságos órában, hogy a fegyvert a közcsend s rend helyreállitásá

ra, a személy- s vagyonbiztonság oltalmára és saját maguk vé

delmére fogják használni.

— ígérjük ! — harsogott ezer ajkról.

— Jól van ! — mondá. — Alakuljanak most szakok sze

rint csapatokba. Jogászok, orvosok, technikusok, philosophusok

külön-külön ! Minden csapatból egy szakasz maradjon vissza az

egyetem őrzésére. Én igérem, hogy a legelső fegyveres szakasz-

szal visszatérek, az itt maradt négy szakasz fölváltom, és azok

fölfegyverzését is eszközlöm.

A deákság az egyetemen őrzött török és 1797-ki zászlók

kiadatását követelte, melyek alatt elődeik harczoltak. A pedel"
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lus azonban sehol sem volt található, kinél az illető terem kul

csai voltak.

Ekkor dr. K ö c k egy égő gyertyát ragadt kezébe.

— Tehát e gyertya legyen zászlónk, — kiáltá, — és le

gyen semmivé a sötétség birodalma !

— Igen, a világosság legyen vezérünk ! — harsogá az if

juság. — Haladjunk a világosság után ! — és dr. K ö c k égő

gyertyáju előlobogása alatt megindultak a deákok.

— A polgári fegyvertárhoz ! — harsogá a tömeg, mely az

ifjuság után mint lávafolyam hömpölygött.

XXIII.

Milyen legyen a minisztérium.

A deákság az iszonyu néptömeg között csak lassan tudott

keresztül hatolni, és azon épület előtt, melyben az „Olvasó-egy

let" termei voltak, meg kellett állapodnia, oly nagy volt ott a

tolongás, hogy nem tudott keresztül vergődni.

A tolongás okát a következő jelenet fejti meg.

Az „Olvasó-egylet" erkélyéről a szakadatlanul hullámzó

tömegnek ismételve adták tudtára Metternich bukását.

Egyszerre egy stentori hang vált ki a zajongó tömeg lár

májából.

— És kik az uj kormány emberei, mi a nevük ? — kiáltá

föl e hang az erkélyre.

— Még nincsen megalakitva az uj kormány ! — lön a fe

lelet az erkélyről. — Metternich bukása még csak a kezdet kez

dete! Lajos föherczeg, Kolowrat, Sedlniczky, Hal

tig, C z a p k a még állnak. Az absolutismus még uralkodik !

A népképviselet, szabad sajtó még jámbor ohajtások. Tehát még

türelem, mig minden kivánságunk teljesül !

A nép rivalgással fogadta e szavakat.

— Szeretnénk mégis tudni, kik lesznek az uj kormány

férfiai ? —. kérdé ismét az előbbi bang.

— 0 Felsége még nem nevezte ki az uj minisztereket,

nem tudjuk még, kiket fog ő Felsége kinevezni ! — felelték az

erkélyről.
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Az utczai interpelláló most szerepet cserélt az erkélyi szó

nokkal és miközben a körülállók vállukra emelték, a néphez

intézte szavait.

— Polgártársaim ! — mondá. — Én azt tartom, — a csá

szárnak népszerü miniszteriumot kell kineveznie, és azért tudnia

kell mindenek előtt, kik népszerilek. A népnek kell megmonda

nia, kik birják bizalmát, kiktől várja polgári üdvét. Metter

nich szövetségesei, kik, mint épen hallánk, még mindig áll

nak, nem a közbizalom emberei. Bukniok kell azoknak is, ha

nem akarjuk, hogy vérünk ott az uri utczában hiában omlott, ha

nem akarjuk, hogy a nép minden rétegét átható mozgalom ered

mény nélkül elenyészszék. A régi embereket uj, korszerü embe

reknek kell felváltaniok, és ezeket az országos követek között

kell keresnünk, kik a „rendszer elleni" küzdelemben előharczo-

sok voltak.

— Nem, nem ! — kiáltott itt közbe valaki a népből. —

Rendekről, nemesekről hallani sem akarunk ! Polgárok képez

zék a kormányt, mint ez Francziaországban és a német álla

mokban történik !

— Lehet-e az a nép kivánsága, — szólt közbe egy fiatal

ember, — hogy a bureaucratia absolutismusát az aristocratia

absolutismusa váltsa föl ? Nem a nemességnek, de a polgárság

nak kell kormányra jutnia !

— De hát kik legyenek ezek ? — kérdé több hang egy-

Bzerre.

És jellemző, hogy a polgári elem e fölülkerekedése pilla

natában senki sem tudott nevet emliteni.

Ez episod közbevetése után kövessük a deákokat a fegy

vertárba vezető utjukban.

A „Hohc Markf-on, hol kisebb volt a tolongás, egy zász

lóalj magyar gránátos volt fölállitva. A tanulók közt volt ma

gyarok, réljen "-nel üdvözölték a gránátosokat, kik azt rokon

szenvvel, de félénken viszonozták. A városháza előtt a deákok

megálltak, hol C z a p k a számos polgártisztböl álló kisérettel

fogadta őket. Dr. G-iskra hévvel sürgette a fegyverek kiadá

sát s a deákoknak a polgárőrségbe osztását, azonban C z a p k a

ismét habozott, miután, mint állitá, rendeletet még nem kapott.

A deákok ingerülten követelték a fegyvereket. C z a p k a , si

kertelennek látván ellenállását, végre engedett és parancsot

\
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adott, hogy a deákok csapatonkint bocsáttassanak a fegyvertár

ba, hol valahára fegyverhez jutottak.

Nem sokára az értelmiségből mások is számosan jelentek

meg, kik a deákoknak engedélyezett joggal élni kivántak. így

báró Doblhoff, gr. Breuner, Schmerling, Kleyle és

mások e nevezetes este a polgári fegyvertárban fegyvereket osz

tattak ki maguknak.

Hanem az egyöntetü vezetés hiánya már a fegyvertárnál

azonnal érezhetővé lön. Egyik csapat ide, a másik oda akart

menni. Legtöbben a külvárosokba való menetelt sürgették, hol

a vagyonos osztály személy- s vagyonbiztonsága volt veszélyez

tetve. Nem volt vezér, ki az egyes csapatoknak tervszerü, czél-

irányos, rendszeres parancsokat adott volna s igy történt, hogy

13-dika éjjel a külvárosokban számos fegyveres jelent meg, mig

más pontokon őrjáratnak hire sem volt.

Midőn az első szakasz föl volt fegyverkezve, dr. Köck

egy polgárhadnagy kiséretében azt visszavezette az egyetemre,

melynek eddig békés falai egyszerre fegyverzörej szinhelyévé

váltak. Fegyveres deákok jártak föl s alá, egyetemi őrség rög-

tönöztetett, és az Aula a deákság főhadi-szállásaul jelöltetett ki.

Az egyetemi őrség parancsnokságával dr. Obermayer biza

tott meg, dr. Köck pedig a még fegyvertelen szakaszokat a

fegyvertárba vezette, hol azok szintén fölfegyverkeztettek.

A deákság fölfegyverzése megtörténvén, mint már érintet

tük, több csapat a külvárosokba, nevezetesen a Mariahilfbe vo

nult, hol hir szerint a csőcselék több rendetlenséget követett el.

Az egyik csapatot Arthaber vezette. E csapatot egy csőcse

lék csoport föltartóztatta, mely C z a p k a polgármester vissza

lépését kövelte s azzal fenyegetődzött, hogy C z a p k á t, ha

bár a városházát föl kell is gyujtaniok, kézrekeritik.

Arthaber e merénylet ellen erélyesen föllépett.

— E napot, — monda, — a történelem ragyogó betükkel

fogja följegyezni, és ti merészelnétek e nap emlékét beszennyez

ni ? Czapka le fog lépni, Bécs szabadon választott polgármes

tert fog kapni, de nem utczai zavargás, nem a népet bepiszkoló

mód által. És azok, kik a városház fölgyujtásával fenyegetödz-

nek, hol számos özvegy és árva vagyona van letéve, azok nyo

morult bitangok, és én fölszólitalak benneteket, hogy ezeket
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nyomban szolgáltassátok nekem át, hogy a büntető igazság ke

zeibe adhassam őket.

Ez erélyesség annyira hatott a tömegre, hogy azonnal rá

mutattak négy csavargóra, kik a városháza fölgyujtását szóba

hozták, a többi pedig egyhangulag kiáltá: „Ez a mi emberünk,

ez Arthaber, az ipar-egylet hőse, ez legyen most Bécs városa pol

gármestere !"

Nevezetesebbek voltak az ez éjen a „Hofburg"-ban lefolyt

események.

Metttcrnich lemondása után a császári család azon

nal tanácskozást tartott, hogy ki legyen Metternich utóda.

A császári családban, mint tudjuk, két párt volt : a merev és

az engedményekre hajlandó. E két párt most élesebben állt

egymással szemben, mint valaha. Lajos főherczeg és pártja

azon véleményben voltak, hogy Metternich elbocsátásával

már minden lehető engedményt megadtak, és most már azon

kell lenni, hogy a helyőrség lehetőleg szaporittassék, hogy min

den további követelésnek elejét venni lehessen. Metternich

visszalépése utolsó órájában már hajlandó volt volna a censura

eltörlésébe és a porosz sajtótörvényekhez hasonló sajtótörvény

életbeléptetésébe egyezni, de Lajos főherczeg, Hartig gróf

és társaik még a legkorlátoltabb sajtószabadságot is ellenezték.

A censura eltörlése, mondák, veszélyezteti Ausztria fönállását.

Albrecht, Miksa főherczegek és I n z a g h i gróf Metter

nich visszalépése után semlegesen viselték magukat. Enged

ményekre egyedül János főherczeg, Kolowrat gróf, és

mi megjegyzésre méltó, Lat our gróf voltak hajlandók, ki

Windischgratz hg. azon nézetét, miszerint a mozgalmat a

katonai erő teljes alkalmazásával kell elfojtani, folytonosan el

lenezte azon okból, mert egy nagyobbszámu katonaság öszpon-

tositása Ausztria állását Olaszországban koczkáztatná.

Ezfk folytán annyi bizonyos, hogy az udvari pártok nem

tudtak Metternich utóda felöl megegyezni, talán már csak

azért sem, mert épen azon udvari körök, melyek Metternich

visszalépését sürgették, miután az már megtörtént, minden to

vábbi engedmény iránt megszüntek érdekkel viseltetni, sőt van

nak jelek, melyek arra mutatnak, hogy épen azon udvari párt,

mely Metternich elbocsátását szorgalmazta, annak bekövet

kezése után magatartását megváltoztatta és Lajos főherczeg
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pártjához átcsapott, mely minden fönálló föntartására volt el

határozva.

A tanácskozás eredménye az lett, hogy Sedlniczky

grófon kivül, ki Metternich chel szintén kegyvesztett lön,

minden magasb hivatalnok állását egyelőre megtartsa.

A slátusconferentia márczius 13-án megszünt lenni, mielőtt

azon közeg összeállitása és hatásköre felől, mely azt helyettesi

tendő vala, valamit határoztak volna. Egyrészről nem volt arra

idő, másrészről minden perczben várták, bogy Ferdinánd

császár lemond és magánéletbe vonul.

A tanácskozás második eredménye az lett, hogy további

forradalmi fölkelés esetében Bécset ostromállapotba helyezen-

dőnek, és Albrecht főherczeg helyébe polgári és katonai

kormányzóul teljhatalommal Windischgratz hget kineve-

zendönek határozták.

XXIV.

Márczius tizennegyedike.

Mig ezek a belvárosban történtek, az alatt a külvárosok

ban borzasztóbbá alakult a mozgalom. Amott az intelligentia,

emitt a proletariatus csinálta a forradalmat, és a kettő között

mégis nagy a különbség. Amott voltak fékező elemek, maga a

forradalmi párt iparkodott féken tartani a kedélyeket, emitt a

proletariatus nem ismert semmi féket, és rombolt, gyujtogatott.

Először a mariahilfi fogyasztási vámhivatalt, azután Metter

nich villáját rombolta le. Innét mint vadul hömpölygő ár ro

hant végig Funfhauson, Sechshauson, Gaudenzdorfon, hol le

rombolt mindent, mi rokonszenvével nem találkozott. Számos

boltot, mészárszéket, fogadót tört föl és kirabolt. Számos gyár

és gép lett dühének áldozata. A Granichstatten fivérek

gyönyörü szövőgyára Sechshauson alig két óra alatt romban he

vert. Lappert, Weisz, Friedmann gyáraikat hasonló

sors érte. Strau binger sütőmester helyiségeit kirabolták

és földig lerontották. Az „Osztrák császárhoz" czimzett szállo

dában mindent összetörtek és a fogadóst pinczéje kinyitására

kényszeritették. Az ittas tömeg iünét Reisinger sütőmester
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házának esett, melyet miután kirabolt, tovább vonult, rombolva

rabolva mindent, mi neki nem tetszett.

Penzing, Meidling, Perchtoldsdorf, Mödling. St.-Veit és

Hacking hasonló jelenetek szinhelye lön. Legtöbbet szenved

tek a gyárak s iparhelyiségek. A buta, részeg, dologtalan csorda

azon elfogultságában, hogy nyomorának egyedüli oka a

gyámokok és iparosok, leginkább azokat tüzte ki dühének ál

dozataul m.közben hoéy véres jelenetek, söt gyilkolások is elő

fordultak, szükségtelennek tartjuk fölemliteni.

És daczára, hogy nevezett külvárosokból küldöttség kül

döttséget ért, melyek a katonai főparancsnokságtól segélyt ri

mánkodtak, hogy a vagyonos osztályt a proletariatus dühöngé

sétől mentsék meg, mégis a hadparancsnokság semmit sem tett

és csak akkor küldött ki néhány csapatot, midőn hire érkezett,'

hogy a dühöngő tömeg Schönbrunnt készül megrohanni.

Ez események lefolyása közben virradt föl márcz. 14-ke.

Márczius 14-dike reggelén a forradalom a belvárosban bó

kért utra tért. Az izgatottság még tartott ugyan, de a viharos

kitörések lecsendesedtek, a polgárság és katonaság közötti ösz-

szeütközések nem ismétlődtek. Minden tér ésutcza telve volt em

berekkel, de kihágás nern történt; mindenki feszült kiváncsiság-

gal várta, mi fog történni.

A „Wiener Zeitung" e reggelen megjelent száma a követ

kező hivatalos tudósitást hozta:

„A titkos házi és udvari kanczellár her-

czeg Metternich hivatalát ő Felsége a császár

kezeibe letette."

Jellemző, hogy e hivatalos közlemény nem talált föltétlen

hitelre. Különböző hirek szerint ugyanis hg. Metternich,

alig pár órával lemondása után, hivatalába visszahelyeztetett

volna.

A másik ujdonság, mire Bécs lakói ébredtek, T a l a t z k o

báró alsó-ausztriai kormányelnök egy hirdetménye volt, mely

ben Bécs városát fölhivja, hogy az események érett fejlődése

csendet, békét és személy- s vagyonbátorságot igényelvén, ezek

megőrzését és megvédését minden egyes lakos mulaszthatlan

polgári kötelességének ismerje.

Talatzko e hirdetménye könnyen érthető helyteleni

tést és elkeseredést idézett elő. E hirdetmény ugyanis világo
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san elárulta, hogy a kormánynak csak a csend s rend helyreál

litása van érdekében, nem pedig a nép kivánságainak teljesitése,

mi pedig leginkább lett volna képes a csendet és rendet hely-

reállitni.

E hirdetmény különösen az egyetemen viharos roszalást

idézett elő. A deákság most már fegyveres erővel akart a Burg-

nak rohanni, s az engedményeket erőszakkal kivivni. A taná

roknak, nevezetesen E n d l i c h e r tanárnak, sikerült végre az

ifjuságot lecsendesiteni és estig való várakozásra birni.

Az átalános ingerültség és elkeseredés közepette sem tu

dott a bécsiek ismeretes humora veszteg maradni, mely számos

irott falragaszban tört utat magának. A többi között e napon

egy irott „Miatyánk" keringett a bécsiek között, melyet emléke

zet okáért idézünk.

