
A magyar 
szabadságeszme 
elfeledett mártírja: 
Jubál Károly 

I860, március 15-én még rendőrök akadályozták meg, hogy az akkori ferencvárosi 
temetőbe tüntető fiatalok jussanak be, s megkoszorúzzák az 1853-ban mártírhalált halt Jubál 
Károly és három társa feltételezett nyughelyét. így hát a kerítésen hajították át a koszorút; 
hasonlóan a tengerészekhez, hajósoknoz, akik a vízbe dobják a megemlékezés virágait. 

A kiegyezés után valamikor - dátumát sem tudjuk! - „honleányi kegyelet" emelt jelképes 
emlékoszlopot a Kerepesi úti temetőben Jubál Károly és forradalmár mártírtársai emlékére. 
De - Shakespeare szavaival - „utána néma csönd.. ." 

Majd egy századnak kellett eltelnie ahhoz, hogy előbb Lukács Lajos egy dokumentumki-
adványban és történeti munkában (Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak 
1849-1867.), majd a történelmi múltunk neuralgikus pontjaira oly érzékeny Nemeskürty 
István egy alapos (és mégis olvasmányos) tanulmánykötetben (Parázs a hamu alatt) hívja fel 
a figyelmet az időszak magyar mártírjainak tevékenységére; köztük jelentős helyet szentelve 
Jubál Károlynak is. 

Az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Budapesti Műszaki Egyetem aulájában az 
évfordulókor szép bronztáblán emlékezett meg az egykori elődintézményében, a József 
Ipartanodában tanító Jubál Károly mártírhaláláról. Csak éppen a kivégzés napja helyett az 
ítéletét örökítette meg. 

Jubál Károly nevét azonban sem szülőhelyén, Székesfehérvárott, sem működésének 
színhelyén, a fővárosban nem őrzi emléktábla, nem viseli út vagy tér. Csodálható-e, hogy 
közvéleményünk előtt is jobbára ismeretlen maradt? 

Jubál Károly, akinek nevét Juhbalként is említik a források, Székesfehérvárott született 
1817. augusztus 5-én. Édesapja, Jubál András, édesanyja Schittensam Julianna volt. Apjáról, 
aki a felvidéki Szakolcáról költözött a dunántúli városba és ott a Károly fia születése előtti 
esztendőben, 1816-ban nyert polgárjogot, csak annyit tudunk, hogy aranyozómester volt. 
Hat gyermeke közül csak Károlyt taníttatta. Az 1827/28-as tanév elején beíratta a 
székesfehérvári királyi főgimnáziumba: itt tanult négy esztendőn keresztül, és 1831-ben 
elvégezte a grammatikai osztályokat. Bécsi levéltári forrásokból tudjuk, hogy - állítólag 
szülővárosában - a két filozófiai tanévet is sikerrel abszolválta; erre azonban semmiféle hazai 
adatunk nincsen. Az azonban bizonyos, hogy mielőtt 1841-ben beiratkozott volna a bécsi 
Politechnisches Institut hallgatói közé, a székesfehérvári városi tanács alkalmazásában állt 
mint akcessista, vagyis „ingyenes járulnok". 

Az 1815-ben megnyitott bécsi Politechnikai Intézet, a mai Műszaki Egyetem elődje, 
kiváló tanerőkből álló intézmény volt. Tubáinak, rendelkezvén a szükséges előtanulmányok-
kal, nem kellett az ún. előkészítő tanfolyamra járnia, hanem egyenesen a műszaki tagozat 
hallgatója lett. Tanulótársa volt az a Kmspér István, aki később ugyanúgy a pesti József 
Ipartanoda, majd a József Műegyetem professzora lett, mint Jubál. Ugyancsak növendék-
társa volt a bécsi Prüfungskataíogban lengyelként jegyzett, de a Baranya megyei Bolyban 
született és magát mindenkor magyarnak valló Bezárd Cézár is. Magyarságának tragikus 
igazolásaként őt is annak a felségárulási pernek vádlottjaként végezték ki, mint Jubál 
Károlyt, 1853-ban. 
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Bécsi tanulóéveiről nem sokat tudunk. Hogy figyelemmel kísérte a magyarországi 
eseményeket, azt Kossuth Pesti Hírlapjának fennmaradt „Levelezők Könyve" igazolja: 
1844-ben „Jubál K." tanulmányt küldött be a szerkesztőségbe Bécsből a felsőbb tanulmá-
nyokat folytató hallgatók erkölcsi neveléséről. Sajnos Jubál írása nem jelent meg, kéziratát 
nem találtuk, így témáján kívül mást nem tudunk róla. 

