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BENCÉSEK 1848149-BEN

Magyarországon a bencés rend néhány éves
feloszlatás után 1802-ben kezdhette meg is
mét működését. A visszaállítást követően

azonban a működést engedélyező l. Ferenc
király akaratának megfelelőena tanítást jelöl
te meg elsődleges céljának.

Ennek megfelelően az országban sok volt
jezsuita iskolát vettek át azok szelle
miségével, lelkiségével együtt. Jórészt ezek
ből az iskolákból került ki a rend utánpótlása,
akik az iskolákban kapott nemzeti, de ugyan
akkor liberális szellemiséget magukkal vitték
szerzetesrendjükbe. Igy a reformkor vége felé
már a rend egészére is jellemzővé vált a nem
zeti liberális gondolkodásmód, bár a pannon
halmi főapát - mint aki hivatalból a felső

tábla tagja - egyházi küldött társaitól eltérő

en keveset hallatta a hangját az ország
gyűléseken.

Az 1848 márciusi eseményekre igen gyor
san reagált a rend: a novíciusokat és bölcse
leti hallgatókat hazaküldték, a teológiai kép
zést pedig egy időre felfüggesztették. Az így
hazaküldött növendékek nagy része beállt
honvédnak. A gimnáziumokban is akadozott
a tanítás, mert sokan elmentek katonának.
Sok helyen ideiglenes kórházzá vagy kaszár
nyává alakították át a rendházakat, és csak
1-2 bencés maradhatott ezeken a helyeken.
Győrben is kórházzá alakították a rendházat,
Pannonhalmán pedig hol császári, hol ma
gyar csapatokat kellett elszállásolni.

Efféle hatások mellett természetesnek lehet
tekinteni a rendtagoknak a forradalomhoz
való kettős hozzáállását. A május 9-11 között
tartott káptalani ülésen a rendtagok kimond
ták a királyhoz/ a hazához és a törvényekhez
való hűséget. Altalában semlegesen vagy ag
godalommal viseltettek a forradalom iránt,
bár azt, amikor közülük néhányan aktívan
bekapesolódtak a szabadságharcba, kimon
dottan rosszall ták.

Nem meglepő a tartózkodó magatartás,
ugyanis a rend számára nem feltétlenül pozi
tívumokat hozott a forradalom: távozniuk
kellett rendházaikból, kénytelenek voltak egy
időre felfüggeszteni a tanítást, és ami a legsú
lyosabb teher vol t: 1848 júniusában báró Eöt
vös József vallás- és közoktatásügyi miniszter
- aki egyébként szimpátiával viseltetett a
bencések iránt -, Rimely Mihály főapá tot

228

úgy tájékoztatta, hogy nemcsak a katolikus
iskolák, hanem a szerzetesrendek élete is bi
zonytalanná vált. A bencés rend sem mint ta
nító szerzet, hanem csupán mint a nemzeti
történelmet ápoló tudományos társaság ma
radhat fönn. Később, Kossuth hatalomátvéte
le után pedig ez az egyházellenesség egyre
csak fokozódott. A Honvédelmi Bizottmány
folyamatosan olyan követelésekkel és intéz
kedésekkel állt elő, amelyek rendre ellenkez
tek az adott kánonjogi előírásokkal. ilyen volt
példáu1 az eskü az alkotmányra, amit minden
bencésnek is le kellett tenni a világi hatósá
gok előtt. így állandóan Róma és Debrecen
között kellett egyensúlyozni. Keserűen is
jegyzi me~ Rimely Mihály főapát: Existentia
Sacri Ordinis vere commiseratione digna erat;
quoniam ab Austriacis pro Hungaris, ab Hunga
ris pro Austriacis habeamur! Nehéz is volt
olyan kétirányból érkező ellenszenv között
egyensúlyozni, amikor a császáriak rebelli
seknek, Kossuthék pedig schwarz-gelbeknek
tartották őket.

Mindezek mellett mégis 9717 Ft-nyi ado
mányt gyűjtöttek a forradalom és szabad
ságharc céljaira.

Több bencést azzal a vádda}, hogy a ki
rályság híve, börtönbe vetettek. Borbély Aszt
rik füssi plébánost is, akit 1849. június 7-én
fogtak el, és l3-án a komáromi vár börtöné
ben halt meg.