„Miatyánk Metternich, ki Bécsben vagy, jöjjön el a te

jobb országiásod. Legyen meg az alattvalók akarata miként

Magyarországban, ugy Ausztriában is. Bocsásd meg a mi igaz

ságos szidalmazásainkat, miképen mi is megbocsátjuk neked a

te pogány államkölcsöneidet. Ne vij.y minket a kisértetbe a

te rongyos bankjegyeid által, hanem ments me? bennünket a

valódi ezüst által, és szabadits meg minden általad okozott go

nosztól. Amen 1"

Egy másik irott falragasz igy hangzott :

„A kormány, mig Metternich uralkodott, soha sem volt

atyai, hanem álszenteskedő. A külvilágnak kegye8 arezot mu

tatott, de azokkal, kik ellene voltak, byenamódra bánt. Hogy

föntartbassa magát, nem kimélte a legnemesebb vért sem. Spiel-

berg, Kufstein, Munkács kazamatái telvék a legnemesebb haza

fiakkal, kik pedig más vétket nem követtek el, minthogy a sza

badságért lelkesültek. Kiknek a kazamatákban már nem tudtak

heljet csinálni, azokat főbe lövették, akasztatták. Ott van Bu

dán a vér-, itt van a simmeringi mező. Ezeknek vére bogzúért

kiált! „Testvérek, legyetek kitartók az absolutismus elleni

harezban, mert ha győzni talál, a ti véretek is ott fog füstölögni!"

A belváros tehát korántsem mutatott békés külszint. Az

élénk hullámzás a felületes szemlélőt is meggyőzhette , hogy a

nép Metternich elmozditásával még nincsen kielégitve s

nem a személy, de a rendszer változtatását ohajtja.

A sok mindenféle hir között, mik e reggelen folytonos iz-
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gatottságban tartották a népet, különösen hármat kell kie

melnünk, melyek az izgatottságot a legmagasbra fokozták. Met

ternich elutazott nejével, Albrecht főherczeg

letette a főparancsnokságot, és hg. Windisch-

gratz katonai és polgári kormányzóvá nevez

tetett, beszélték széltében, és különösen utóbbi hir lázas in

gerültséget gerjesztett.

E közben a polgári fegyvertárban a fegyverek kiosztása

folytonosan tartott. Eleinte csak azok kaptak fegyvert, kik a

városháznál igazoló jegyet kaptak, de később oly tolongás lett,

hogy lehetlen volt rendet tartani és személyválogatás nélkül osz

tották ki a fegyvereket, minek folytán márczius 14-én mintegy

30,000 ember jutott fegyverhez. A társadalom minden osztályá

ból százankint tódultak, kik a rend és szabadság érdekében

mindnyájan készek voltak harczolni.

Daczára, hogy az elterjedt hir hg. Windischgratzet Bécs

polgári s katonai kormányzójaul teljhatalommal, tehát Bécs

korlátlan uraul jelölte ki, mindamellett az arra vonatkozó hir

detés megjelenése lesujtó hatást gyakorolt. Senki sem hitte,

hogy a kormány gyenge lesz bevallani tehetlenségét, és ostrom

állapotot hirdet. Azonban a következő hirdetmény eloszlatott

minden kétséget.

„Szilárdul elhatározva, trónja alapját megrenditeni nem

engedni, ö Felsége a rend és csend helyreállitása végett elhatá

rozta, hogy hg. Windischgratz Alfred altábornagyot

polgári s katonai teljhatalommal fölruházza, kinek minden ka

tonai és polgári hatóságot alárendel. Megvárja ő Felsége az ösz-

szes polgárság minden időben tanusitott ragaszkodásától, hogy

vitéz hadseregével egyesülten, a közrend helyreál

litására irányzott törekvéseket és intézkedéseket teljes erejével

támogatni fogja."

A kormányt e drastikus határozatra nemcsak a bécsi ese

mények, de a Pozsonyból érkezett hirek is inditották, melyek

az udvart egyenesen rémületbe ejtették, a fölkelő pártot pedig

mind több követelésre és kitartásra bátoritották.

Ugyanis márczius 13—14 éjjelén azt a jelentést kapta a

kormány, hogy Magyarország több városában szintén kiütött a

forradalom. E hir rövid idő alatt Bécsben szájról-száj rajárt.

„Pesten, — beszélték, — István nádort kikiáltották király
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nak, Pozsonyban pedig csupán csak a főherczeg elutazását vár

ják, és azonnal ideiglenes kormányt alakitanak. Kossuth el

nöklete alatt stb." E hirek valóságán senki sem kételkedett, és

az udvarban oly rémületet gerjesztettek, hogy állitólag Zsó fia

főherczegasszony azok hallatára könyekbe tört ki : és igy kiál

tott, „Ausztria Magyarországot elvesztette!"

És valóban a helyzet Magyarországban Ausztriára nézve

oly komolylyá vált, hogy ott minden perczben lehetett várni oly

események kitörését, melyek az udvar rémületét igazolták.

Kossuth idézett beszédéből ismerjük a követeléseket, melye

ket a pozsonyi országgyülés tett, és tudjuk azt is, hogy a köz

vélemény Magyarországban mind hangosabban nyilatkozott

Kossuth és pártja mellett. A februári események sulya alatt

Kossuth nemcsak a rendek, de az eddig conservativ mágná

sok tábláját is magával ragadta s mindkét táblát az általa in

ditványozott fölirat elfogadására birta, melynek czélja volt Ma

gyarországot Ausztriától függetlenné és a birodalom kormánya

sulypontját Buda-Pestre tenni.

A magyarországi események és hangulat valóságát semmi

sem lett volna képes annyira megpecsételni, mint gr. A p p o n y i

cancellár márczius 14-én történt lemondása, mi villámkint ter

jedt el Bécsben és az udvart ujabb aggodalmakba ejtette, a

cselekvő pártot pedig ujabb lelkesedésre villanyozta. Magyar

ország magatartása a bécsieknek ösztönzésül szolgált, hogy ne-

csak ne állapodjanak meg, hanem előbbre haladjanak és a

követeléseket fokozzák.

E követelések első nyilatkozványa volt a nemzetőr

ség fölállithatása. Hardt kereskedő volt az első, ki

az „Olvasó-egyletben" a nemzetőrség fölállitását, s annak szor

galmazása végett egy küldöttségnek Lajos főberczeghez me

nesztését inditványozta.

Az inditvány azonnal elfogadtatott és a küldöttség meg

választatott, mely azonban Laj os főherczeghez be nem jutha

tott, hanem hg. Windischgratzhez utasittatott.

Hg.Windischgratz fitymálva fogadta a küldöttséget,

és azt adta válaszul, hogy neki fontosabb dolgai vannak, mint a

a nemzetőrség szervezése, és különben is nem barátja a nem

zetőrség eszméjének, mert Lajos Fülöpöt is a nemzetőrség buk

tatta meg. Azonban Hardt erélyesen kiáltott föl: „Micsoda,
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herczegségcdnek fontosabb dolgai vannak most, mint a nemzet

őrség fölállitása, melynek egyedüli rendeltetése lesz: a csendés

rend helyreállitása és a trón védelme?" Hardt erélye annyira

imponált a herczegnek, hogy megigérte, miszerint a dolog felől

Lajos főherczeggel fog beszélni.

Sok ide oda járás-kelés, alkudozás után, a többi között

hogy ne „nemzetőrség," hanem „népőrség" legyen a neve, végre

Lajos főherczeg beleegyezett a nemzetőrség fölállitásába, de

csak „Bécs számára és a fölkelés tartamára," és gr. Hoyos

neveztetett ki annak parancsnokául.

Mint futó tüz terjedt el a hire, hogy a nemzetőrség fölál

litása megengedtetett, mi nagy lelkesedést idézett elő. Hajlan

dók voltak ez engedményt arra magyarázni, hogy most már az

udvar a nép többi kivánatát sem fogja ellenezni, és oly nagy

lett az e miatti öröm, hogy aWindiscbgratz kineveztetése

miatti elkeseredés pillanatra egészen háttérbe szorult.

Délfelé az a hir terjedt el, hogy a sajtószabadság is meg

adatott. Az egyetemi ifjuság nem akart e hirnek hitelt adni és

seregestől tódult a Burg felé, hogy bizonyost tudjon meg. Irtóz

tató tömeg követte. „Szabadsajtó, alkotmány !" kiáltá ezer meg

ezer torok. Ekkor egy udvari tiszt jelent meg kezében procla-

matióval, melyet fölolvasott. A proclamatio csak azt tartalmaz

ta, hogy a császár a nemzetőrséget megadta. Szabad sajtóról

szó sem volt benne. Atalános elégedetlenség nyilvánult, és a

„Szabad sajtót, alkotmányt!" követelő kiáltások újra kitör

tek. Végre jő egy másik udvari tiszt, ki kihirdeti, hogy a cen-

sura eltörültetett, de megszoritásokkal. Az elégedetlenség uj

ból kitör. A tömeg azon elhatározással oszlik szét, hogy követ

kező reggel az utat a Burgba kierőszakolja magának, miután

látja, hogy a császárra még mindig rosz tanácsosai birnak be

folyással.

XXV.

Gyűlés a lovardában.

Valamint Metternich visszalépését s a nép fölfegyver

zését előtte való napon, a nemzetőrség engedélyezését márczius

^
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14-én, ugy a aj sza< adságot is a gazdag és tekintélyes pol

gari osztályból származó férfiak csikarták ki a hatalom em

bereitől.

Ugyanis márczius 14-én délután 2 órakor a császári téli

lovardában mintegy 2000, többnyire a középosztályhoz tartozó

férfi azon czélból gyült össze, hogy a nemzetőrség közé irassák

magukat. Hasonló gyülekezet, irja egy szemtanu, még nem

volt, s egyhamar nem is igen lesz Bécsben. Nehányon ki

vül ahg volt fiatal ember e gyülekezetben. Átalánosan a belvá

ros vagyonos polgárai, gazdag magánzók, bankárok, könyv

kereskedők, nagykereskedők, tekintélyes iparosok, magas

hivatalnokok, ügyvédek, müvészek, irók, tanárok, orvosok

vettek részt a gyülekezetben. Mennyire haladt előre a mozga

lom, mennyire megragadta az a társadalom minden réte

gét, tanusitja a jelen volt udvari tanácsosok, titkárok és kor

mányhivatalnokok magatartása. Az ember csak elbámult, a

mint ezeket a kormányrendszerről és a kormány élén álló sze

mélyekről nyilatkozni hallotta. Egyik udvari tanácsos Met

ternich e t egyenesen árulónak, Sedlniczkyt tökfilkónak

nevezte. Egyik titkár egyenesen kimondta, hogy addig nem

lehet megelégedni, mig a kormány népképviseletre alapitott al-

kotmányozó országgyülés összehivását ki nem mondja. Egy má

sik igy nyilatkozott : „M e t t e r n i c h már odább állt, de sok

másnak kell még őt követnie, ha a kormány csendet akar."

Allamhivatalnokoktól származó ezen és hasonló nyilatko

zatok természetesen nem maradtak hatás nélkül, és a polgárokat

is fölbátoritották.

így történt, hogy a lovarda ez alkalommal a legszabadabb

nyilatkozatok szinhelye lön. Számos beszédet tartottak, melyek

nek veleje az volt, hogy nem elegendő Metternich visszalé

pése, nem elegendő a nemzetőrség engedélyezése, hanem ha a

kormány csendet akar, behatóbb biztositékokkal kell tanusitnia,

hogy szabadabb elvü reformok terére lépett, és a régi absoluti-

stikus kerékvágásba többé vissza nem tér.

Kolowrat gr. épen akkor lépett a lovardába, midőn dr.

Scherzer, a híres borkereskedő fivére, egy fulminans beszé

det tartott. „Az eddigi kormány, — mondá, — gyalázatára vált

Ausztriának, melyet az a müveit Európa előtt lealacsonyitott."

— „Ez mégis sok,—kiáltá Kolowrat elhalványodva,—hogy
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egy császári épületben igy merik a császár kormányát gyaláz

ni!" és rögtön távozott.

A többség azonban nem állapodott meg a recriminatiók-

nál, hanem követelésekkel lépett elő. Valaki inditványba hoz

ta, hogy Windischgratz kineveztetése visszavonását kell

követelni. Legott gr.Breuner vezetése alatt egy küldöttség

menesztetett Kolowrathoz, hogy Windischgratz kine

veztetése visszavonását eszközölje ki. A küldöttség azon jelen

téssel tért vissza, hogy K o l o w r a t nem érzi magát hivatott

nak ily kérelmet a trón zsámolyánál gyámolitani.

E válasz csak fokozta az átalános ingerültséget, és egy ti

zenkét tagból álló küldöttséget menesztettek egyenesen a csá

szárhoz azon kérelemmel, hogy a nemzetőrség engedélyezését

sajátkezüleg erősitené meg, hg. Windischgratz helyett más

parancsnokot nevezne ki, és végre, dr. Bach inditványára, a

censura eltörlését s a szabad sajtót kérelmezné.

A küldöttség a császár helyiségeibe ment, azonban audien-

tiát nem kapott, állitólagosan ö Felsége több óra óta eszmélet

lenül feküdvén betegen.

A küldöttség a császár betegségét csak ürügynek tartván,

hogy kérelmeit elő ne terjeszthesse, ismételve sürgette bebocsát-

talását, sőt egészen a császár terme ajtajáig nyomult, de itt a

szolgálaton levő kamarások kardot rántottak és erőszak ellené

ben erőszak alkalmazásával fenyegetődztek, ha a küldöttség

erővel akarna a császárhoz bemenni. E perczben egy kamarás

lépett ki a belső teremből s kérte a küldöttséget, hogy kimél

né a valóban betegen fekvő császárt, hanem a küldöttség fele

sziveskedjék hg. Windischgra tzh ez menni, ki meg van

bizva a küldöttséggel „alkudozásra."

A küldöttség fele tehát a herczeghez ment, Arthaberés

Bach pedig Kolowrathoz mentek azon reményben, hogy

sikerül a grófot a nép kivánságai sürgősségéről és azok teljesi

tése halaszthatlanságáról meggyőzniök. Kolowrat, kie köz

ben roszul hangzó hireket kapott a dolgok állásáról, késznek

nyilatkozott Lajos főherczegnél a sajtószabadság engedélye

zését szorgalmazni, és kérte őket, hogy várnák meg, mig visz-

szatér.

Mintegy negyedóra mulva Kolowrat visszatért azon hirrel,

hogy a főherczeg hajlandó ugyan a censura eltörlését elvileg

\
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megengedni, de a sajtószabadságról csak akkor lehet szó, ha az

arra vonatkozó törvény ki lesz dolgozva.

E felelettel természetesen sem Arthaber, sem Bach

nem voltak megelégedve.

E közben a küldöttség fele Windischgratznél járt

el, de az még annyi biztatást sem adott, mennyit Lajos főher-

czeg, és a legnagyobb elégedetlenséggel mentek Kolowrat-

hoz, kinél Arthabert és Bachot találni gondolták.

Itt ujra ostrom alá fogták Kolowratot, hogy vegye

fontolóra a nép ingerültségét, és a kormány ne fokozza azt fél

szeg engedményezések által, mert a legroszabb következmé

nyektől lehet tartani. Kolo wrát maga is gondolkozóba esett

és belátta, hogy a iovardai gyülekezet ingerültsége csak foko

zódnék, ha küldöttsége minden eredmény nélkül térne vissza.

Megigérte, hogy ismét elmegy a főherczeghez és minden befo

lyását latba veti, hogy valamit kieszközöljön.

— Csak fontolgassanak exczellencziátok, — kiáltá báró

Stifft ingerülten, a gondolkozva távozó gróf után, — mi rá

érünk várakozni, de hogy az udvar már most is el nem késett-e

engedményeivel, arról jót nem állhatunk!

Végre visszatért Kolowrat. Biztosirá a küldöttséget,

hogy L aj o s főhg a legjobb akarattal van eltelve és minden

az állam fönállásával megegyező engedményre hajlandó, hogy

az uralkodó mozgalomnak véget vessen. A nemzetőrség engedé

lyezése kétségtelen, és az arra vonatkozó leirat már sajtó alatt

van, Windischgratz eltávolitása azonban ki nem eszkö

zölhető, sőt a herczeg határozott utasitást kapott, hogy minden,

a trón-, személy- és vagyonbiztonság ellen irányzott megtáma

dást a legerélyesebben visszautasitson, a sajtószabadságot ille

tőleg végre a főherczeg a szükséges megfontolást föntartja ma

gának.