Miután elvégezte Bécsben mérnöki tanulmányait, a kiváló előmenetelt tanúsító if jút 
alkalmazta a Politechnikai Intézet másodasszisztensi állásban. Az ábrázoló geometria és 
előkészületi rajzok tanszékén vett részt az ifjak gyakorlatainak vezetésében. Tehát már 
oktatói múlttal rendelkezett, amikor az 1844-ben alapított, de működését csak 1846-ban 
megkezdő pesti József Ipartanoda igazgatója, Karácson Mihály meghívta Jubált a tanári 
testületbe. 

1846-ban rajztanárrá nevezték ki, de helyettes tanárként - ahogy akkor nevezték: 
„pótlárként" - az építészeti rajz oktatását is végezte. Bécsi kapcsolatait (és Kruspér 
barátságát) kihasználva sikerült az osztrák tartományokból olcsóbb rnintarajzpéldányokat, 
ún. „előrajzolatokat" szereznie. Gondos tanulmányban dolgozta ki a „Josef-Ipartanodák 
rajztanárának tanítása' modoráróli" kialakított véleményét, amely jelentős módszertani 
dolgozat lehetne - ha ismerné a jelenkor. (Ma a Budapesti Műszaki Egyetem levéltárában 
található.) 

Társadalmi érdeklődésére jellemző, hogy Bécsből Pestre költözésével, ipartanodai oktató 
tevékenységének megkezdésével egy időben részt vállalt a Kossuth-féle Iparegyesület oktató 
munkájában is: itt a választmány tagjaként is működöt t . Mészáros Lázár pedig számításba 
vette a létesítendő Hadiakadémia tanárai sorában is, Pestnek Windischgrätz által történt 
1849-i elfoglalása után erre azonban már nem kerülhetett sor. 

N e m tudjuk, hogy az 1848-1849. évi forradalomban és szabadságharcban milyen szerepet 
vállalt. Bizonyosak lehetünk azonban abban, hogy tevékenyen vett részt a forradalmi 
mozgalmakban, hiszen Windischgrätz vérbírósága 1849-ben - Arenstein József piarista 
rendbeli tanártársával együtt - őt is lecsukatta, majd kizáratta az Ipartanoda tantestületéből. 

Szabadulása után a Kossuth-család körében tűnt fel: Kossuth nővéreivel tartotta a 
kapcsolatot, Kossuth gyermekeinek nevelője lett. Bizonyára ez a szoros kapcsolat is indította 
arra, hogy egyik fő szervezője legyen annak a Habsburg-ellenes, Kossuth-párti mozgalom-
nak, amelyet történetírásunk „Mack-féle összeesküvés" néven ismer. 

Kossuth tudott az egész országot behálózó, bár mai szemmel nézve kissé romantikusan 
felépített és - sajnos — a bécsi kémhálózat figyelmét korán felkeltő szervezkedésről. Ismerte 
és helyeselte azt a tervezetet is, amely a Mack József-féle - Nemeskür ty szavával élve -
„görögtüzesen romantikus" elképzelésekkel szemben reálisabb tervet nyújtott a haza 
megmentésére. A honmentés tervezete címet viselő tanulmány szerzője Jubál Károly volt. ö t 
tekintette Kossuth a magyarországi szervezkedés legfőbb szellemi vezérének. 

Sajnos Kempen altábornagy, a bécsi rendőrfőparancsnok is! 
Miután Mack - megneszelve a veszélyt - megszökött üldözői elől, Jubál Károlyt és 

Kossuth nővéreit Pesten 1851. december 1 -jén letartóztatták a szervezkedés bécsi csoportjá-
nak vezéreivel: May Jánossal és az előbb már említett Bezárd Cézárral együtt. Megkezdődtek 
a rendőrségi kihallgatások, melyek során May János a börtönben önkéntes tűzhalált 
szenvedett, hogy ne kelljen bajtársai ellen vallania. 

Jubál Károly - a per Bécsben fellelt iratainak tanúsága szerint - bátran vállalta szerepét a 
mozgalomban. Tisztában lévén sorsa kilátástalanságával, mindent „bevallott", hogy társain 
segíthessen. A katonai bíróság, amelyet erősen befolyásolt a Ferenc József ellen végrehajtott 
sikertelen merénylet ténye is, 1853. február 26-án Jubál Károlyt kötél általi halálra ítélte. Az 
ítéletet, miután Jubált és három társát erős fedezet mellett Pestre szállították, Pesten 
hajtották végre, 1853. március 3-án. 

Vajon nem gondolkozhatnék-e el a Székesfehérvári Városi Tanács azon, hogy legalább 
Jubál Károly születésének 175. évfordulójára, 1992-ben egykori szülőháza közeliben - a mai 
Jókai utcában - emléktáblát helyezzen el, netán egy új utcácskát szentelne a kiváló 
ipartanodai tanár, szabadsághős és mártír emlékére? 

Végh Ferenc 
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