Császár Hermannt viszont joggal vádol
ták, hogy a királyság híve. 1848. október 28
án így ír Sopronból: törvényes királyunkért
és a békéért nyilván, ünnep és vasárnapokon,
délutáni isteni szolgálat alkalmával fennszó
val és népemmel együtt imádkoztam. Majd
így mutatja be Jellasich katonáit: mint jámbor
és jólelkű hadembereket, kik bennünket egy
krajczámyiban sem károsítottak, híveirnnek
eldícsértem. Császár nyíltan kiállt az új király,
Ferenc József mellett is, nyilvános imákat ve
zetve érte . A szabadságharc leverése után is
így imádkozott: valóban megérdemli Ferenc Jó
zsef, a király, hogy fiúi tisztelettel, teljesalattva
lói hódolattal s hívséggel ragaszkodjunk hozzá,
és hívségünkkel csendes, békés, nyugodt vise
letünkkel erősítsük meg a világnak azon véle
ményét és hitét, mellyet a magyar nemzet felől

eddig táplált, hogy tudniillik nincs széles e vi
lágon nemzet, mel)' föllyül múlná a magyar ne
zetet fejedelme eranti hűségében. Meg érdemli,



hogy imádkozzunk hosszú életért és szeren
esés, boldog kormányért.

Sokszor kifakadt Kossuth ellen is. Egyszer
azt mondta, mikor híre ment, hogy a Görgey
által felakasztatott Zichy Gyu1a rokonai vér
díjat tűztek ki Kossuth fejére, hogy egy hú
szassal maga is megtoldja a díjat. Nem csoda
hát, hogy 1849. május 8-án a Győrbe bevonu
ló magyar csapatok első dolga volt, hogy ki
menjenek Császárért Győrszentmártonba,

ahol éppen akkor plébános volt. Másnap ha
lálra is ítélték, és csak forradalmár rendtársa,
Rónay Jácint közbenjárására, és egy hirtelen
támadás miatt nem végezték ki. Végül a sza
badságharc végéig Komáromban raboskodott
Filperger Rudolf szintén jellemző példája a
forradalommal szemben álló bencéseknek.
Önéletrajzában ezt írja: 1848. március lS-én
az ország állapota abnormis lett, mert az elé
gedetlenkedők, vezérükkel, Kossuth Lajossal
az élükön tüntetéseket rendeztek, amelynek
következtében Ferdinánd császár Öfelsége és
Magyarország királya lemondott, és miután
testvére, Ferenc Károly nem akarta átvenni az
uralkodást, annak fia, az 1830. augusztus 18
án született Ferenc József 1848. december 2
án a békét az egész birodalomra biztosította.

Mindezek mellett azonban sok bencés te
vékenyen is részt vett a forradalomban:

A híres költő, Czuczor Gergely egyik nap
ról a másikra került bele a forradalom sodrá
ba. Mint akadémikus és szótárszerkesztő

1845 óta Pesten élt. Mindennapi munkájában
a márciusi és azt követő események sem za
varták meg, mígnem 1848 decemberében a
Nemzeti Színház egyik előadásán a szünet
ben egy ismerőse azt vetette a szemére. hogy
miért nem lelkesíti lantjával a nemzetet jelenle
gi hősi küzdelmében. Czuczor erre válasz ul írta
meg híres versét, a Riadót, mely 1848. december
21-én jelent meg Kossuth Hírlapjában. A költe
mény nagy feltűnést keltett, külön is kinyom
tatták, refrénje - me1y így hangzik:

ÉI még a magyaroknagy Istene,
Jaj annak, ki feltámad ellene.
Az Isten is segít, ki bír velünk?
Szabad népek valánk, s azok leszünk. - buz

dító szózatként mindenütt ismertté vált. Am
de nem sokáig örülhetett Czuczor a sikernek!
Azon kevesek egyike volt, akik Windisch
Gratz közeledésének hírére is Pesten marad
tak. Miután pedig a herceg elfoglalta Pestet,
január 18-án vasra verve Budára vitték az
osztrákok. ahol a halálos ítélettől csak Win
disch-Gratz gyóntatójának közbenjárására
menekült meg. Büntetése hat évi vasban töl
tendő várfogság. Számos ismerőse közbenjá-
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rására - mint pl. Toldy Ferenc, gr. Teleki Jó
zsef vagy Rimely Mihály főapát - végül Bu
dán maradhatott munkájának folytatására.
Május 21-én, Buda visszafoglalásakor szaba
dult a [ózsef-laktanyából, és sietve Tihanyba
ment. Miután az osztrákok újból- immár vég
legesen - elfoglalták Budát, önként feladta
magát. Először a pesti ferencesekhez internál
ták, majd 1850 februárjában Haynau az Ujépü
letbe záratta. Innen Kufsteinbe vitték hat évi
várfogsága letöltésére. A híres költő Kufsteínből

is végig tarthatta a kapcsolatot a magyar értel
miséggel, elsősorban Toldy Ferenceel. Végül
gr. Teleki József nádor és Mária főhercegasz

szony közbenjárására szabadult 1851.május 22
én, 844 börtönben töltött nap után.

Érdemes megemlékeznünk egy kevésbé
harcias szerzetesről, [ahn Mainrádról, a ké
sőbbi Celldömölki apátról is. [ahn Mainrád
ugyanis a szerzetesi hivatás példaképeként
állt helyt 1848-ban Győrött. Barátja, a későbbi

főapát, Kruesz Krizosztom így emlékezik
vissza ezekre az eseményekre: "A '48-as csa
tározásokkal a győri székház is megszűnik

csendes szerzetesház lenni: kórháznak foglal
ják le. A betegek, sebesültek mellé tábori lel
kész is került, aki azonban Windischgratz kö
zeledésére kereket old az ép honvédekkel
egyetemben. A sebesültek és betegek lelki
gondozását, minden felsőbb utasítás nélkül
[ahn Mainrád veszi át. A betegek megérzik
benne az önfeláldozó szeretetet, és hamaro
san egyenesen rajonganak érte. Kitűnően tu
dott bánni az emberekkel, és a lelkükre vi
gasztaló angyalként tudott hatni. Két évig
(sic!) dolgozott így csendben, minden elisme
rés nélkül. Sohasem tekinti, melyik táborból
jött a beteg vagy sebesült; ő egyaránt a szere
tet szolgájává tette magát, és minden idejét,
melyet rendes hitszónoki hivatása üresen ha
gyott, a betegeknek áldozta, kiknek vigaszta
ló, enyhítő angyalává vált lelkileg és testileg.
Határtalan szerénységének tu1ajdonítható,
hogy a kormány sem vette tudomásu1 haza
fias érdemeit.

[ahn Mainrád egyik szemének világát ál
dozta a szabadságharcért. Történt ugyanis,
hogy 1849 júliusában a császáriak ostrom alá
vették Győrt. A rendház teteje sok gyújtó go
lyót kapott. [ahn kannákban hordta a tetőre a
vizet, hogy a sebesültekkel teli házat megóvja
a tűzvésztől. Munka közben kihevült, és mi
kor áldoztatni a pincébe ment, megfázott, és
tífuszba esett. Meggyógyult ugyan, de beteg
sége következtében megvakult.

Az 1848/49-es forradalom és szabad
ságharc másik bencés hőse Rómer Flóris volt.



Rómer Flóris, a híres természettudós 1848
ban a Pozsonyi Akadémián volt tanár. A sza
badságharc kitörése után akadémiai hallgató
it buzdítva és példát mutatva nekik Pestre
ment, és közlegényként beállt utásznak. Né
metes hangzású nevét erre az időre Rómerről

Rómaira változtatta. Gyakorlati tudásával és
személyes bátorságával főhadnagyi rangot
szerzett, majd előléptették kapitánnyá, és ki
nevezték a Ludovika Akadémiára tanárnak.
A katedrát azonban már nem tudta elfoglalni.
A szabadságharc bukása után Pozsonyban
katonai törvényszék a tanulóifjúsághoz inté
zett felhívása és a fegyveres zendülésben való
részvétele miatt vasbilincsben töltendő nyolc
évi várfogságra ítélte. Bécsben. Olmützben és
Josephstadtban raboskodott, mígnem 1854
ben Ferenc József és Erzsébet királynő eskü
vője alkalmából amnesztiában részesült.