Ez ismét annyi volt mint semmi. Különösen Arthaber

sürgette a grófot, hogy menjen még egyszer a főherczeghez és

terjeszsze elő, hogy a sajtószabadság megadásától függ a dy-

nastia sorsa és Bécs nyugalma. Több mint százezer ember áll

készen, — mondá, — utolsó csepp vérét ontani, hogy Ausztria

a legszabadabb államok szinvonalára emelkedjék, de annak

egyik legelső kelléke a sajtószabadság.

A véletlen akarta, hogy e pillanatban egy rendőrhivatal-

k bécsi márcziusi napok 1848-ban. 1 \
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tiok rohant a terembe, ki térdre esve kérte Kolowratot,

hogy hasson oda, miszerint a nép minden kivánata lehetőleg

gyorsan teljesittessék, mert a dynastia élete áll koczkán. Az in

gerültség leirhatlan !

E közbejött esemény mély benyomást tett Kolowrat-

ra. Negyedszer és most H o y o s gróf kiséretében ment Lajos

főherczeghez, kérve a küldöttséget, bog/ menjenek vissza a lo

vardába és ott várakozzanak rá.

Ez alatt a lovardában az izgatottság nőttön nőtt, és a gyü

lekezet is fölszaporodott. El voltak határozva addig szét nem

oszolni, mig egy politikai visszaesés minden veszélye el nem

lesz háritva. Egyes polgárőrségi tisztek kijelentették, hogy az

egész polgárőrség inkább föloszlik, mintsem hogy W i n d i s c h-

gratz parancsainak engedelmeskedjék. Lajos főherczeg

visszalépését a kormánytól egyetemesen követelték és kiván

ták, hogy helyét János főherczeg foglalja el, ki bizonyosan

soha bele nem egyezett volna, hogy Windischgratz ki

neveztessék.

Midőn hosszas várakozás után gr. H o y o s a lovardába

lépett, halotti csend állt be. Feszült kiváncsisággal várták, minő

feleletet hozott.

H o y o s egy iratot vont ki szebéböl és fölolvasta annak

tartalmát, mely szerint a nemzetőrséget ő Felsége helybenhagyta

s annak parancsnokául ő (Hoyos) neveztetett ki.

— És a sajtószabadság ? — kérdezte ezer meg ezer hang.

— Azt hiszem, — felelte Hoyos — hogy félóra mulva a

sajtószabadság is engedményezve lesz.

A felelet nem volt kielégitő, és ujabb küldöttségek me

nesztettek Lajos főherczeghez és Kolowrathoz a sajtó

szabadságot sürgetni, azon határozott kijelentéssel, hogy félóra

mulva talán már minden engedmény késő lesz.

A küldöttségek indulása perczében érkezett meg K o-

l o w r a t.

Leirhatlan feszültség állt be, midőn Kolowrat egy iratot

vett elő és azt fölolvasta.

„A censura eltörlését, — olvasta — is a sajtótörvény be

hozatalát császár ő Felsége legkegyelmesebben elrendelte."

Aláirva Lajos főherczeg.

Midőn Kolowrat e kéziratot fölolvasta, arczát halálos

\
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sápadtság boritotta el, hangja reszketett, és a legközelebb állókra

kellett támaszkodnia, különben összerogyott volna, a gyülek e-

zet pedig viharos örömlármába tört ki.

Mig a^zaj tartott, K o l o w r a t összeszedte magát, s A r t-

habernek intett, hogy nehányad magával kövesse őt, mert

fontos közlendője van.

Kolowrat a lovardával kapcsolatban levő szobába

ment, hova Arthaber és vagy tiz tekintélyes polgár követte

a grófot.

Kolowrat itt megindult hangon és szemében reszkető kö-

nyekkel értesitette a polgárokat, miszerint L aj o s főhgtől tud

ja, hogy Bécsben egy párt van, mely a császárt elfogni és több

magas állásu személy élete ellen törni tervezi. Kéri őket, ne

engedjék e terv végrehajtását. Háritsák el e szerencsétlenséget

Ausztriától és siessenek a Burgtól és környékétől az ott tom

boló népet eltávolitani. A császár ugyis betegen fekszik, La

jos főherczeg az ö jelenlétében összerogyott, és a császári csa

lád kétségbe van esve.

Arthaber és társai megigérték a grófnak, hogy mindent

elkövetnek, hogy a nép a Burgtól szétoszoljon, különben hatá

rozottan kétségbe vonták egy oly párt létezését. Egyesek véle

ményeért, — mondá Arthaber — jót nem állhatunk, mert

senkinek sem láthatunk szivébe, de hogy a császár személye el

len törekvő párt nincsen Bécsben, arról biztosithatjuk a grófot,

és ki ilyesmit sugott a főherczeg fülébe, azt a főherczegnek el

kellett volna fogatnia.

XXVI.

A sajtószabadság.

Arthaber, Bach és 'mások nemsokára elhagyták a

lovardát , a város különböző részeibe széledtek, hogy hirdes

sék a sajtószabadságot és igéretükhöz képest a népet szétosz-

lásra birják. Fölszólitásukat a nép éljenzéssel fogadta, de szét-

menésre nem igen volt hajlandó, sőt az utczák élénkebbek let

tek, mert azon aggodalom, hogy a nép és katonaság között ösz-

szelitközésre kerül a dolog, egyelőre megszünt. A fegyveres és

11*
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nem fegyveres nép közé, mely a Burgot és környékéi megszállva

tartotta, most nők s gyermekek is keveredtek, és oly nagy volt

a tolongás, hogy mozdulni alig lehetett.

Az öröm és lelkesedés, melyet a sajtószabadság engedé

lyezése előidézett, annál jellemzőbb, mert az intelligentiát ki

véve, a legkevesebbnek volt fogalma a sajtószabadságról, csak

annyit sejtettek, hogy az a haladás egy jele, és azért leirhatlan

lelkesedéssel üdvözölték.

Szemtanuk érdekes jeleneteket jegyeztek föl, melyek a saj

tószabadság kihirdetése következtében a város különböző részei

ben történtek.

A többi között L e w a l d ezeket irja :

„Az olvasóegylet erkélyéről most ily föliratu zászlók

lengtek: „Biztonság és rend," „Nemzetőrség/ „Sajtószabad

ság." Az átmenők megálltak s érzelmeiket meleg szavakban

nyilvániták. Az erkélyről szép beszédeket tartottak, melyeket

az utczáról viszonoztak. Minden ablak tele volt nézőkkel ; a

nők nyakkendőiket s virágokat szórtak, melyekből zászlókat

rögtönöztek, szalagokat dobáltak le, melyekből kokárdákat ké

szitettek. Öröm, lelkesedés mindenütt. Kik soha sem találkoz

tak az előtt, most kezet szoritanak egymással. G r i l l p a r-

zer, Bauernfeld, Castelli ott vannak a lelkesültek

között. Képesség, irány, nézetek, müveltség később ismét szét

fogják választani egymástól az embereket, de most mind együ!t

s egyet éreznek, azt, hogy a gondolat szabadságának

napja fölvirradt."

A sajtószabadság engedményezése fölötti öröm tetőpontját

érte el a József szobor előtt, hol a délutáni órákban iszonya

néptömeg gyült össze. A nép ugyania kegyeletes emlékkel vi

seltetett József császár, mint Ausztria legszabadabbelvü fe-

jedelme iránt és ösztönszerüleg huzódott annak szobra elé, ki

szabadelvü intézkedései által teremtett magának örök emléket.

„Ha József császár élne, — mondogatták egymásnak — mi

lenne most Ausztria ! Mily hatalmas volna most Ausztria, ha

kortársai megértették volna Józsefet! József soha sem

kényszeritette volna a bécsieket, hogy erőszakkal csikarjanak

ki maguknak szabadabb politikai életet! Mi lenne Kolowratból,

Metternichböl, Czapkából, Sedlnitzkyböl és czinkosaikból, ha

József császár most sírjából fölkelne és az uralkodást átvenné?"
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Ily s hasonló hangos megjegyzéseket lehetett a gyülekező

tömeg ajkairól hallani, midőn délután 4 órakor egy nagyobb

tömeg érkezett a térre, több zászló alatt. „Éljen József császár !"

kiálták ezek kalap levéve, és pillanat alatt legalább is 10,000

ember visszhangozta a kiáltást. Nemsokára ismét egy tömeg

érkezett, „sajtószabadság" föliratu zászlóval. Majd ismét har

madik, negyedik tömeg érkezik, é3 az egész tért beláthatlan so

kaság lepi el.

„Tűzzük zászlóinkat József szobrára !"—kiáltja ekkor egy

hang, mit dörgő tetszésnyilatkozatok kisérnek. A Pallavicini-

palotából azonnal egy létrát hoznak, és egy könyvkötő tanoncz

magára vállalja a zászlók frhtüzésót. Pillanat alatt tele van Jó

zsef szobra zászlókkal és virágkoszorukkal.

És sajátságos ! Az egész délután komor volt. Azonban a

szobor megkoszoruzása pillanatában, mint varázsütésre, egyik

felhő szétszakad, és nap süt az érczs/.obwra, mely most az óriás

tömegre leragyog. Szünni nem akaró taps és éljenzés követi e

jelenetet.

Mig e békés tüntetés a József szobor előtt végbement, az

alatt a Hof-tér, hol a polgári fegyverszertár áll, \ iharos kicsa-

pongások szinhelye lőn. A fgyverszertári parancsnokságnak

az volt adva utasitásul, hogy csak deákoknak, vagy a müveit

osztályba tartozó egyéneknek oszszon ki fegyvert. Azonban

14-ke reggelén számos munkáscsapat jelent meg a fegyverszer

tár előtt, melyek fokozatos hévvel követeitek fegyvereket. A

munkások száma délután 'ó órakor már több ezerre szaporodott,

kiket alig lehetett fékezni, mert a fegyverszertárt alig őrizte 50

fegyveres polgár, kik oly óriás tömeg ellenében gyengéknek

érezték magukat, sőt voltak közöttük némelyek, kik a fegyve

rek kiosztását javasolták azon meggyőződésben, hogy az össze

ütközés a katonasággal kikerülhetlen lesz.

Mig a parancsnokság és őrség a fegyrerck kiosztása és

nemosztása fölött tanakodtak, az alatt a munkások mind köve-

telöbbekké lettek és elhatározták, hogy a fegyvertárba törnek

s fölfegyverzik magukat. Egyik munkás egy hirtelen előhozott

lajtorján fölmászott egy ablakba, melyet bezuzo!t s bement az

ablakból nyiló terembe. Nem sokára számosan követték s az őr

ség ellenállása nélkül, mely csak a történelmi emlékü becsesb

darabok megmentésére szoritkozott, elkezdték a fegyvereket az
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ablakokon kidobálni, és nem telt bele egy óra, a fegyverszertár

ki volt pusztítva.

Nem lehet állitani, hogy a munkások a fegyverek kiosz

tásában bizonyos rendet nem tartottak volna, mert esak fegy

verképesek kaptak fegyvert, és gyenge, beteges külsejü társai

kat elutasitották. Azt is kimondták, hogy „bitang gazember"

az, ki fegyverét eladja, miután el vannak határozva, „a polgá

rokkal együtt tartani és a szabadságéit utolsó csepp vérüket

ontani."

A kicsapongásnak egy katonai erős őrjárat közeledése ve

tett véget, mire a munkások a Schottenthor felé elvonultak.

XXVII.

Bécs ostromállapotban.

Azok, kik a bécsi kormányt jobban ismerték, az eddig

nyert engedmények állandóságában nem igen biztak és attól

tartottak, hogy kevéssé kedvező fordulat a kormányra nézve a

megadott engedmények visszavonását vonaudja maga után. Te

hát biztositékot kivántak, mely más nem lehet, mint alkot

mány. Az olvasó-egyletben és egyetemen kimondták, hogy al

kotmányt kell követelni. Pár óra mulva már egész Bécs vissz

hangozta „alkotmányt, alkotmányt!"

Arthaber és Engel iparkodtak a tömegeket lecsen

desiteni, hogy egy ohajtott alkotmány kidolgozása nem lehet

pár óra munkája, várni kell, majd az is megjő stb., de a töme

gek nem voltak ez okoskodásokkal megnyugtathatók, és a

Burgot ismét ostrom alá akarták venni „alkotmányért."

Engel belátván, hogy a Burg tömeges megrohanása

nemcsak czélhoz nem fog vezetni, de vérontást is idézhet elő,

minden áron meg akarta azt akadályozni és azt az ajánlatot tet

te, hogy megelégednének- e, ha a császár vagy valamelyik fő-

herczeg a népnek megmutatná magát annak jeléül, hogy a dy-

nastia mielőbb alkotmánynyal fogja megörvendeztetni a népet ?

„Igen!" zuga a tömeg, és miután Art h ab er még esküt ki

vánt, hogy „sem szóval, sem tettessem bármiféle jellel nem fog-

\
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ják bántalmazni a megjelenendő magas személyt," mindketten a

katonasággal tultömött Burgba mentek.

Arthaber és Engel, az előbbi ismeive a helyiségeket,

egy étterembe jutottak, melyben egy kerek asztal gazdagon volt

fölteritve. Itt egy öreg tábornok fogadta őket, ki átvevén jegyü

ket, mint mondá, berezeg Windischgrat z-hez megy, beje

lenteni őket.

A herczeg nem sokára meg is jelent. Artbaber előadta

a nép ujabbi kivánságát. Windischgratz látszólag méltá

nyosnak találta e kivánságot, azonban a császár, állitásakint,

beteg ; hogy az erkélyről mutassa magát, ahhoz már késő is, a

főherczegek közöl pedig esetleg egyik sincsen jelen. „Biztosit

sák önök küldőiket, — végzé beszédét — hogy a császár holnap

a népnek meg fogja mutatni magát és pedig további al

kotmányos eljárása j eléül."

Arthaber és Engel visszamentek Windisch

gratz e nyilatkozatát tudatni, de az nem szülte a kivánt ha

tást, mert a nép kételylyel s morogva fogadta azt. „Ismét hol

nap , — zugták számosan — mindig holnap, azt hiszik ez örö

kös „holnapos" biztatgatással kielégitenek bennünket! No jól

van, holnapig várunk, de azután lássák, mi történik !"

A tömeg elégedetlenül oszlott szét.

Hogy a nép sejtelme helyes volt, és Windischgratz

csak szinleg helyeselte az Arthaber által előterjesztett ki

vánságot, mutatta a következés.

Windischgratz már minden intézkedést megtett,

hogy az ostromállapotot foganatositsa.

Éji 11— 12 óra között falragaszok voltak hirdetendők az

ostromállapotra vonatkozó rendszabályokat, éjfélkor az egyetem,

olvasó és ipar-egylet katonailag valának elfoglalandók, lefegy-

verzendök és mindenki fölszólitandó, hogy halálos büntetés ter

he alatt a fegyvert beszállitsa. Végre számos egyén volt ugyan

azon éjjel elfogatandó.

Éjeli 1 1 órakor C z a p k a hivatalos uton egy csomag pla

kátot kapott azon utasitással, hogy érkezendő ujabbi parancs

után a plakátokat rögtön kiragasztassa , egyszersmind jelen

tést kapott, hogy a kormányelnökség szolgáinak kiragasztásul

a következő tartalmu plakát kézbesittetett :

„Ö cs. kir. fölsége által teljhatalommal fölruházva, hogy
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az ostromállapotba helyzett Bécs városában a rendet

b csendet helyreállitsam és föntartsam, ezennel minden polgárt

fölszólitok, hogy a csend és biztonság föntartására szükséges

rendeleteknek engedelmeskedjenek s azokat tevékenységük ál

tal támogassák. Egyszersmind komolyan intek mindenkit, hogy

a cs. kir. hadsereg bármily bántalmazásától óvakodjék. Bécs,

1848. márczius 14-én. Hg Windischgratz Alfred altábornagy."

A legtöbb ház ablakai még ki voltak világitva a nyert en

gedmények fölötti örömben, és a város már is ostromállapotba

lön helyezve ! A deákokból és polgárokból álló őrjáratok, me

lyek a csend helyreállitása végett czirkáltak, ez ujabb kihivás

miatt annyira fölháborodtak, hogy a talált falragaszokat leszak-

gatták. Az éj egyébiránt csendesen folyt le.

Midőn Arthaber megtudta, hogy hg Windisch

gratz adott igérete daczára, miszerint másnap több enged

mény s a császár kikocsizása várható, a várost ostromállapotba

helyezte, annyira fölingerült, hogy e szavakra fakadt : „azt ré

gen tudtam, hogy ezek szót nem tartanak, de hogy egy berezeg

ily gyalázatos szószegö legyen, azt csak most tudom!" És a

legbékésebb szellemü polgárokat is W i n d i s c h g r á t z ez el

járása annyira föllazitotta, hogy rögtön a forradalomhoz csat

lakoztak. „Barátim, — kiáltá egyike ezeknek, — van e szá

munkra más segély, mint az, melyet magunk teremlünk ma

gunknak?" „Nem — kiáltá egy másik, — ha azoknak hiszünk,

ugy szépen járunk. Tehát segitsünk magunkon, a hogy lehet!"

Az ostromállapot kimondása a külvárosokban még nagyobb in

gerültséget, lehet mondani, düht idézett elő. Még a különben ed

dig legbékésb Landstrasse külváros is föllázadt, és egy öreg em

ber zászlót ragadva kezébe „be a városba, harezra, nagy a ve

szély !" kiáltásokkal tüzelte föl a lakosságot. Gumpendorf,

Schottenfeld, Neubau, Alservorstadt, mind talpra

állt, és a belvárosba nyomultak.

E közben mi történhetett a császári család keblében, bi

zonyosan nem lehet tudni, lehet hogy az ingerültség nagysága

megdöbbentette ; elég az hozzá, hogy még azon éjei családi ta

nácskozás tartatott, mely Windischgratz idézett hirdetmé-

n yének az „ostromállapotba helyzett Bécs váro-

s a" szók kihagyásávali módositását és a német és szláv tarto
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mányok rendeinek julius 3-án megnyitandó országgyülésre le

endő összehivását határozta el.

Windischgratz falragasza csakugyan másnap reggel

a fönnebbi szavak kihagyásával ujra megjelent.

XXVIII.

Metternich futása.

Ez éjjel még egy episod történt, mely az az alatt végbe

ment eseményekkel nincsen ugyan összeköttetésben, de a bécsi

forradalom történetében érdekes részletet képez.

Az eddig mindenható miniszter, az Ausztria államéletében

örökké nevezetes és a maga idejében oraculumnak tartott állam-

canczellár, Metternich, ez éj sötétségét arra használta, hogy

megszökjék azon városból, melyben évtizedek óta mindenki meg

hajolt előtte.

Miután Metternich lemondott és hivataltársaitól elbu

csuzott, a Hofburgból azon szándékkal ment lakására, hogy a

legközelebbi napokban a Rennwegeu levő villájába visszavonul.

Azonban alig érkezett haza, alig volt ideje a rá nézve hihetlen

esemény fölött gondolkozni, midőn hiiUl hozták neki, hogy villá

ját a nép lerombolta. „És senkinek sem volt hatalma s akarata

e kicsapongást meggátolni?" kiáltotta volna föl elkeseredésé

ben Metternich.

Még azon éjjel ismételve figyelmeztették barátai, hogy

rejtse el magát, mert a „forradalmárok" keresni fogják, és egy

erős párt van, mely nem elégszik meg megbuktatásával, hanem

élete vagy legalább szabadsága ellen tör.

Ez aggodalmak azonban tulságosak voltak, mert meg va

gyunk győződve, hogy, ha Metternich lemondása után a

népnek megmutatta volna magát, nem fogadták volna ugyan va

lami ovatiókkal, de személyének semmi bántódása sem lett vol

na. Metternich gyülölt egyéniség volt ugyan, mert minden

roszat neki tulajdonitottak, de akkor még nem volt párt, mely

egyes személyek élete ellen tört volna. Ha azonban tovább

Ausztriában maradt volna, minden esetre bizonyos állampénzek

miatt felelősségre vonatott volna. A közvélemény ugyanis azzal



— 170 —

vádolta, hogy több milliót, nevezetesen a nápolyi király által

a hadsegélyért Ausztriának fizetett kárpótlást elsikkasztotta,

továbbá hogy Angol- s Oroszországtól és más hatalmasságoktól

jelentékeny évi subventiót huzott volna.

Barátainak aggályai rábirták, hogy márczius 13— 14 ke

éjeién az államcancellária palotájában birt lakásáról távozzék és

hg Eszterházy palotájába ment, hol márczius 14-én egész

nap rejtve tartózkodott. De itt sem érezte magát hiztonságban,

és az nap este gr. Taaffehoz menekült.

Márczius 14-én este ugy látszott, hogy a következő nap

döntő lesz és vagy a szabadelvü párt fog győzni, vagy a fönálló

hatalom megtartandja uralmát. Az ostromállapot kimondása

készülőben volt, és nem szenved kétséget, hogy ha foganatositta

tott volna, a mozgalom legalább darab időre elfcjtatott volna.

Az, hogy Metternich 14. és 15-ike közötti éjeien, te

hát mikor az ostromállapot kihirdettetett, határozta magát mene

külésre, világosan tanusitja, hogy a rudon álló férfiak erélyében

s képességében nem bizott, hogy a mozgalomnak véget tudnak

vetni ; mert ha látta volna, hogy lehetséges még — habár csak

rövid időre is, — az általa fölépitett Ausztriát föntartani, bi

zonyosan bevárta volna, mig Windischgratz Bécset megfé

kezi. De ezt nem tartotta többé lehetségesnek , azért menekült.

Menekülése módjáról különböző, kalaudosnál kalandosb

hirek szárnyaltak. Némelyek szerint lengyel batyus zsidónak

öltözködve, menekült. Mások egy cs. ruhaszállitó kocsiban utaz

tatták el neje kiséretében. E hir legtöbb hitelre talált. Útja irá

nyát is különbözőleg beszélték. Némelyek szerint Magyaror

szágba futott gr. S á n d o r, veje egyik birtokára. Mások azt ál

litották, hogy Felső-Ausztriába huzódott. Mindkét versio azon

ban téves, mert tény, hogy Metternich és családja márczius

15-én hg. Lichtenstein alsó-austriai „Hanselburg" birtokán

volt, hol több napig tartózkodott.

A történelemre nézve mindegy, bármikint menekült Met

ternich, azért mi csak röviden arra szoritkozunk, legvalószi

nübbnek tartjuk azon hirt, mely szerint nejével együtt szegény

parasztruhába öltözve, Fflorisdorfig jutott, hol kocsi várakozott

reájuk, melyen Hanselburgba menekültek. Gyermekeik később

követték őket.

Meneküléséről Angliába, hol mint emigrans telepedett le,

a következő részleteket jegyezzük föl.
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A Lg elutazása két zárt kocsiban márczius 14 én késő

este történt. Legelső menedékhelye csakugyan Hanselburg volt

Alsó-Ausztriában hg Lichtensteinnál. Itt akarta az események

fejlődését bevárni, de 19. és 20-ka közötti éjei számos fegyve

res paraszt vette körül a kastélyt, melyet lerombolással fenye

gettek, ha a hg el nem utazik. Csak nagynehezen lehetett a

lázangókat azon igéret által lecsendesiteni és távozásra birni,

hogy a hg másnap reggel továbbmegy. Metternich más

nap csakugyan elutazott. Hova ment, senki sem tudta. Néme

lyek szerint Angol-, mások szerint Oroszországba.

Márczius 22-ről Breslauból irták, hogy a nép az érseki pa

lotát ostrom alá fogta, mert hire terjedt, hogy Metternich

ott talált menhelyet. Ellenben prágai lapok azt hiresztelték,

hogy Prága közelében Biechovicz falu környékén látták volna

a herczeget. Majd ismét 24-röl Teplitzböl irták, hogy a hg

több kocsiból álló kisérettel érkezett az ottani postához, hol már

megrendelt fogatok várták. Ebéd is volt rendelve számára, de

miután azonnal számos kiváncsi vette körül a kocsikat, senki

ki nem szállt, hanem kevés frisitő vétele után, mihelyt átfogtak,

azonnal tovább utaztak. Végre 26-ról Drezdából jelentették,

hogy a hg oda érkezett, és a „Bécs városához" czimzett szállo

dában szállt meg, a vendégek könyvébe „Mayergratzi birtokos"

név alatt jegyezte be magát és másnap vasuton Lipcsébe, innét

Magdeburgba utazott.

Lipcsében, Braunschweigban, Hanuoverában, mindenütt

szomoruan kellett tapasztalnia, hogy rosz hire előzte meg és áta-

lán9S gyülölet tárgya. Hannoverből Mindenbe, innét Aarenheim-

ba ment. Ez egész hosszu utja valódi kinteljcs futás volt, sehol

sem talált rokonszenvet, mindenütt gyülölet fogadta. Egy em

bernek, ki nehány nap előtt még ugy szólván Európának impo

nált, valóban irtóztatón keserü leczke volt ! Erélye azonban se

hol el nem hagyta. Szelleme uralkodott szerencsétlensége fölött.

De a hosszas, fárasztó ut, és talán a számüzetés keserve végre

mégis megtörték testi erejét. Aarenheimban meg kellett álla

podnia és orvost hivatott, a nélkül azonban hogy kilétét elárulta

volna, miután M o r t o n álnév alatt utazott.

Mindamellett fölismerték.

Egyik napon a város polgármestere haladéktalan bebo-

csátlatását kérte Morton urnái.
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— Elvesztünk ! — kiáltá a berezegné elrémülve.

— Be kell bocsátani,— mondá Metternich nyugodtan.

A polgármester belépett A hg nyugágyon feküdt.

— Bocsánat, — mondá — hogy önt igy fogadom, de ro-

sznl vagyok. Tessék leülni.

— Üdvözlöm herczegségedet, — viszonzá a polgármester.

— Hogyan, ön téved ?

— Oh nem , ön bg Metternich, az osztrák császár első

minisztere, — viszonzá a polgármester.

— Csak voltam, — felelte^ Metternich mosolyogva.

— Mindegy, csak azt akartam herczegségeddcl tudatni,—

folytatta a polgármester — bogy itt kormányunk védelme alatt

van s teljes biztonságban érezheti magát. Őrködni fogok ön

fölött.

Erre a polgármester a vendéglőst hivatá.

— 0 magasságát, Metternich herczeget és családját nem

csak védelme alá helyezem önnek, — mondá a polgármester a

vendéglősnek — de felelőssé is teszem önt minden kellemetlen

ségért, mely ö herczegségét érhetné.

Nehány nap mulva a hg. egészsége helyreállt, és Haagba

utazott, honnét szerencsésen Londonba érkezett.

És ezzel Ausztria egykori hatalmas minisztere letünt a

történelem szinpadáról.

XXIX.

Márczius tizenötödike.

A 14. és 15-diki közötti éj Bécs legtöbb lakóira nézve a fé

lelem és rettegés éje volt. A kihirdetett ostromállapot mint ha

talmas tíszk lobbantotta föl az a nélkül is forrongó kedélyeket.

Nevezetesen a proletariatus használta föl ez alkalmat féktelen

sége szabadon eresztésére. A külvárosokban lázongó tömegek

a birtokos osztályokat rettegéssel töltötték el, és reszketve vár

ták a következő napot, mely döntő események sejtemével töl

tötte el a vagyonos lakosokat. Persze, akkor még nem gondol -

hatták, hogy a kihirdetett ostromállapotot másnap reggel vissza

vonják.
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Az ostromállapotnak márczias 15-dike reggelén történt

visszavonása kissé lecsendesitette ugyan a kedélyeket, de az or

szággyülésnek csak julius 3 kára történt összehivása ujabb ke

serüséggel töltötte el a reformokat sürgető pártot. Tebát hóna

pokig várhatták az alkotmányt! Az e miatti elégedetlenség leg

élesebben az egyetemen nyilvánult. Az ifjuság fölháborodott,

hogy ily módon gondolja a kormány a nép kivánságait elodáz

hatni.

És ki ma is olvassa e patenst, az nem vonhatja kétségbe,

hogy annak tartalma nem volt alkalmas a forrongásban levő

kedélyek megnyugtatására. Másnap reggelre nagy engedménye

ket vártak, és ime, több havig tartó várakozásra vannak uta

sitva ! Iszonyu volt a csalódás miatti elkeseredés. „Metter

nich elment, de még mindig szelleme uralkodik," „mi népkép

viselőket akarunk, és a régi rendekre utalnak bennünket!"

hangzott mindenfelől.

A hangulat, melyet az országgyülésnek a régi alapra fek

tetett és annak is oly sokára halasztott összehivása előidézett,

mint legott látni fogjuk, emlitésre méltó tényben nyilvánult, mely

a nemzetőrség kebelében történt.

A nemzetőrség szervezése márczius 15-ke délelőtti órái

ban gyorsan haladt előre. Seregenkint jelentkeztek ifjak és

vének a beirásra. Mindenki, nemzetiségre és állásra való tekin

tet nélkül, fölvétetett, ha egyébként kifogást tenni nem lehetett

ellene. Fegyvereket a cs. kir. fegyverszertárból kaptak, miu

tán, mint elmondtuk, a polgári fegyvertárt előtte való este a

munkások kirabolták. Még délelőtt gr. H o y o s, mint főpa

rancsnok rendeletet bocsátott ki, mely minden utczaszeglet fa

lára kifüggesztetett. E rendelet a nemzetőri tisztek szabad vá

lasztására és a századok elhelyezésére vonatkozott és semmi el

lenkezésre sem talált.

De gr. Hoyosnak egy másik rendelkezése nagy elégedet,

lenséget szült. Ugyanis számos fölfegyverzett csapatot a mesz-

szebb fekvő külvárosokba rendelt ki, állitólag az ott lázongó

proletarius tömegek fékentartására. És több csapat azonnal ki

is vonult a belvárosból.

H o y o s e rendelkezése gyanut gerjesztett. Nem az-e czél-

ja , mondák , hogy a fegyveres erőt a belvárosból eltávolitsa,

hogy Windischgratz az ostromállapotot, melyet kénysze
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rüscgből vont vissza, mégis foganatositsa ? H o y o s nem ért-e

egyet Windischgratztzel? Bizonyosan ki akarják a

fegyveres polgárokat a belvárosból szép szerével küldeni, azu

tán a kapukat bezárják, és az ellenállásra képtelen belvárosban

minden eddig adott engedményt semmisnek fognak nyilvánitani.

Ezen s hasonló aggodalmak először az olvasó-egyletben

merültek föl, is oly fontosságot tulajdonitottak azoknak, hogy

szükségesnek tartották, az egyetem figyelmét is azokra fölhivni.

Az ifjuság osztotta ez aggályokat, habár a csapatparancs

nokokká választott tanárok mindent elkövettek azok alaptalan

sága bebizonyitására.

Gr. Hoy os ily hangulatban találta az egyetemi ifjuságot,

midőn segéde kiséretében az aulán megjelent, hogy az összes

tanulócsapatokat a Mariahilfre kirendelje.

A tanulók egy része kész volt engedelmeskedni e parancs

nak, de a másik rész, osztva az olvasó- egylet aggodalmait, e

parancsot morgással fogadta. H o y o s ismételte rendeletét és

késznek nyilatkozott az ifjuság élére állni, ha szándéka őszin

teségében kételkedik. A tanulók ingadozni kezdtek. Ekkor

K a i s e r iró, ki a márcziusi napokban az egyetemi ifjusághoz

csatlakozott, kilépett a sorból.

— Engedje meg excellcntiád, — monda — ha kijelentem,

hogy én és azok, kiket vezetek, nem fogjuk excellentiádat kö

vetni. Megmondom okaimat is. ... .

— A gróf ur főparancsnokunk, — szólt közbe dr. G o l d-

mark — és kötelességünk neki föltétlenül engedelmeskedni.

— Mi nem vagyunk katonák, szakitá félbe ismét B e-

cker Goldmarkot — kik vak engedelmességre kötelez-

vék. Akarjuk tudni, miért távolitanak el minden fegyveres erőt

a belvárosból ?

A deákok között mindkét fél hangos pártolókra talált.

— Én fölsőbb rendeletre intézkedem, — szólt gr. Hoyos

Kais erhez és megfeddette, hogy e jelenetet előidézte.

— Épen ez ok nekünk arra, — felelte K a i s e r — hogy

excellentiád rendeletének ovakodva engedelmeskedjünk. A vá

ros majd minden fegyveres erőtől kiürittetett, és csupán a kato

naság maradjon benn"? Mi nem azért ragadtunk fegyvert, hogy

a kormány intentióinak szolgáljunk, haném azért, hogy a nép

kivánatainak érvényt szerezzünk.
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K a i s e r e szavai által véleményére téritette a deákok in

gadozó részét is.