Az 1848/49-es forradalom és szabad
ságharc harmadik, talán legbefolyásosabb
bencés forradalmára Rónay Jácint, a későbbi

püspök és pozsonyi prépost, Kossuth Lajos
fiainak, majd Rudolf trónörökös és Gizella fő

hercegasszony nevelője.

Rónay Jácintot Naplója szerint szinte észre
vétlenül ragadták magukkal az 1848-as poli
tikai események. Ezidőben a győri rendház
lakója volt, és igen megbecsült embernek szá
mított az egész városban. Első spontán beszé
dekor a tömeg lelkes ovációja ébresztette rá
szónoki tehetségére. A tömeg magával raga
dó hatására fellángol benne is a szabadság
vágya, és beáll nemzetőrnek. részt vesz a
schwechati csatában, majd Csányi László kor
mánybiztos és Kossuth összekötője lesz. Pest
elfoglalása után papi öltönyben Pannonhal
mára ment. A törvényszéktől csak két barátja
közbenjárására menekült meg, azzal az in
dokkal, hogy a rend zárdafogságra ítélte. Fő

apátja először Pannonhalmát, majd 1849.
március 12-től Bakonybélt jelölte ki tartózko
dási helyéül.

Április 3D-án a magyar seregek visszafog
lalták Győrt. Az új kormánybiztos, Lukács
Sándor egyházügyi tanácsadója lett. Ebben a
minőségében sok császárpárti - példáu1
Császár Hermann győrszentmártoni plébá
nos - ügyében lesz közbenjáró.

Mindjárt győri megérkezése után Lukács
győri nagypréposttá akarta kinevezni, de ezt
Rónay visszautasította. A szabadságharc bu
kása után először az Alföldön álnéven bujkál,
majd kalandtörténetbe illő meneküléssel kűl

földre szökik, és Londonban telepszik le. Tá
vollétében halálra ítélték. Csak 1866. szep
tember 26-án jött haza.
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Mint ahogy az imént elhangzottakból kitű
nik, a bencés rend a ferencesektől és piaris
táktól eltérően a forradalom és szabadságharc
alatt mérsékelten támogatta a függetlenségi
törekvéseket. Támogatásuk az anyagiaktól és
néhány forradalmi tiizű szerzetesnek a sza
badságharcban való részvételétől eltekintve
igen csekély.

Nem szabad azonban megfeledkezni arról
a tényről, hogy a szabadságharc leverése után
több tucat embert bújtattak a pannonhalmi és
az ország többi bencés kolostorában. Ezeket
a forradalmárokat egészen biztosan kivégez
ték volna, ha nincsenek a bencés atyák.

Joggal állíthatjuk tehát, hogy a bencés
rend egésze 1848/49-ben is kivette részét a
felelősségből, és példát mutatott a keresz
tényi, különösen is a szerzetesi kötelesség
gyakorlásában.

LATORCAI CSABA

SEBESTÉNY LÁSZLÓ INTELMEI
Egy római katolikus plébános,
országgyűlési képviselő politikai pályaképe
(1814-1882)

"Nekem nincsforróbb óluljtásom,
minthogy leomoljanak

máregyszer a válaszfalak..."

A történeti Magyarország Bars vármegyéjé
nek székhelyén. Aranyosmaróton született
1814. július 23-án. A tehetséges fiatalember
bölcsészeti és teológiai tanu1mányait Nagy
szombatban végezte, ahol 1837. augusztus
21-én szentelték áldozópappá. Hamarosan
Nyitra-Pereszlényben lesz káplán, majd 1842
ben Galántára kap dispozíciót. (A városka el
ső írásos emléke 1237-ből való.) A nevezetes
galántai főtemplomban. amelyet 1897-ben
kezdtek el építeni, és 1805-ben fejeztek be,
negyven éven át misézett, mint a kisváros
plébánosa igaz hittel és ragyogó szónoki te
hetséggel hirdette Isten szent igéjét, hívei és
feljebbvalói megelégedettségére. A kéttornyú
klasszicista templom a barokk jegyeit is ma
gán viseli, védőszentje Szent István király.
Belsejében a királyt ábrázoló oltárkép 1799
ben készült el, a nagyszombati J. Zanussi al
kotása. A szent király görög-római keresztény
eszmei örökségét Sebestény tisztelendő úr
igen nagyra tartotta, intelmeit, a más nemze
tiségek iránti toleranciát valóban ennek je
wében hirdette és gyakorolta. Galántára tör
tenő kinevezése után Cselkó József, később



Paulovics Ferenc káplán segítette egyházkö
zségi munkájának ellátásában. Plébánosi mű
ködése alatt, 1870-ben készült el a Szent Fe
renc-oltár, nevezetes még a 18. században ké
szült szószék is, ahonnan prédikációit tartotta.

A fiatal pap a reformkor szellemiségét ille
tően rendkívüli fogékonyságot tanúsított. Az
183S-ben alakult Országos Magyar Gazdasá
gi Egyesület (OMGE) egyik alapító tagja volt
(végrendeletében kétszáz ft pengő t hagyott
az egyesületre). Jó kapcsolatokat ápolt
ugyanakkor az Esterházy családdal, ne feled
jük, hogy Galántán 1421-ben telepedtek meg
az Esterházyak, két kastélyt is építettek, szí
vesen használták a de Galantha utónevet. A
régebbi kastélyt 1647-48-ban a török veszély
elhárítása végett fallal. vizesárokkal és bás
tyákkal erősítettékmeg, és csak felvonóhídon
keresztül lehetett megközelíteni. Ezt a 18. szá
zadban átépítették, a reneszánsz stílusjegye
ket a barokk váltotta fel. A másik Esterházy
kastélyt a 16. században építették, és 1860
ban alakították át. Jellemzője a Tudorgótika
stílusjegye. Sebestény atya gyakran megfor
dult mindkét épületegyüttesben.

Az anyaszentegyházban megbecsülést
szerzett aránylag rövid idő alatt, 1847-ben
már egyházkerületi jegyző. Az 1848-as forra
dalom hírére aktív politikai szerepet vállal,
határozottságával, a nemzetőrség segítségé
vel áprilisban sikerrel megakadályozta, hogy
az ott élő, jelentősebb számú izraelita állam
polgárok ellen fellobbant kilengéseket letör
jék. Ezzel nemcsak saját egyházában, hanem
más felekezetek híveinek körében is nagy te
kintélyt szerzett. Szép sikere volt életének,
hogy választói 1848. június 19-én közfelkiál
tással az első népképviseleti magyar ország
gyűlésre követnek választották. Ez koránt
sem volt sima lefolyású, ellenfele Marcell Já
nos nebojszai földbirtokos volt. Sebes tény
atya választási programbeszéde középpontja
ba a szabad paraszti gazdaságok megalkotá
sának törvény általi rendezését helyezte. A jú
nius IS-én kibocsátott Politikai hitvallás című

prograrnfüzetének 2. pontjában mindennemű

jobbágyi szolgáltatások ellen felemelte hang
ját, mint írta: "minden nemű ingyen munka,
nevezetesen az egyházi személyeknek tartozó
munkák..." is, "örökre megszüntessenek" . A
választáson huszonhat telerülés 1626 lakosa
vett részt: a két jelölt közü Sebes tény főtisz

telendő úrra 1202-en szavaztak.

Mandátumának igazolását július 6-án
hagyta jóvá a T. Ház. Első képviselői felszó
lalására július 22-én az olasz szabad
ságküzdelem letörésére kért katonai segély
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ügyében került sor, s a kormány indítványát
támogatta. 1848 júliusában egy újabb tör
vényjavaslat került a képviselőház elé, mely
a kincstári birtokokon kívánt telepítést végre
hajtani az al-dunai és az alsó Tisza vidékén
kitört ellenforradalmi zavargások végleges
kiküszöbölésére. A vitában Kossuth Lajos
pénzügyminiszter is szót kért, mely után Se
bestény László következett, akinek a beszéde
a zaj miatt nem volt hallható. Kossuth beszé
de csigázta fel a kedélyeket, aki kiállt a ro
mán Dragos képviselő rnellett, sőt kijelentet
te: n- •• hazánknak egyik súlyos bűne az, hogy
nem volt már régen elegendő figyelemmel
azon természetes szimpátiára, melyre a ma
gyar ajkú és a román ajkú nép egymás iránt
hivatva van, (...) és azt kívánom, hogy a ma
gyar ajkú nép is a román ajkú nép iránt, mint
egy hazának közös magyar polgárai iránt, a
legtisztább testvéri szeretettel és igazságos in
dulattal viseltessék".