— És mik a nép kivánatai ? — kérdé gr. H o y o s elég

tapintatlanul polemiába bocsátkozva.

— Azt egy szó kifejezi, — felelte K a i s e r lángolón — és

ez a szó: „alkotmány!"

E szó mint varázs hatott.

— Igen, alkotmány ! — kiáltá viharosan az ifjuság. — Mi

alkotmányt akarunk! Éljen az alkotmány!

Gr. Hoyos csatát vesztett.

— Nincsen hatalmamban önöknek ily igéretet tehetni, —

monda lehangolva, lova fejét megforditá és segédével elvág

tatott.

XXX.

Ideiglenes polgári bizottmány.

Mi az előbbi rendszer embereivel többnyire történt, az tör

tént Czapkával is, hogy egyszerre nem tudta, mitevő le

gyen. A mint a mozgalom hullámait emelkedni s terjeszkedui,

mindenkit eszméletét veszteni látta, ö sem maradt a régi. 0, ki

a rendszer megrögzött hive és minden szabadelvü törekvés el

lensége volt, ki megszokta mindent magasb utasitás szerint cse

lekedni, és minden népszerüségét elvesztette , mert nem a nép

érdekeinek előmozditója, hanem a hatalom emberei uszály-

hordozója volt, ugyanaz a Czapka márczius 15-én reggel el

határozta, hogy minden fölhatalmazás vagy utasitás nélkül a

város közigazgatásában reformokat fog behozni. Helyzete való

ban nem volt irigylendő, és nem maradt egyéb választása, mint

egy kétségbeesett lépés által tartkatlanná vált helyzete megmen

tését megkisérleni. A hatalom emberei által cserben hagyat

va, a nép előtt népszerüségét elvesztve, sőt alárendelt hivatal

nokai bizalmatlanságát is tapasztalva, mégis azt tartotta, hogy

mint polgármesternek vannak kötelességei, melyeket ily válsá

gos időben elmulasztania nem szabad. Felelőssége alatt állt a

város, számtalan özvegy és árva vagyona, a város tömérdek ér

deke veszélyeztetve, ha elszigetelt állásából ki nem lép és oly
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férfiak támogatását, közremüködését meg nem nyeri, kik befo

lyásuk, tekintélyük s népszerüségük által a város érdekeit meg

óvni nem segitik.

Alig ütött ki a forradalom, a polgárság nagyobb része ha

tározottan elfordult tőle, azok pedig, kik kényszeritve voltak

vele összeköttetésben lenni, legkevesebbé sem titkolták ellen

szenvüket iránta. A polgárőrség, bár főparancsnoka volt, vona

kodott neki engedelmeskedni, mert nem főnökeül, hanem Met

ternich vak eszközeül tekintette. E mellett a városi tanács

nokok oly csekély népszerüséggel birtak, hogy azok támogatása

keveset vagy épen semmit sem segitett rajta. Ezek folytán ma

gára volt utalva, mert senkire sem támaszkodhatott.

A mo7galom két első napján a városi hatóság, ugy szólván,

semmi tevékenységet sem fejtett ki. Mintha csak tetszhalálba

merült volna. Czapka valahára ébredezni kezdett és belátta,

hogy valamit tenni kell. Elhatározta, hogy tekintélyes és nép

szerü polgárokból álló tanácskozmányt hi össze, számitván ar

ra, hogy azok a rend föntartásában támogatni fogják. E ta-

nácskozmányba olyakat is meghivott, kikről tudta, hogy ellen

ségei, mint Arthabert, dr. Bach Sándort és másokat.

A meghivottak reggeli 8 órakor megjelentek Czap ká

nál, kiknek előterj eszté, hogy szükségesnek tartaná egy pol

gári bizottmány alakitását. Azonban alig végzé beszédét, mi

dőn sürgős ügyben Windischgratz hivatta.

A jelenvoltak Bergmüller alpolgármestert szólitották

föl az elnökségre, hogy a tanácskozást folytathassák. Ez ellen

nehány tanácsos, Czapka hivei, tiltakozott, hogy Czapka nem

sokára visszatér és beleegyezése nélkül semmi sem határozható.

A tiltakozást Arthaber, Bach, Hardt és b. Doblhoff

indignatióval utasították vissza. „Elmultak az idők, — monda

Arthaber, midőn Czapka jár szalagon vezette a polgársá

got." — „Ha Czapka azt hiszi, — mondá Bach — hogy ve

lünk kénye-kedve szerint rendelkezhetik, akkor ugyan csalódik.

Vagy ő veti magát alá határozatainknak, vagy mi fölöslegesek

vagyunk." Hardt megjegyzé, hogy Metternich bukásá

val Czapka is megbukott, és az absolutismus órái nemcsak a

kormány, de a bécsi tanács számára is lejártak.

A tanácskozás tehát^B ergmüller elnöklete alatt foly-

tattatott. Ez alkalommal leginkább Bach szerepelt. Berg
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müller a polgári bizottmány alakitását a Gzapkától

irásban átvett mód szerint javasolta.

Bach hévvel nyilatkozott e mód ellen. A polgármester

kegyelméből, — mondá — egy polgár sem fog e bizottmány

ban részt venni. Közbizalom határozzon ezentúl, ki viseljen va

lamely városi hivatalt. Miután arra most nincsen idő, hogy az

összes polgárság válaszsza megbizottait, tehát legalább a je

lenlevők válaszszák meg a tervezett bizottmányt, mig az összes

polgárság általi választás megtörténhetik. Inditványozza tehát,

hogy a jelenlevők azonnal egy 24 tagból álló bizottmányt vá-

laszszanak, mely még délelőtt összeüljön és hatáskörét megál

lapitsa. Bach inditványát a többség elfogadta, és a bizott

mányt megválasztotta.

A többi között megválasztattak : Arthaber, Bach, b.

Doblhoff, b. Stifft, Mayer, a Stametz-May er czég

főnöke, Benvenuti, G e r o l d könyvkereskedő, Hornbos-

tel, dr. Lerch, Hardt, Artaria stb.

A bizottmány még azon délelőtt összeült és Mayer vál

lalta magára, hogy négyszem közt C z a p k á t lemondásra föl

szólitsa, miután állását tovább ugy sem tarthatja. Czap ka vo

nakodott lemondani és az ülést megnyitván, a bizottmányt föl

szólitotta, hogy programmot készitsen. A bizottmány erre egy

hangulag kijelentette, hogy müködése csupán csak a rend és

csend helyreállitása támogatására terjed és semmiféle programúi

megállapitására nem érzi magát hivatva.

XXXI.

IstYán főherczeg megérkezése Bécsbe.

Az udvari párt a magyarországi események fejlődését ha

tározta zsinórmértékül szem előtt tartandónak s további enged

ményeit Magyarország magatartásától föltételezte. Ez okból

szükségesnek látszott az István főherczeggel mint nádorral

való értekezlet, mi végből Istvánhoz sebes futárt küldöttek,

hogy haladéktalanul Bécsbe jöjjön.

István főherczeg Bécsbe érkezésekor a város minden

részét teljes forradalomban találta. A sz. marxi vonal, melyet

A bécsi mircziusi napok 1813-ban. 12
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legelőször érintett, részben le volt rombolva. A Kárnthner ka

puig í'öltaitóztatás nélkül ment, ott azonban a bakon iilö haszár

az őrt álló nemzetőrnek ura nevét volt kénytelen megmondania,

mire elkezdődtek a tüntetések, melyeket a főherczeg szivesen

elengedett volna. Az őrség azonnal örömrivalgásba tört ki, él

tette a főherczeget, és pár perez alatt kocsiját néptömeg vette

körül, mely a nemzetőrök éljeneit százszorosan viszhangozta.

Egy óra mulva már egész Bécs tudta, hogy Magyarország ná

dora megérkezett.

István főherczeg mindenkor birta a bécsiek rokonszen

vét. A főherczegek között a legértelmesbnek s legképzettebbnek,

a nép meleg barátjának, a korszerü eszmék emberének és min

denek előtt a Metternic h-féle rendszer határozott ellensé

gének tartották. E hiedelemben átalánosan következtették, hogy

saját ösztönzéséből jött Bécsbe a nép kivánságai és követelései

támogatására az udvarnál. És mivel ezt hitték, ugy fogadták,

mint megváltót.

A Karnthner-utczán, melyen keresztül ment, már lelkese

dést eláruló nyilatkozatok tárgya lön. Ezrenkint fogadták s ki

sérték csak lépésben haladható kocsiját. Minden ablak kinyilt

előtte, kendőket lobogtattak, virágbokrétákat és koszorukat do

báltak elébe. „Éljen Magyarország nádora, a szabadelvü Ist

ván főherczeg éljen, éljen, ki megváltásunkra jő!"—kiáltozá a

mindinkább szaporodó néptömeg.

A főherczeg oly pillanatban érkezett, midőn az izgatottság

tetőpontra hágott. A követelés alkotmányért még nem ment tel

esedé sbe, és ugy látszott, hogy békés uton azt el sem is érik.

A Grabenen már oly nagy volt a tolongás, hogy a főher

czeg kocsija nem haladhatott előre. Egy szónok azon kérelmet

intézte hozzá , hogy lenne a nép szószólója a császárnál, ki

iránt a legloyalisabb érzelemmel viseltetnek, és biztositaná, mi

szerint az alkotmány megadása által nemcsak az állam s nép

jólétét, de trónja fényét is előmozditaná. Egy másik szónok biz-

tositá, hogy Ausztriát örök időkre megmentené, és a nép még

századok mulva is dicsőitené, ha a nép és fejedelme között ed

dig fönnállott áthághatlan falat ledöntené.

A főherczeg iránti lelkesedés annyira hágott, hogy meg

nem akadályozhatta, miszerint lovait ki ne fogják és kocsiját

mint diadalmenetben a Kohlmarkoton s Mihálytéren keresztül a
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Burg kapujáig ne huzzák. Mielőtt kocsijáról leszállt, nehány szót

intézett a néphez, kérve, hogy a császár határozatait csendesen

várja be és a fejedelem kegyes szivétől minden jót reméljen.

„Igen, a császár bizonyosan boldoggá tenne bennünket, — vála

szolta valaki a népből — ha rosz tanácsadói nem volnának."

A főherczeg kilépett kocsijából, meghajtá magát a nép

előtt, és az őrt álló katonaság összezárult sorfalai között eltünt.

Délelőtt 11 órakor az a hir terjedt el, hogy a császár ki

fog kocsizni s a belvárosban körutat tesz , hogy a népnek meg

mutassa magát. A nép örömkitöréssel fogadta e hirt. Félóra

alatt minden utcza megtelt emberekkel. A fegyveres polgárok

és tanulók minden parancs nélkül kivonultak és a Kohlmarkton,

István-téren és Grabenen sorfalat képeztek.

Hitelt érdemlő adat után jegyezhetjük föl, hogy a császár

csak nagynehezen tudta magát a kikocsizásra határozni, sőt néme

lyek szerint annyira félt a személyét érhető eshetőségektől, hogy

kikocsizása előtt meg is gyónt volna. Azonban alaptalan volt

félelme. A népnek soha sem jutott eszébe öt a rendszerért vagy

a rendek háza előtt márczius 13-án elkövetett vérengzésért fe

leletre vonni, sőt tudta, hogy épen Ferdinánd császár volt

az, ki, midőn környezete a legerélyesb rendszabályok alkalma

zását tanácsolta a mozgalom elnyomására, e felejthetlen szava

kat mondta : „nem, én az én bécsieimre nem lövetek." Minden

ki készült tehát a császárt a ragaszkodás és szeretet loyalis ki

fejezésével üdvözölni és épen az által megmutatni, hogy a moz

galom nem személye, hanem a kormányrendszer ellen van irá

nyozva.

Valamivel 12 óra után a császár elhagyta a Burgot nyitott,

négyülésü udvari kocsiban. Mellette ült F e r e n c z Károly, en

nek legidösb fia, Ferencz József főherczegek, a későbbi

császár. Leirhatlan lelkesedéssel fogadták, mely utczáról ut-

czára nevekedett. Örömtől meglepetve e nem várt fogadás által,

elérzékenyülve hajtogatta fejét jobbra balra s mondogatá is

mételten: „mindent megadok nektek!" A vastuskó-téren ki

akarták a lovakat fogni, mitől nehány udvari t'szt barátságos

kérelme tartóztatta vissza a rajongókat.

A császár a Püspek-utcza végeig kocsizott, ott azonban

hirtelen roszul lett, és a kocsis parancsot kapott, hogy hajtson

vissza a Burgba.

12*
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XXXII.

Események az udvarnál.

Már a délelőtti órákban tudták az udvarnál, hogy a julius

3-ára összehivandó országgyülés kihirdetése legkisebb benyo

mást sem tett, tudták, hogy semmi sem lesz képes a nyugalmat

helyreállitani, mint az alkotmány engedményezése, mit mindin

kább fokozódó határozottsággal követeltek. Csak a régi rend

szer makacs hivei, mint Lajos főherczeg, b. Lebzeltern,

b. Pilgram, gr. Hartig stb. ragaszkodtak ahhoz, hogy a

kitüzött naptól, t. i. julius 3-tól semmi áron eltérni nem lehet,

meit minden engedékenység ujabb meg ujabb követelésekre bá

toritaná a „lázangókat."

Azonban e czopfosok már a délelőtti órákban kifáradtak

ellenkezésükben, mert meggyőződtek, hogy az alkotmány után

nyilatkozó egyetemes követelés erőszakos elnyomása a helyőr

ség gyengeségénél fogva lehetlen, és mert látták, hogy magánál

az udvarnál számosan voltak, kik a régi rendszerhez való visz-

szatérést a legveszélyesbnek tartották, következőleg arra többé

gondolni sem lehet. De jellemző, hogy maga e párt, mely kor

szerü reformokat szükségesnek tartott, vonakodott e reformok

formulázásával föllépni azon aggodalomban, hogy az által nagy

felelősséget vonna magára. E határozatlanság következménye

veit, hogy márczius 15-ke reggelétől kezdve, hagyták folyni a

dolgokat, a nélkül hogy azok irányzását megragadni kisérle

tet tettek volna, és az események ellenében a legnagyobb habo

zásban voltak. Elhatározták ugyan, hogy erőszakot nem alkal

maznak, és Windischgratzet utasitották, hogy csak a

Burg védelmére szoritkozzék, de további határzatokra nem volt

elegendő határozottságuk.

A zavar az udvarnál oly nagy volt, hogy midőn az udvari

haditanács elnöke, gr. L a t o u r, a délelőtti órákban Milanóból

kapott fontos tudósitások következtében, az államtanácsot rögtön

tartandó ülésre összehivni szükségesnek jelentette, Lajos fö-

herczeg nem volt képes államtanácsot tartani. A tanácsosok egy

részét nem találták, másik része beteg volt, a többit pedig a két

napi eiőfcszitö munka annyira kimeritette, hogy lefeküdtek

A
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aludni. így történt, hogy egy ki tudja mily fontos Ügyben, ál

lamtanácsot e délelőtt nem tudtak tartani.

E közben történt más oly esemény, mely följegyzést érde

mel, mert a dolgok folyamában döntő befolyást gyakorol.

E délelőtt Bauernfeld gr. Auersperg A. (Gr Un

A n a s t á z) kiséretében azon szándékkal ment a Burgba, hogy

az alkotmány kieszközlésére utolsó kisérletet tegyen. Miután

a lépcsők és folyosók tömkelegében eligazodni nem birtak,

V e s q u e udvari tanácsos mutatta meg nekik az utat a császár

lakosztályába, melyet telve találtak tábornokokkal és tanácso

sokkal. Bauernfeld, ki audiencziát kért a császártól, mig

az engedélyre várakozott, iparkodott az alatt a jelenvolt urak

kal a helyzetet megismertetni. Elmondá, hogy minden fölosz

lásban van, hogy az anarchia lépett uralomra, és egyedül csak

e varázsszó „alkotmány" volna képes a lázas izgatottságot le

csillapitani s a kedélyeket megnyugtatni, egyszersmind fölol

vasott egy általa szerkesztett memorandumot, mely a helyzetet

kirivó, de a valót visszatükröző szinekkel rajzolta.

Alig olvasta föl Bauernfeld memorandumát, mely a

jelenvoltakra nagy benyomást tett, Hartig, Pipitz és má

sok a császárhoz siettek. Nem sokára azután megjelent F e-

rencz Károly főherczeg, kiBauernfeldnek egy darab

papirt adott át, melyre e szavak voltak irva : „alkotmányt

és sajtószabadságot adok." „Adja ezt ön át a nép

nek," — mondá a föherczeg. — „Ezer örömmel, I a ő Felsége

aláirja, " — felelte Bauernfeld. - „Várj on meg ! "—viszonzá

a főherczeg és bement a császárhoz, kit Bauernfeld föl s

alá járni látott.

Jó hosszu idő mult el. Az a gondolat, hogy Magyarország

képviselői, kiknek megérkezése estére volt kitüzve, az alkot

mányt Ausztria számára követelhetnék és kieszközölhetnék, nem

hagyott nyugtot Bauer nf eldnek. E közben Lelépett Ist

ván főherczeg, Bauernfeld előterj eszté neki az ügyek állá

sát. István fölszólitotta, hogy szerkeszszen egy császári mani-

festumot, mely az alkotmány kihirdetését tartalmazná.

Bauernfeld azonnal leült az előteremben és megirta a ki

vánt leiratot, melynek lényege ez volt :

„Az ausztriai birodalom minden tartomá

nya a már rég alkotmányos Magyarországgal



- 182 -

egyenlő állásba helyezendő ésegyöszállam-

ba egyesitendő."

I s v á n föberczeg átvette a fogalmazást és magával vitte

a státusconferenczia termébe, mely ez alatt lassan kezdett meg

telni ; Bauernfeld pedig Ferencz Károly főherczeg

visszajöttét várta, ki végre sem jött vissza, hanem egy kama

rása által azt izente, hogy későbben menne hozzá Bauern

feld.

Bauernfeld pár óra mulva elment a főherczeghez, de

nem nyert bebocsáttatást, és a helyett egy mogorva vén komor

nyik ezzel utasitotta el : „ö Fensége azt izeni, hogy minden

rendben van!" mire Bauernfeld elégedetlenül távozott, és gr.

Kolowr at-hoz ment, kinél Ransonnet bárót találta, ki

mennyre-földre esküdött, hogy az alkotmány engedélyezve van,

és az illető leirat munkában, s fölhatalmazta Bauernfeldet,

hogy azt bárkivel tetszése szerint közölheti is.

XXXIII.

Az alkotmány engedményezése.

Mig a császár a körutat tett a belvárosban, az alatt L a-

j o s főherczeg lakosztályában az engedményezendő alkotmány

ról folyt a tanácskozás. A császári család nagyobb része, szá

mos legmagasb hivatalnok, mágnások, tábornokok, és nehány

polgár volt jelen a tanácskozáson. István főherczeg tevékeny

részt vett a vitában, és ő volt az, ki azon pártot, mely beható

szabadelvü engedmények megadását sürgette, a döntő perezben

tulsulyra segitette. Ennek folytán közötte és Lajos főherczeg

között éles szóváltás keletkezett, mely, mind mondják, a két

főherczeget évekre elidegenitette egymástól. István főherczeg

csodálkozását fejezte ki, hogy egyátalában még lehetségesnek

tartják az absolutismus föntartását. Nézete szerint a kormány

megelőzhette volna a mozgalmat, ha alkotmányt ad, valamint meg

kell előznie a mozgalmat Magyarországban a felelős miniszte

rium engedményezése által Kik azt belátni nem akarják, a dy-

nastiára és államra nézve sokkal nagyobb veszélyeket idéznek

elő, mint azok, kik a dynastia és állam ellenségei. A magyar
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országi viszonyokat fölötte fenyegetőknek rajzolta, és a jelen

voltakat egész borzadás fogta el, midőn nyiltan s minden tar

tózkodás nélkül kijelentette, hogy Magyarországban csak az

esetben nem fog a csend megzavarodni, ha ő Felsége el tudja

magát határozni , hogy gr. Batthyány Lajosra, Kos

suth Lajosra és ezek pártjából választott férfiakra bizza a

kormány vezetését.

Lajos főherczeg István főherczeg e melegen tartott

előterjesztésén megborzadt. „Ha ez megtörténik, — kiáltá indu

latosan, — minden el van veszve, és a császári család legjob

ban tenné, ha Angliában előre menedéket keresne."— Gr. Har-

tig ésb. Pilgram szintén hevesen keltek ki a Magyaror

szágnak adandó hasonló engedmények ellen, melyek a magya

roknak az eddigitől még elkülönitöbb állást nyujtatlának Ausz

triától, mit megengedni nem lehet. Ily engedmény okvetlenül

Magyarország elszakadását vonná maga után Ausztriától, és ké

szebbek egész Ausztriának egy democraticus alapokra fektetett

összalkotmányt megszavazni, mint az a nélkül is igen tágas au

tonomia kiterjesztésébe egyezni, melyet Magyarország és a hozzá

kapcsolt országok élveznek.

E tanácskozást folytonosan jövő-menő tisztek s más hiva

talos egyének szakitották félbe, kiknek föladatuk volt az ál

lamtanácsot a császár mikénti fogadtatásáról értesiteni.

Még mielőtt a császár visszatért volna, az udvarnál irányt

adó személyek többsége azon vélemény felé hajlott, hogy a kor

mánynak a nép kedvező hangulatát, mely a császár fogadta

tásában nyilvánul, a kivánt alkotmány engedményezése által, a

rend és csend helyreállitása végett, mint kedvező alkalmat kell

megragadnia, mert a forradalom lecsendesitése máskint nem

remélhető. Csak Lajos főherczeg, II a r t i g, Pilgram stb.

maradtak folytonos ellenzésük mellett, mindazonáltal meg nem

gátolhatták, hogy még jelenlétükben a leirat szerkesztéséhez ne

fogtak volna, mely az alkotmányt kihirdetendő vala. Szándék

ban volt e leiratot a császár visszatérése után rögtön aláiratni,

meg levén győződve az illetők, hogy az a legkedvezőbb benyo

mást most idézendi elő, midőn a nép a császár látása után még

örömérzettel van eltelve.

A császár visszatérése után annyira elgyengült, hogy kör

nyezete rá akarta beszélni, hogy feküdjék le. Annyira izgatott
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volt, hogy folytonosan sirt, és nem tudott magán erőt venni. A

fogadtatás rendkivtll jól esett szivének, minek annyival inkább

örvendett, mert nem minden félelem nélkül hagyta el a Burgot,

miután olyannak rajzolták le előtte a helyzetet, hogy személyes

bántalmazásoknak is ki lehet téve.

Alig tért kissé magához, midőn valamennyi főherczeget

és főméltóságot magához hivatott. Nem birunk az ez alkalom

mal tartott nagy tanácskozásról hiteles adatokkal, mintán ed

dig olyak nyilvánosságra nem jutottak, csak magas állásu egyé

nek szóbeli hagyománya után közöljük, hogy a császár, midőn

az alkotmány engedményezésére vonatkozó leiratot vele közöl

ték, azonnal késznek nyilatkozott azt aláirni. A császári család

több tagja, gr. K o l o w r a t, gr. M o n t e c u c c o l i, gr. La-

t o u r, gr. H o y o s és mások a patens azonnali kihirdetése mel

lett nyilatkoztak. Lajos főherczeg, Hartig, Pilgram most

is ellenkeztek. Midőn a császár már kezébe vette a tollat, hogy

a leiratot aláirja, a haldokló rendszer hivei még egy utolsó ki

sérletet tettek és emlékeztették a fejedelmet atyja, F eren ez

császár végperczeire, midőn meghagyta neki, hogy a biro

dalom kormányzását az ő szellemében folytas

sa. Ferdinánd ezen megboszonkodva, igy kiáltott volna föl :

„Császár vagyok-e én, vagy nem?" L aj os főherczeg

és pártja végső reményük meghiusultában elhalványodtak és a

teremből távoztak.

Nehány perez mulva a leirat alá volt irva, s midőn a csá

szár a tollat letette kezéből, a jelenvoltak háromszoros éljen-

zésbe törtek ki, a császár pedig örömkönyeket hullatott.

E pillanat Ausztria történetében a legnevezetesebb.

A régi rendszer csak most bukott sirjába, és Ausztriára

uj epocha virradt föl !

XXXIV.

Az alkotmány kihirdetése.

Az alkotmány kihirdetése a legnagyobb örömet s lelkese

dést idézte elő mindenütt. A polgári bizottmány legott hálaföl
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iratot szavazott meg, melynek átadását kebléből választott kül

döttségre bizta.

Hanem a legnagyobb s legmagasztosabban nyilatkozó lel

kesedés az egyetemen nyilvánult. Már pár órával előbb folyto

nosan érkező hirek minden perczben kilátásba helyezték az al

kotmány kihirdetését. A deákok hosszu vonalu katonai sorrend

ben voltak fölállitva. Az izgatottság és türelmetlenség a legna

gyobb fokra hágott. Végre az epedve várt, örömteljes pillanat

megérkezett.

A lelkesedést és benyomást, melyet e nagy horderejü ese

mény az egyetemen előidézett, kortanuk leirása után adjuk.

„Márczius 15-én délután, — irja Füster, — midőn a tanu

lók sürgetve követelték az alkotmányt, a rector magnificus több

tanár kiséretében megjelent. A tanárok egyike, mint küldött, a

Burgba ment, hogy a nép sürgető követelését hirül vigye. A

küldött válaszul nyerte, miszerint a császár mulhatlanul meg

örvendezteti népét alkotmánynyal. Nemsokára gr. Hoyos

egy darabka papirt küld, melyre sebtében e szavak irvák : „a

császár aláirta az alkotmányt hirdető leiratot." Ekkor a rector

engem s dr. K ö c k ö t fölkért, hogy mennénk vele az erkélyre,

és miután ő öreg s gyenge szavu, engem bizott meg, hogy az

örömteljes hirt adnám tudtára a népnek, én ismét dr. Köcköt

kértem föl annak teljesitésére. Dr. K ö c k rövid, de lelkesült

szavakban hirdette ki az örömteljes eseményt. A rector bizo

nyitó főhajtásokkal kisérte K ö c k szavait. Ekkor már hallat

szott távolról a nép örömteljes rivalgása. A tanulók leirhatlan

lelkesedésbe törtek ki. Tanárok, tanulók testvérileg ölelkeztek

össze. Én karjaimba zártam, a kit csak érhettem. Életemnek ez

volt legszebb órája. Egy uj s szebb kor képviselőit tartottam

karjaim között. Polgárok csatlakoztak hozzánk és átadtak egy

a császár arczképével diszitett zászlót. Sokan azonnal a Burgba

akartak rohanni, hogy kifejezzék hálájukat. H y e kérte őket,

hogy várakozzanak, mert illő volna, hogy a rector vezessen ben

nünket, H y e és én a rectorhoz mentünk, ki ekkor már kész

volt a tanulókat a Burgba vezetni. Én ugy, a mint voltam, sáro

san, roncsoltan, kuszáitan, — mert már két nap óta le sem vet

kőztem, — csatlakoztam a menethez és bementem a Burgba. Ki

csak beférhetett, bement. Vége volt minden illemszabálynak.

Teremből terembe vezettek bennünket, melyek tele voltak test
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örökkel. A császárhoz be nem juthattunk, mert ismét kiment.

Vissza kellett mennünk a nélkül, hogy hálánkat nyilvánithat

tuk volna."

„A legünnepélyesb pillanat most következett.

„Épen esti hét órát harangozták, midőn az egyetemhez

visszaértünk. Az örömrivalgásnak vége-hossza nem volt. Ekkor

egy magas, nyulánk, szőke férfi, ragyogó kék szemekkel, vál

lán átvetett fehér szalaggal (G i s k r a volt, a volt miniszter) ki

lép a sorból és messze elható, csengőhangon „imára vezényel !"

„Ausztria fiatalsága, jövője, mint varázsütésre, fegyverei

csörömpölése közöen, térdre borul. Egy fiu, dr. H o p f g a r t e n

fia, ki a márcziusi napokban fáradhatlanul verte az egyetemi

tanulók előtt a dobot, katonailag verte az imajelt. Soha sem

imádkoztunk oly áhitattal s buzgón, mint e magasztos pillanat

ban. Giskr a azután „lábra, lábhoz!" vezényelt, és a temén

telen sokaság „Éljen Ferdinánd császár!" egetverő kiáltásokba

tört ki."

XXXV.

Kossuth Bécsben.

E közben a magyar küldöttség, melynek Kossuth szin

tén tagja volt, Bécsbe megérkezett, és a küldöttség azon percz-

ben ment a Jagerzeilen keresztül számos bérkocsin, midőn az

alkotmány kihirdetése ott a legnagyobb lelkesedést idézte elő.

A Fetzer-féle kávéház előtt több ezer ember állt. Le-

irhatlan volt az öröm s átalános a lelkesedés a magyar küldött

ség megérkezése fölött. Itt tartá első rövid beszédét Kossuth,

ki daczára, hogy a német nyelvben nem volt tökéletes, roppant

sensatiót gerjesztett. „Még évszázadok mulva is, — mondá —

Ausztria népei között nem íesz sziv, mely titeket bécsieket, meg-

szabaditási munkátokért áldva nem fog emlegetni."—Midőn be

széde végén kérte a tömeget, hogy nyitna utat és honfitársait a

belvárosba föltartóztatlanul bocsátaná, azonnal utcza képződött,

melyen a küldöttség utját egészen az István-térig folytatta. Itt

már oly nagy volt a tolongás, hogy a magyarok kénytelenek

voltak leszállni kocsijaikból. Kossuthon kivül a küldöttség

ben voltak Batthyány, Andrássy, Teleky grófok és

\
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több mágnás. A juratusok, kik kisérték, nagy nemzeti zászlót

hoztak magukkal. A hosszu menet előtt az alkotmány-patenst

vitték megkoszoruzva. Mindenki a ragyogó nemzeti öltözetbe

öltözött küldöttek közelébe tolakodott. Megható pillanat volt

az ! Ölelkeztek, kezet szoritottak, öröm sugárzott minden szem

ből, és a lelkesedésnek nem volt határa. Minden ablak tele

volt nézőkkel, kik fehér kendőket lobogtattak, a magyarokra

virágokat, szalagokat szórtak. A magyarok azon pillanatban ér

keztek, midőn Bécs a nélkül is örömben uszott, és minden sziv

föllelkesülésre, magasztaltságra fogékony volt.

Az alkotmány kihirdetése a helyzetet megváltoztatta. Most

minden kivánat teljesült, mindenki a legjobbat várta a jövőtől,

s minden további követelésről lemondott azon reményben, hogy

most már a többi békés uton magától fog kifejlődni.

E magasztaltság sokat tett a magyarok fogadtatására, kik

először is az egyetemre mentek, mint a kieszközlött engedmények

legtevékenyebb tényezőjéhez. Kossuth, Teleky lelkesitő

beszédeket tartottak a tanulókhoz. „Kossuth, —irja L ö h-

ner, — a nap világrázó eseményéről beszélt, babár a szokat

lan német nyelven, de oly szónoklattal, melyet joggal nevezünk

„harmonicus zuhatagnak."

Az egyetemről a „Ferencz Károly" szállodába mentek a

magyarok, hol az egyetemi ifjuság tiszteletőrséget állitott tiszte

letükre. A szállodát nem sokára ezrenkint vették körül, hogy

a magyarokat, nevezetesen Kossuthot, a nagy szónokot lás

sák, ki mint második Mózes az absolutismus szikláiból a sza

badság forrását kifakasztotta. Kossuth a szálloda egyik ab

lakából ismét beszédet tartott a néphez, kiemelve a népek s

nemzetek közötti testvériesség szükségességét és az absolutis

mus által le nem győzhető erejét. E beszéd emléke örökké fön-

marad Bécsben.