Az Eötvös József által előterjesztett népis
kolai törvényjavaslat vitájában kétszer is hal
latta szavát. Az augusztus 3-án folytatott ál
talános vitában a törvényjavaslat elodázását
kívánó képviselőkkel szemben éppen az ak
tuális történésekre utalva fejtette ki az általá
nos tankötelezettség és az elmaradottság ok
tatás általi felszámolásának összefüggését:
"Meggyőződésemaz, hogy ama állati kihágá
sok, melyek rövid idő előtt honunkban tör
téntek, s ama szabadságot gyilkoló népfelke
lések, melyeknek tanúi vagyunk, leginkább a
népnek szellemi süllyedéséből veszik erede
tüket." A törvényjavaslat hat évre szóló elemi
iskolai oktatást előíró részével egyetértett, az
zal is, hogy a kisebbségekhez tartozó tanulók
három évet anyanyelvükön tanuljanak. S mi
vel vita volt a felekezeti és a községi fenntar
tású iskolák arányát és viszonyát illetően is,
erre mondta a katolikus papképviselő. máig
ható tanulsággal szolgálva: "Nekem nincs
forróbb óhajtásom, minthogy leomoljanak
már egyszer a válaszfalak, sőt kívánom, hogy
azon vallásbeli idegenkedés, mely gyakran
balga szülők által a gyermekek keblébe cse
pegtetik, gyakorlatilag oszlattassék szét." Er
re alkalmasaknak tartotta az ún. közös isko
lákat, igaz csak megengedő módon. Figyel
meztetett, hogy nem eléggé kiforrott a tör
vényjavaslat, ezért fennáll a veszély, hogy
"zavar és szeretetlenség fog támadni". Támo
gatta ezért augusztus 8-án, a szavazáskor
Eötvös kisebbségben maradt javaslatát,
amely egy községben ötven tanköteles tanuló
esetén minden felekezetnek biztosította volna
a külön elemi iskola nyitását. Ebből az állás-



pontból világosan következett, hogy az au
gusztus 10-i szavazáskor igenlően támogatta
Pázmány Dénesnek az állami közös iskolák
mellett a felekezeti iskolák létesítését és mű

ködési feltételeik biztosítását célzó módosító
indítványát. (A polgári népoktatást végül az
1868. évi XXXVIII. tv. rendezte, 1848-ban az
uralkodó szentesítésének elmaradása miatt
nem lépett hatályba. Ez előírta, hogy több hit
felekezethez tartozó tanuló esetén, ha azok szá
ma eléri a harmincat, akkor a község köteles
közös népiskolát felállítani. Kevesebb tanuló
esetén a létező felekezeti iskolába járjanak,
azonban a hit- és erkölcstan tanítását saját fele
kezetük felügyelete alatt végezzék. A törvény
hat éves elemi és három éves ismétlő népiskolai
oktatást írt elő.)

A képviselő a ház augusztus 21-i ülésén
támogatta a Kossuth által kompromisszu
mosnak nevezett újoncsorozási törvényjavas
latot (a szavazási arány szoros volt, 226 igen
és 117 nem). Eszerint az újoncok nagy több
ségéből új honvédzászlóaljakat alakítanak, a
többiekkel a magyarországi eredetű sorezre
dek harmadik zászlóaljait egészítik ki. Ez a
gyakorlatban azt jelentette, hogy a többsé
gükben, Itáliában harcoló, kiképzett első és
második zászlóaljak nem kapnak erősítést,
csak a tartalékban levő harmadikok, amelyek
kiképző egységként működnek az ezredek
toborzóközpontjaiban, vagyis Magyarorszá
gon. Unokabátyja, Sebestény Ignác Bars vár
megyei képviselő külön szót kért a katonakö
telesek ügyében folytatott vitában, augusztus
24-én kelt felszólalásában helytelenítette,
hogy a Hadügyminisztériumba kell felkülde
ni az újoncok listáját, amely vármegyék sze
rint leoszíja a létszámot. "Ez igen nagy idő