Bövid pihenés után a küldöttség a Burgba indult. Nem

zetőrök és fegyveres deákok törtek utat a töméntelen sokaság

között. A Mehlmarkton tartotta Kossuth negyedik beszé

dét. Egy anya karjaiból kivette annak gyermekét, megcsókolta

és a magasba emelve, ugy mutatta be a népnek, mint a

szabad Ausztria jövendő polgárát A mi hivatá

sunk, — mondá — a szabadságéit küzdeDi, gyermekeink hi
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vatása lesz, annak gyümölcseit élvezni. Nézzétek e gyerme

ket! Ha fölnő férfivá, akkor a szabadság már régen az összes

emberiség közös birtoka lesz. E gyermeké, az ifjuságé a jövő,

azért éljen a jövő !" Kossuth oly kedélyesen, oly érzékenyen

beszélt itt, hogy különösen a nőket elragadta. Midőn mondák

neki, hogy a nőknek is nagy részük van a forradalom eredmé

nyei kivivásában, ismét gyönyörü beszédet rögtönzött a bécsi

nők magasztalására, szép szavakban fejtvén ki, miszerint a

nőknek átalánosan nemcsak az a hivatásuk, hogy a házban

uralkodjanak és kormányozzanak, hanem a haza irányában is

vannak teljesitendő szent kötelességeik.

A magyar küldöttség folytatta utját a Burg felé, hol déli

egy órára volt ünnepélyes fogadtatása kitüzve. Megható látvány

volt az. Elöl egy nagy nemzeti zászlót vittek, ha jól tudjuk,

Szarvad y volt a zászlótartó, a mindkét tábla küldöttei, drá

ga kövektől ragyogó arany zsinóros diszöltönyben, kisérve a

szintén diszöltözetben volt jurátusok által. A küldöttséget a ná

dor vezette be a császárhoz, ki kegyteljescn fogadta azt. A ná

dor elöterjeszté a magyarországi rendek kivánságait, melyek

teljesitésébe a császár azonnal beleegyezett.

Midőn a küldöttség távozott, a császár az ablakból mutatta

magát a népnek, mely „Éljen a császár, éljen Bat

thyány Lajos magyar miniszterelnök !" kiáltásokba tört ki.

Ugyanaz nap éjjel még számos jurátus érkezett meg Po

zsonyból, kik fáklyavilágitás és a „Rákóczy induló" harsogása

mellett tartották bevonulásukat. Viharos „éljen!" fogadta őket

mindenütt. Szállást rögtön nem kaphatván, a Lipótváros kávé

házai és vendéglői rögtön megteltek magyar jurátusokkal. Az

„arany bárány "-nál, hol S z ar v a dy szállva volt, egész éjen át

czigányzene szólt. Az eleinte fölrezzent környékbeliek lassanként

örömtelve vettek részt a magyar ifjuk vigalmában. „Éljen az

alkotmány, éljenek a magyarok!" hangzott egész éjen át, és a

kedélyes bécsiek a derék és lelkes magyar ifjusággal örömittasan

koczingattak viradtig, a „testvériséget" örök időkre éltetve.

Bécs leirhatlan vendégszeretettel látta el a magyar kül

döttséget és a juratusokat. Rajongó örömmel fogadták min

denütt, a hol csak megjelentek. Ellenben a magyarok is tul

áradó szivélyességet tanusitottak a bécsiek iránt.

A magyarok Bécsben időzéséről Schlesinger Miksa
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érdekes adatokat jegyzett föl, melyek a magyar olvasóközön -

séget bizonnyára érdekelni fogják, s azért mi is közöljük.

„Éjfél volt, — irja S c h l e s i n g e r, — és Bécs harmad

szor volt a legtávolabb házakig kivilágitva. A pislogó mécsek

kialváshoz közeledöleg lobogtak le az utczákra, melyek lassan

kint ürülni kezdtek. Ez márczius 16-ka éjjele volt, az első bécsi

mozgalom nyugpontja, a midőn a nép a Burg chaoszából az al

kotmányt fényre hozta, és azután aludni ment.

„Az István-téren karöltve ment két férfi, (valószinüleg az

egyik maga Schlesinger volt,) kik nem tudtak nagyon

örülni. Nagyon ismerték a kormány politikáját és kevés bizal

mat helyeztek Ígéreteibe. Közölték egymással aggodalmaikat.

Ki tudja, egy nem várt kedvező fordulat rá nézve, nem dönti-e

halomra a nép eddig kivivott győzelmét. Ausztria politikája

mindig az volt, hogy ha megszorult, mindent igért, és ha elvo

nult fölötte a veszély, mindent visszavont."

„ Menjünk Kossuthhoz, — mondá az egyik —• a ma

gyarok nagygyá nőttek szabadelvübb intézmények alatt, ők is

merik a bécsi politikát, ismerték Metternich rendszerét,

Kossuth éles szeme belát Ausztria szövevényes machinatió-

jába, és megmondja nekünk, mennyire bizhatunk a kiküzdött

engedményekben ?"

„Kossuth a „Fereucz Károly"-nál volt szállva. A két férfi

nem találta szállásán. Azt hitték a casinóban van, oda mentek,

de ott sem volt."

„Senki sem tudta megmondani, hol van. Azt gyanitották,

hogy István főherczeghez ment."

„Másnap reggel a két férfi Kossuthot szállásán talál

ta. Kossuth igen nyájasan fogadta őket. Épen reggelizett

Batthyány, Deák Ferenc z, és mások társaságában.

„Kossuth élénk figyelemmel hallgatta a két férfit, kik

kételyeiket előterjesztették, és midőn végre kijelentették, hogy

nem tudják, a néppárt most már mely utat kövessen, hogy ma

gát tömörithesse és minden lehető visszalépést lehetlenné te

gyen, akkor barátságosan megköszönte a benne helyzeti bizal

mat s körülbelül következőleg nyilatkozott :

„Ausztria nagy horderejü események küszöbén áll. Bécs

azt hiszi, hogy a forradalmat ő csinálta cs be is fejezte. Ez azon
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ban nem ugy van. Bécs csak elősegitette a forradalom kitöré

sét. Be fogja-e fejizni, az oly kérdés , melyre ma senki sem fe

lelhet. Bécs a birodalom örökös tartományai érdekében csinált

forradalmat elvileg, de midőn a század és saját szabadelvü tö

rekvései követeléseinek eleget tett, nem szabad hinnie, hogy a

tartományok követeléseit is kielégitette. Ha önök e tévhitben

volnának, ha önök hiszik, hogy utóbbi nevezetes napjaik vivmá

nyai teljes foganatositásukban is, a többi nemzetiségeket is ki-

elégitik, akkor nemsokára tapasztalandják csalódásukat, mert

különbözők a viszonyok Ausztriában."

„Lehet, hogy csalódom, — folytatta szünet mulva, — de

azon különállást, melyet Magyarország alkotmánya a mult kor

mány alatt fönn tudott tartani, s mely nehány óra óta még erő-

sebbé vált, a többi tartományok is követelni fogják és én, meg

vallom, e törekvést bizonyos szempontból kárhoztatni nem

tudom."

„Azonban Ausztriának minden ily törekvést ellensulyoznia

kell saját érdekében, ha csak régi szerződések által nincsen

passitivitásra kárhoztatva. Ausztriának meg kell óvnia fontossá

gát a többi tartományok ellenében, és azt teheti saját ereje által

és általunk magyarok által támogatva, de mindenekelőtt az al

kotmányos elveknek nyiltan és becsületesen kell hódolnia. Miért

kételkednek önök, hogy Ausztria nem ez utra fog térni ? Önök

azt mondják, a nép a jövőre nézve nem bir biztositékokkal, de

mibe akarják önök e biztositékot helyezni?"

„A két látogató megjegyzé, hogy még nekik nincsen fele

lős miniszteriumuk, végül pedig kérték, hogy az elesettek más

nap délben tartandó ünnepélyes temetésén jelenjék meg, és tar

tson beszédet, melyben emelné ki, hogy a vivmányok biztosité

ka, a felelős miniszterium meg mindig hiányzik.

„Kossuth a meghivást nem akarta elfogadni, mert mint

mondá, eltekintve attól, hogy a német nyelvben nem bir oly

gyakorlottsággal, hogy mint szónok fölléphessen, eltekintve at

tól, hogy mind vendégnek minden izgatástól távol kell tartania

magát, a magyar küldöttség visszautazása Pozsonyba oly sür

gős, hogy a temetés idejekor már Pozsonyban kell lennie. To

vábbi időzés Bécsben szomoru félreértéseket idézhetne elő Po

zsonyban.

„Önök bizalommal jöttek hozzám, — végzé, — tanácso
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mat kérni. Én egyéb tanácsot nem adhatok, mint, hogy tartsa

nak össze és bizzanak a császárnak adott szavában mindaddig,

még nem látják, hogy a császár szavával vakmerő játékot tíz

nek. Mondanám még, hogy mozditsanak meg minden követ,

hogy mielőbb felelős, népszerü miniszteriumot kapjanak, de ez

az, mi engem aggaszt és aggodalmamnak van alapja. Ki önök

nél népszerü ? Kik azon férfiak, kikbe most bizalmukat helyez-

he tik ? Hol vannak e férfiak, mi a nevük ? Nem mondom, hogy

nincsenek, mert ilyenek vannak minden országban, de a meg

buktatott rendszer uralma alatt a népnek nem volt lehetséges

kiismernie azokat, kikre most szüksége van, és kiket a minisz

teri székekbe ültethetne. Egészen másképen volt ez nálunk. Mi

ismerjük a mi férfiaink nyilvános életét, jellemét, politikai irá

nyát, mert közéletünk volt, melylyel önök nem birtak, és itt áll

önök előtt Magyarország népszerü miniszterelnöke, gr. Bat

thyány Lajos, és mielőtt a gőzös velünk Pozsonyban ki

köt, kész Magyarország miniszterei névjegyzéke."

Kossuth nézete az ausztriai viszonyokról tökéletesen

helyes volt, de abban tévedt, hogy Magyarország önálló fejlődé

sét az összes monarchia többi nemzeti érdekei politikai összeke

veredése mellett lehetőnek tartotta.

A magyar küldöttség, küldetésének czélját kiküzdvén,

örömittasan távozott Pozsonyba, hova eljárása szerencsés ered

ményének hire már megelőzte. Forró bucsuszavakat intézett tá

vozása pillanatában a bécsiekhez, melyek az akkori szivélyes

viszonyról tesznek tanuságot. Emlékezet okaért közöljük a ma

gyar országos küldöttség bucsuiratát, mely igy hangzik :

„Bécs polgáraihoz !"

„Ausztria népei szabadsága föltámadt. Azon veszélyes

irány, mely a népek között egyenetlenséget ápolt," nem létezik

többé. Ezentul a kapocs, mely minnyájunkat a szeretett ural

kodóház kormánypálezája alatt egyesit, nem a közös szolgaság,

hanem a közös szabadság köteléke, mely tartós, állandó, elsza-

kithatlan mindnyájunkra nézve, mindnyájunk által lesz.

„Testvérek ! A mi kivánataink teljesitvék. Felelős magyar

miniszterium, a nemzeti képviselők többségéből alakitva, a sza

bad sajtó és közvélemény által ellenőrizve, fogja Magyarország

ügyeit vezetni. Ez kezességül szolgál, hogy a ti kivánataitok

sem maradnak telj esitlenül.
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„Testvérek ! Mi egyek leszünk a szabadságban, erősek az

egyetértésben, hatalmasak az összeköttetésben, melyeket köl

csönös vonzalom, őszinte bizalom, és az uralkodó ház iránti kö

zös szeretet még inkább s fölbonthatlanul megerősiteni fognak."

„Testvérek ! Ti éreztétek, hogy ügyünk közös. Á szives fo

gadtatás, melyben részesitettek bennünket, örökre szivünkbe

vésve marad. Üdvkiáltásaitokra a feleletet hazánk völgyeiből

fogjátok viszhangozra hallani.

„Testvérek! Köszönjük a szives fogadást, melyre az ural

kodó házra, a közös szabadságra, Ausztria népei testvériességé-

re szivünkből fakadó háromszoros „éljennel" felelünk. Bécs,

1848. márczius 17-én. A magyar országgyülés küldöttsége."

A magyar országgyülési ifjuság nevében pedig Szar-

vady Frigyes intézett a bécsi egyetemi ifjusághoz egy igen

szépen szerkesztett bucsuzást.

A magyar küldöttség, midőn hajóra szállt, közös békét, kö

zös boldogságot jósolt számunkra, de a hajó ormán az

elszakadás zászlója lobogott!

XXXVI.

Az elesettek ünnepélyes eltemetése.

Az örömnapokra gyásznap következett.

Pénteken, 17-én volt a 13-án elesettek ünnepélyes elteme

tése, kik a közös kórházban voltak közszemlére kitéve.

Reggeli 9 órakor az egyetem templomában hála-istenitisz

telet tartatott a vivmányokért. Mise után az egyetemi téren az

ifjusághoz gr* Montecuccoli országos marschall beszédet

tartott, melyben az akadémiai ifjuságot, mint a vivmányok elő-

harezosát üdvözölte, hüségüket és áldozatkészségüket elismerő

leg magasztalta és a császárt mint az alkotmány megadóját

éltette.

E méltóságteljes és lelkesedéssel fogadott beszéd után

szétoszlott az egyetemi ifjuság, hogy nem sokára azokat kisérje

sirjába, kiknek vére a szabadság földét megszentelte.

Az ünnepélyes temetés programmját előtte való napon az

egyetemen készitették el és állapitották meg, de kevés hijja volt,
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hogy a megállapitott rendet a papok szükkeblüsége meg nem

zavarta.

Füster Antal egyetemi hitszónok következőleg jegyzé

föl a dolgot.

„Márczius 16-ka reggelén az egyetemre hivattam, hol H y e

tanár elnöklete alatt a következő napon tartandó ünnepélyes

temetés programmja fölött folyt a tanácskozás. H y e tanár kér

dezett, hajlandó vagyok-e az elesetteket beszentelni és az ünne

pélyes gyászmenetet egyházilag vezetni ? E figyelem és kitünte

tés örömteljesen lepett meg. Azt hiszem, minden nagyobb rangu

pap is kitüntetésnek tekintette volna e megbizást."

„Este az érseki hivatalba mentem, hogy a fegyelemnek

eleget tegyek és bejelentsem, miszerint az elesettek eltemetésére

és ez alkalommal gyászbeszéd tartására vagyok megbizva. Az

érsekkel nem beszélhetvén, az iroda-igazgatóhoz mentem. Az

iroda-igazgató, (tiszteletbeli kanonok) értésemre adta, hogy egy

előbbi kormányrendelet szerint gyászbeszédek tartása nincsen

megengedve. „E kormányrendeletet a forradalom eltörülte, —

viszonzám én, — és ha egy püspök, király, vagy császár meg

hal, nem tartanak-e gyászbeszédet?" — Ön tarthat gyászbeszé;

det, — felelte az iroda-igazgató, — ha figyelmeztetésemet te

kintetbe venni nem akarja, de nem egyházi diszöltönyben. Erre

ellenvetém, hogy illetlennek tartanám, a temetőben annyi ezer

ember előtt átöltözködni, mi ezenkivül még oly szint is kölcsö

nözne a dolognak, hogy az egyház Ausztria fölszabadulását kár

hoztatja, mi meggyőződésem szerint helytelen volna. „Mi papok,

— viszonzá amaz, — ne keveredjünk politikába, és emelkedjünk

minden mozgalom fölé, mi magasabban állunk , mint más em

berek."—„Igen kényelmes theoria, .— mondám én, — itt az ér

seki palotában a mozgalmak fölé emelkedni és az eseményeket

birálgatni, nem gondolni semmivel, csak szeretett nén"-ünkkel,

de bemenni a népmozgalomba, küzdeni, szerencsétlenséget el

távolitani, tanácsolni, vezetni, az már nehezebb."—„Különben

— viszonzá ö, — egy vagy két óra mulva beszélhet ön az ér

sekkel, mire én azt feleltem, sem kedvem, sem időm még egy

szer idejönni, miután a beszédre kell készülnöm."

Az érsek kevesebbé volt nehézkes, mint iroda-igazgatója,

és F U s t e r vezette a temetést fiatal minoriták és skótok kisé

rete mellett.

A Wcsi márcziusi napok 18tó-ban. 13
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A temetés délutáni 2 órára volt kitüzve.

Mindjárt a reggeli hálaistenitisztelet után egy század or

vos, dr. Flögel százados parancsnoksága alatt, a kórházba

ment, hol a nemzetőrség számára szükséges helyet föntartotta.

A hullák, számszerint 15, a hulla udvarban voltak kiteritve. A

nép tolongása alig volt visszanyomható.