veszteséget foglal magában", emellett a bi
zonytalanság az emberekben is "aggodalmat
és zavart okoz", ezért kérte, hogy a miniszté
rium önállóan állapítsa meg abesorozandó
létszámot. Erdekes szfnfoltja volt a Sebestény
családnak, hogy a két unokatestvér 1848.
szeptember 4-én sorshúzás úlján tagja lett a
képviselőház száztagú delegációjának, amely
a nemzetiségi mozgalmak lecsillapítására, a
pénz- és hadügyi törvényjavaslatok szentesí
tésére utazott Bécsbe.

Sebestény László szeptember 24-én haza
utazni kényszerült, mert otthonról aggasztó
híreket kapott. Az általános politikai helyzet
nyugtalanító hírekkel volt tele. Eppen a szep
tember IS-ét követő napokban szólította fel
Kossuth Lajos Pest-Buda népét, hogy építsen
sáncokat az ellenség megállítására, és az or
szágot általános felkelésre buzdította. Az
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osztrák birodalmi gyűlés nem fogadta a ma
gyar küldöttséget. Szeptember 18-án érkezett
a hír, hogy [ozef Hurban, Morvaország felől

átkelt a Kárpátokon fegyvereseivel - mint
utóbb kiderült, főleg cseh és szlovák naciona
lista, kalandor diákokkal -, és Eszaknyugat
Magyarországot fenyegette. Sebes tény László
hazatérése után, kerületének nemzetőreinek

kérésére személyesen is részt vett a szlovák
támadás megállításában. Valóban felcserélte
rövid időre a reverendát nemzetőrtiszti

egyenruhára, mint politikai credójában írta:
n- •• a galád árulóktól környezett szegény hazá
jának nem tehet jobb szolgálatot, mint lelke
síteni a jókat a kitűrésre. felvilágosítani az el
ámítottakat és a nép iránta mutatott bizalmát
felhasználni, így hazám megmentésében né
mi részt vehetni, melynél dicsőbb köteles
séget és pályát nem ismerek".

A képviselő októberben visszatért a tör
vényhozásba, amely még abban a hónapban,
25-én az állandó igazolasi bizottmány (mai
szóhasználattal a mentelmi, összeférhetetlen
ségi és mandátumvizsgáló bizottság) tagjá
nak választotta.

Közben a hadi helyzet kedvezőtlenülala
kult, Windisch-Cratz 52 ezer sorkatonájával
és kétszáztíz ágyúval december közepén át
lépte a határt Ausztria felől. Görgey Artúr 30
ezres seregtestével a Duna parlján visszavo
nult. Politikai célja az volt, hogy lehetőleg

megőrizze hadosztályait érintetlenül, amellyel
szükség esetén tárgyalásra kényszerítheti a ma
gyar és az osztrák vezetést. Egy kompro
misszumos béke biztosíthatná a hadsereg be
csületét, az 1848. áprilisi törvények szentségét
és Magyarország visszatérését a Habsburg
birodalom kereteibe. Kossuth jelszava, hogy
"a támadás a legjobb védekezés", december
30-án súlyos kudarcot vallott, amikor Perczel
Mór tábornok Mórnál vereséget szenvedett.
Az Országgyűlés december 31-én zárt ülést
tartott, amikor is arról kellett dönteni, hogy
tárgyalásokat kezdenek-e az osztrákokkal,
vagy elmenekülnek. Mindkét változatot elfo
gadták, Kossuth a harc folytatására buzdított,
de egyetértett a Debrecenbe való visszahúzó
dással is. A Békepárt támogatta a Honvédel
mi Bizottmányelköltözését, de követelte,
hogy az országgyűlés maradjon a helyén, és
kezdjen tárgyalásokat. Kossuth felülkereke
dett, és a képviselők többségi szavazattal úgy
határoztak, hogy az országgyűlés elköltözik
Debrecenbe, és egy békeküldöttség keresi fel
Windisch-Gratzet. A küldöttség január 3-án
érte el Bicskén az osztrák főhadiszállást,tagja
volt Batthyány Lajos, Deák Ferenc, Lonovits