Délben gyülekezni kezdett az egyetemi ifjuság az egyetem

terén. A facultások külön-külön álltak föl vezéreik alatt. A ta

nárok majd mind megjelentek, maga a theologiai kar eléggé

volt képviselve. A gyászposztóval betakart dobok tompa per-

gése közben megindult a menet, egy sorban hatosával, elől lo

bogtak a gyász- zászlók, és a tanulók többsége is gyászfátyolt

viselt. A menet a nemzetőrség csatlakozása által mindinkább

nagyobbodott. A skótok kapujánál számos lovas nemzetőr és

polgár várta a menetet, melynek élén azok előlovagoltak.

Ezer meg ezer ember várta a menetet az utczákon, melye

ken az áthaladt, és annyi embertömeget soha sem látott Bécs

együtt. Annak daczára a legnagyobb rend uralkodott. Nehány

lovas nemzetőr elég volt a rend föntartására. Mindenki készség

gel engedelmeskedett, és egy szó elég volt, hogy a menetnek

utat nyissanak.

A kórház udvaraiban a deákság és nemzetőrség, mennyire

beférhetett, rendben fölállt. A papság bement a kápolnába, hol

a beszentelés megtörtént. Hét négylovas halottaskocsi várta a

15 koporsót.

„Midőn a kápolnába mentünk, — beszéli Füster,—meg

pillantottam az ajtó előtt Mannheimer rabbinust és S u l z e r

kántort papi öltönyükben a koporsók közelében állva. Szerény

maguktartása nagy hatást tőn rám. Én az egész közönség sze

meláttára hozzájuk mentem, és készakarva, hogy minél többen

halljanak, hangosan szólitám meg őket. „Kartársaim, — mon

dám, — önök és mi ugyanazon hivatalban vagyunk itt, hogy

azoknak, kik a szabadságért elestek, az utolsó tiszteletet meg

adjuk. Tegyük azt közösen ! Sziveskedjenek hozzánk csatla

kozni, és menjünk együtt í" A két zsidó hitszolga megindulva

nyujtott kezet, engem közbefogtak, és e hosszu utam a temető

be, életem legszebbjei közé tartozik. Az ó és új-testamentom a

szabadság zászlója alatt kezet nyujtottak egymásnak. A nép

örömmel szemlélt bennünket, szokatlan látvány volt előtte ka
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tholikus és zsidó papságot egyházi öltönyben, egyházi szertar

tást együtt végezve látni."

Félháromkor a roppant menet megindult a temetőbe, a kö

vetkező legszebb renddel :

1. A polgári lovasság. 2. Az I. és II. polgárezred gyász

fátyollal bevont zászlóik alatt. 3. A jagerzeilei nemzetőrség. 4.

A tábori gyárak fegyveres gyárszemélyzete. 5 Az I. és II. pol

gári gránátos ezred gyász-zászlójukkal. 6. Az egyetemi fegy

veres csapat. 7. A polgári tüzérség. 8. A diszruhás polgári ze

nekar. 9. Egy nemzetőrségi osztály „Ferdinánd" föliratu zász

lóval. 10. Egy másik nemzetörségi osztály fehér '/ászlóval. 11.

Egy zenekar. 12. Egy cserlevelekböl font koszoruval ékesitett

s ily feliratu nagy zászló : „A hazáért elesetteknek 1848. már-

czius 13-án." 13. Hat fehérbe öltözött kis leány, kik az előbb

emiitett zászlóról lelóggó szalagokat tartották. 14. Hat feketébe

öltözött kis fiu. 15. Számos katholikus, evangélikus, reformá

tus, görög és zsidó papság. 16. A 7 négylovas halottaskocsi

két és egyik három halottal, melyek mindegyikét az elesettek

rokonai követték. 17. A gymnasiumi összes ifjuság. 18. A paz-

maniták. 19. A bécsi növendék papság. 20. Két nemzetörségi osz

tály: „alkotmány, szabadság, rend" föliratu zászlókkal. 21. A

technikusok zászlójukkal. 22. A mérnökök egészen fekete zász

lóval. 23. Egy osztály nemzetőrség egy 1805. november 14-ről

származó feketesárga zászlóval. 24. Az orvosnövendékek és or

vostudorok. 25. A természetvizsgálók társulata. 26. Egy nem

zetőrségi osztály „Vérüknek köszönhetjük a szabadságot" föli

ratu zászlóval. 27. A polgári olvasó-egylet tagjai. 28. A négy

városrész nemzetőrsége. 29. Egy osztály nemzetőrség két zász

lóval, egyik „Béke és hüség," a másik „1848. márczius 15." föl

irattal. 30. A 2, 3, 4 és 5 ik sz. nemzetőrség a Lipótvárosból.

31. polgári ruhás zenekar. 32. Lerchenfeldi nemzetőrség. 33.

Egy nemzetörségi osztály „sajtószabadság és alkotmány" föl

iratu zászlóval. 34. A mariabrunni erdésznövendékek. 36. Egy

osztály lovas nemzetőrség.

E rendben vonult a menet a Glacison keresztül, hol az

ugynevezett disz-téren az egész bécsi helyőrség diszben volt föl

állitva. A mariahilfi vonalon pedig a Schmelz felé egy osztály

polgári őrség volt fölállitva zászlókkal és zenekarral.

13*
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A temetőbe érve, valamennyi hullát közös sirba tették,

melynek dombján megkezdték a gyászbeszédeket.

A programm szerint Füstert illette az elsőség, ki azon

ban a vallási türelemnek legszebb jelét adva, Mannhcimcr

rabbinak adta át az elsőséget.

Beszédeket tartottak a következő rendben : Mannhci-

mer rabbi, F U s t e r egyetemi hitszónok, Paner cvang. super-

iutendens, dr. Neumann tanár és Scherzer polgárőrségi

tiszt a polgárság nevében.

E beszédek közöl érdekesnek tartjuk Maunheimer rabbiét

közölni.

„Mint az isteni ige szolgája lépek e sírra, hogy imát

mondjak elhullt testvéreink lelkiüdveért, kik elestek a hazáért.

„Isten, te vagy az, ki vizsgálod a veséket és sziveket! Ha

igaz az, ki a te változhatlan igazságod hitében, szive sugalmá-

ból testtel és lélekkel védi azt, mi legdrágább a földön, az igaz

ságot, jogot, szabadságot és emberi méltóságot, — ha igaz az,

ki a szellemet és erőt, melyeket te adtál nekünk, megóva akarja

a hatalom által, akkor azok, kikért ez órában imádkozom s egy

sirban feküsznek, az igazak halálát találták meg. Ok megnyer

ték jutalmukat, mert a legfőbb jó, a miért imádkoznunk kell az :

hogy éljünk hitben s igazságban, és meghaljunk az igazak halá-

lában. Ok életükkel és vérükkel oly győzelmet vivtak ki a ha

zának, melyet a világtörténelem megörökit évkönyveiben. És te

Isten, tudod azt, hogy ha az ügy, melyért harczoltak s elvérzettek,

nem győzött volna, ha az az ügy elbukott volna, és én itt állnék

sirjuk fölött, akkor sem beszélnék másképen. Hasonlóképen be

szélnék szent szined és az emberek előtt.

„Ennél fogva imádkozom érettük és keresztyén testvéreik

ért, mert ők valamennyien mindnyájunknak, az én szivemnek

egyik ugy, mint a másik, egyformán drágák, emberlelkek, te

remtve a te képedre és hasonlatosságodra, kik megszentelték a

te nevedet a földön, — azért imádkozom mindannyiért egyfor

mán lelkemnek egész melegével : adj nekik helyet isteni orszá

godban !

„Előzzön meg benneteket érdemetek, fogadjon el bennete

ket az Isten dicsősége. Ez legyen az áldás, melyet sirotok fö

lött rátok imádkozom. Ti megszenteltétek az Isten nevét, ti meg

mentétek az egykor dicső Izrael nevét attól, mit a világ gyalá



.- 197 —

zatosat ahhoz ragasztott. Ti bebizonyitottátok, hogy azon hős

törzsből származtok, melyből Ehud és Sámson, Gideon és Jeph-

ta, David, Jonathan és a dicső vitéz makkabaeusok eredtek !

Menjetek be az örök béke honába, és legyen nevetek folirva Is

ten előtt örök emlékül azok között, kik Öt tisztelik és nevét

megszentelik. Fogadja el Isten lelketeket az ő vcghetlen kegyel

mével s irgalmával. Szenteltessék meg az ö neve !

„Legyen még szabad egy szót hozzátok intéznem, keresz

tyén testvérek ! Ti akarátok, hogy a halott zsidók itt veletek

ugyanegy temetőben nyugodjanak. Engedjétek meg azonban,

hogy azok is, kik veletek együtt harczoltak s élnek, veletek sza

badon élhessenek.

„Én meg fogadtam magamban, hogy ezentul panaszt, ké

relmet nem emelek fajom érdekében s jogaiért. De tartozom

nekik, hogy a szó, mely ajkamra tolul, ne záródjék el szivemben.

„Én nem magamért beszélek, mert megszámlálvák napjaim,

pályám végéhez közeledik. De kik veletek küzdöttek a tudo

mány világosságaért, kik bebizonyiták képességüket, kik vele

tek harczoltak a véres harezot, és szabadelmüségük, lelkierejük

bizonyitékait adták, ne felejtsétek ki azokat a győzelem élveze

téből, ne taszitsátok őket vissza azon keserves sorsba, mely év

századok óta, Isten látja lelkemet, nem érdemlett osztályré

szünk. Ti már szabadok vagytok ! Isten tudja, ezt senki közüle

tek melegebben nem érezheti, mint én. Fogadjatok minket is

szövetségtekbe mint szabad férfiakat, és Isten áldása leszen ve

letek. Én megáldalak benneteket mindnyájatokat a mindenható

Isten nevében. Amen."

Csak este hat óra felé tért vissza a menet zenekiséret mel

lett a városba.

így végződött e halottas ünnepély, melynél nagyobbat

Bécs soha nem látott.

XXXVII.

Zárszó.

Ezzel az 1848. márczius 13.,- 14.- és 15-ki bécsi esemé

nyek rajzát befejeztük.
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A rcactio, mely később az ausztriai mozgalmon győzedel

meskedett, a bécsi márcziusi forradalomra azt költötte, hogy az

franczia, lengyel, olasz és magyar emmissáriusokból álló pro

paganda mesterségesen előidézett müve.

Mi lehetőleg hiven, adatokkal bizonyitva, adtuk elő az ese

mények fejlődését s magukat az eseményeket, és tényleges kül

ső befolyást, idegen mozgató erőt sem az előzményekben, sem

az események folyama alatt nem sikerült fölfedeznünk. A feb

ruári párisi események előmozdithatták a kitörést, de elő nem

idézték.

Ellenben tény az, hogy a márcziusi napok előtt az udvar

rál egy hatalmas párt vo't, mely a státusconferentia megbuk

tatásán dolgozott, mely fölött Lajos íőherczeg s Metter

nich uralkodott, mert elviselhetlennek látszott előttük a tul

suly, melyet a két férfi magának kivivott. E párt, melynek nem

szabadelvü reformok behozatala, hanem az uralom elnyerése

feküdt szivén, a szabadelvüek törekvését támogatta annyiban,

mennyiben e törekvés a mindenható miniszter megbuktatására

volt irányozva. Azonban a szabadelvüek, kik nem személy , ha

nem rendszerváltoztatást akartak, nem elégedtek meg Met

ternich bukásával. A forradalom mind mélyebb gyökeret

vert, és ki kellett mondani az alkotmányt, ha a forradalomnak

véget akartak vetni. Azon párt, mely Metternich bukásával

czélját elérte, legkevesebbé sem vonakodott volna a forradal

mat kartácscsal és bombával elfojtani, ha elegendő erősnek

érezte volna magát. Nem jóakaratból tehát, hanem csupán gyen

gesége érzetéből engedett a népnek.

A márcziusi események horderejét nevezetesen L ö h n e r

igen talál 3an jellemezte. „Azon rövid időközben, — mondja,—

mely a kezdetet a végtől elválasztja, az események oly halmaza

torlódott össze, mely rendes időben egy egész emberéletet igény

be /ett volna. Azért a gyors menetekben az egyes és különböző

stádiumok teljes kifejlődést nem is nyerhettek. Majdnem min

den párt, mely a mozgalomba lépett, a mozgalom végén egészen

más állásban találta magát, mint a milyenben volt, midőn a

mozgalom kezdődött. Az új, a régi helyébe lépett Ausztria ugy

belső, mint külső viszonyaira nézve oly államtest lett, melynek

mindenestől átalakult lénye az előbbihez semmiben sem hason

litott. Épen e körülményekből minden irányban a következte
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tések egész hosszu sora szülemlett, melyek következményei a

higgadt szemlélőt már az első örömnap lezajlása után a jövő

iránt aggálylyal tölték el."

„Megmondjuk, miért?"

„A népmozgalomnak az alkotmány által történt lecsen

desítése után azon udvari párt, mely eleinte a mozgalmat pár

tolta, később kényszerüségből a körülményekhez simult, e szö

vetségből visszalépett és ellenkező ösvényre tért. A mozgalmat

addig támogatta, mig közös czélról volt szó. E közös czél azon

ban csak Metternich megbuktatásaig terjedt. Beható al

kotmányos reformok e pártnak épen ugy nem voltak inyére,

mint Lajos főherczegnek, és azon percztől kezdve, midőn az al

kotmány kimondatott, e párt dynasticus érdekeit veszélyeztetve

látván, természetesen oda törekedett, hogy féltékenyen őrzött

önérdekeit ez az alkotmány nehogy valamiképen megnyirbálja

következőleg azt lehetőleg meg kell szoritani."

„A rendek reformpártja hasonló helyzetben volt. Eleinte

a nép által támogatva, később tulszárnyalva, félnie kellett

hogy a hatalom megosztásánál a kisebb rész neki fogjutni. Egy

nemesekből álló testületre nézve az alkotmány csak akkor nem

jár veszteséggel rá nézve, ha az aristocraticus. A rendeknek te

hát egy népi alkotmány szintén nem lehetett inyére, azért mind

járt az alkotmány kihirdetése után azon merev párthoz kellett

csatlakozniok, mely az alkotmány minél szélesb alapra fekteté

sét ellenezte."

„Es bármily beható, bármily következményteljes volt az

átalakulás, melyet e három nap előidézett, az uralom, az állami

szolgálatok gyakorlása a régi kezekben maradt. A régi rend

szer tényleges képviselői, a hivatalnokok, katonaság, papság,

megtörhetlen hatalommal léptek át a dolgok új rendébe, és az

alkotmány foganatositása védelme azon kezekben maradt, me

lyek annak létesitése ellen titokban és nyiltan müködtek, és

mig a franczia forradalom az által győzött, hogy iskolájából ki

került kormányt ültetett uralomra, addig Ausztria egy oly vár

kalandos képét nyujtotta, melynek legerösb pontjait ellenségei

tartják megszállva."

„Ha már a különböző politikai pártok nyilt és alattomos

izgatása folytonos hullámzásokat helyez kilátásba, mennyivel

nagyobbak lesznek azok, melyeket az előre látható nemzetiségi
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kérdések indézendnek elő. Ki nem látja előre, hogy az alsolu-

tismns megtörése, a nemzetiségeket is sorompóba fogja léptetni

és egyik a másiknak maga fölött fölényt nem fog engedni ? Az

egyenjoguság elvét elfogadva, igény igény ellenében, független

ség függetlenség ellenében fog harczolni, és a tág birodalom

utolsó széleig a nemzetiségek fogják egymás ellenében jogaik

érvényesitését követelni."

„Végre, hogy kifelé is és legközelebbi szomszédságunkba

tekintsünk, ha eddig, anyagi érdekeink rovására bár, Oroszor

szághoz a politikai rokonszenv kényszerüsége kötött bennünket,

az alkotmányos Ausztriát Oroszország szükségképen ellenségeül

kell, hogy tekintse. A határszéleken Ausztria alkotmányos faj

rokon népei a legveszélyesb propagandát fogják képezni Orosz

országra nézve, és ennek érdekében álland minden alkotmányos

törekvést elnyomni."

„Ausztria alkotmánya a jövőre nézve ily combinatiókra

ad alkalmat."

„Azért joggal mondhatjuk: márczius 15-én a for

radalom Ausztriában csak rövid időre végző

dött be, mert 16-án már a reactio kezdett mű

ködni."

Aggodalmainkat a következmények szomoruan igazolták!!

Vége.
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