József egri érsek és két köztisztviselő. A tá
bornagy Batthyány kivételével fogadta a de
legációt, feltétel nélküli megadást követelve.
A küldöttek írásban tájékoztatták az ország
gyűlést. Ekkor már jórészük útra kelt, a két
Sebestény azonban Pestről nem Debrecenbe
ment, hanem január 5-én Esztergomba. Velük.
indult el Szüllő György képviselő is. 1849.
március 24-én a képviselőház ülésén Szüllő

elmondta, hogy a két Sebestény külön meg
kérte, hogy közölje határozott szándékukat,
mely szerint mindenképpen meg kívánnak
jelenni Debrecenbe, erre azonban a katonai
események miatt nem kerillhetett sor. A kép
viselőház 1849. március 24-én lemondottnak
nyilvánította Sebestény Ignácot és Lászlót,
ezzel megfosztotta mandátumuktól.

Sebestény László a haditörvényszéki vizs
gálatot büntetés nélkül megúszta. Az 1867-es
Kiegyezés válaszútjának tekinthető 1861. év
ben, amikor zömében a volt 48-as képviselő

ket választották meg ismételten, Sebestény
László visszalépett a jelölés során. ValÓSZÍnŰ
leg beleegyezésével indult helyette gr. Ester
házy Antal, akinek ellenfele Olgyai Titusz,
megyei alispán volt. A képviselőházat azon
ban rövid ülésezés után feloszlatták. Deák Fe
renc híres húsvéti cikke, majd kül- és katona
politikai események közepette 1865-ben ismét
választást tartottak. Sebestény főtisztelendő

úr Galántán ismét elnyerte választói bizal
mát, azonban a képviselőház 1866. január
20-ai ülésén Dedinszky József felolvasta a VI.
osztály jelentését, mely a választás eredmé
nyének megsemmisítését javasolta. lndokolá
sul azt hozta fel, hogy a galántai választási
jegyzőkönyv szerint, a levezető elnök mikor
kijelentette, hogy a választök többsége Sebes
tény mellett van, a kisebbségben maradottak
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közül tízen, névszerinti szavazást kértek: a
szavazás erre verekedésbe torkollott. Kudlik
István országgyűlési képviselő ekkor szót
kért a házban, és Sebestény László védelmére
kelt, mondván "a képviselő választása mellett
pedig a jogvédelem mindaddig harcol, míg
annak ellenkezője be nem bizonyíttatik", az
ülésvezető elnök a bizottsági állásfoglalásra
hivatkozva a választás megsemmisítését kér
te. A képviselők látható többséggel felállva
támogatták a negatív állásfoglalást. Igy Po
zsony vármegye központi választási bizottsá
ga új választást írt ki. Ez rövidesen megtör
tént, és Sebestény László most már nyugod
tan benyújthatta 1866. február 22-én a képvi
selőházba törvényesnek tekinthető képviselői

megbízatását. A ház 1866. március l-én iga
zolta a mandátumot. Erthető ezért egy másik
vitatott képviselőimegbízatás kapcsán tett ki
jelentése 1866. március 20-án: "...a vesztege
tésnél nem azt kell bizonyítani, hogy valaki
pénzt osztogatott, hanem azt, hogy ezen osz
togató maga az illető követjelölt megbízottja
volt.;"

Sebestény László 1882. március 2Q-án be
következett haláláig Galánta város plébánosa
maradt. Hosszú betegség után Budán hunyt
el agyvelő sorvadásban. Temetésére szeretett
városában, Galántán került sor 1882. március
23-án, du. négy órai kezdettel. Az engesztelő

szentmisét másnap tartották a városka temp
lomában. A temetést Kubriczki András kano
nok, kerületi e~res végezte. Sebestény Lász
ló főtisztelendo úr síremléke ma is megtalál
ható a galántai új köztemetőben, bizony senki
sem gondozza. E cikk szerzője azonban soha
nem feledi néhai nagybátyját.

SEBESTÉNY SÁNDOR


