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Az eperjesi vőrtanuság 250, évfordulóját a
közelmúltban ünnepelte országszerte a nemzet, hogy
áldozni tudó nagyjainak emlékénél kegyelettel rója
le adóját. A tovatűnő századok határmesgyéjén
megállunk, hogy az emlékezés kimeríthetetlenül
gazdag tárházából, mint egy kristályos tiszta vizű
erőforrásból felüdülést nyerjünk. Az ősök nagy szellemének, példaadó cselekedeteinek égő szövétnckénél hitének és hon szer cím én ék fáklyáját gyújtja meg
az ismeretlen jövőbe néző s egymást Felváltó ifjú
nemzedék. Hitének, mely az életutat végigsöprő viharok pusztító erejével szemben egyedül képes meg
tartani s honszerelmének, mely egy évezredes, hol
dicsőén felemelő, hol porig sújtó múlt méltó folytatásának egyetlen megrendíthetetlen alapköve. És e
.fáklyalángok végeláthatatlan sorában benne lobog s
él, jövendőt követel mindaz, ami szép volt, magasztos és hősies s összefogva, hatalmas máglyatüzével
megvilágítja a sivár jelen sötét éjszakáját.
D. Kovács Sándor püspök úr, mint a Magyar
Luther Irodalmi Társaság elnöke kezdeményezésére
látnak napvilágot e sorok s dr. Bruckner Győző
jogakadémiai dékán úr fáradhatatlan támogatása
segített a történelmi adatok összegyűjtésében, melyért el nem mulaszthatom ezúton is hálás köszönetemet kifejezésre juttatni.
Forrásmunkákként felhasználtam Rezik János
nak, a kor- és szemtanúnak, az eperjesi evangélikus
Collégium egykori hírneves tanárának reánk maradt munkáját, amelyet latinul és magyarul Gömöry
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János és Pogány Gusztáv adtak ki Liptószentmiklóson 1931-ben »Az eperjesi v értői-vény szék 1687beny. címen. Rezik műve »Die Schlachtbank zu Eperjes« címen németül is megjelent a »Magazin für
Geschiehte, Statistik u. Staatsrecht dér őst. Monarchic« c. folyóirat 1808. évfolyamában Göttlngenben, Rezik műve alapján áll Mayer Endre evag.
theol. akad. tanár »Az eperjesi vértanúk kivégeztetése vagy az eperjesi mészárszék« című tanulmánya, amely Eperjesen, 1908-ban jelent meg. Figyelemreméltó Gőmöry János »Caraffa áldozatainak nyugvóhelyét hol keressük ?« címen Rozsnyón,
1930-ban megjelent tanulmánya, továbbá JVagp iván:
»Bezzegli György és vcjc« c. cilíke (Századok, 1874.
évf.) és Caraffa levelezése, amelyet Thallóczy Lajos közölt a Tört. Tár 1895. évf. 593. és köv. lapjain szintén sok érdekes adatot tartalmaz. Hörk
József: »Az eperjesi év. kér. Collégium története«
c. Kassán, 1896-ban megjelent munkájában Rezik
műve alapján »Caraffa eperjesi vértörvényszék« c.
fejezetben (48—60 I.) részletesebben s/ól a vértörvényszék működéséről. Hörk József: »A hős Keczer András év. vértanú családja« c. füzetében (Budapest, 1890.) ugyancsak foglalkozik e kérdéssel.
A Szilágyi Sándor szerkesztette »A magyar nemzet
tÖrténete« c. mű VII. kötetében Acsády Ignác az
eperjesi mészárszékről csak másfél lapon (461—62)
emlékezik meg, Szekfű Gyula a Magyar történet V.
kötetében csak fél lapon (388).
Amikor a borzalmas mesének is beillő szomorú
események e leírását rendeltetésének átadom, szeretném, ha a lapok holt betűi életre kelve bejárnák
kunyhótól a palotáig e hon minden fiának hajlékát s a példaadás szent erejével munkálnák a hithűség és hazaszeretet mindent áldozni tudó, szebb
jövendőt építő lelkesültségét.
A szerző.

1. Alkotmányellenes uralom I. Lipót
király alatt.
A magyar nemzet történelme telve van véráldozó küzdelmek hosszú láncolatával, Társatalan
magárahagyottságában nemes önfeláldozással vívta
a magyar ádáz csatáit hol a keletről beözönlő tatáig
és török hadak pusztító áradatával a nyugat védelmében, hol pedig a nyugati hatalmaknak s ezek
között az osztrák uralkodóháznak az alkotmányt és
nemzeti önállóságot veszélyeztető, sőt igen gyakran sárba tipró hódító törekvéseivel szemben.
I. Lipót 49 éves uralkodása különösen sötét
emlékként él a nemzet lelkében. 17 éves volt, amikor atyja halála után 1657-ben átvette az uralmat.
Nevelője Portia János gróf_ inkább az elfogult vallásosjárzjiletet igyejcezctt kimélyíteni benne, mint
az államügyek vezetéséhez elmaradnatatlanul szükséges politikai tapintatot, a viszonyokkal számolni
tudó belátást s a szentesített törvények iránt való
tiszteletet. Rosszul^választojjtjcörnyezete, mely iránt
vak bizalommal viseltetett, gyéren jelentkező nemesebb egyéni tulajdonságainak érvényesülését is
gátolta. Általában minden tevékenységét lassú határozatlanság^Jctnos^ és^töprenkedő bizonytalanság
jellemzi. Ennek eredménye nem is lehetett más,
mint az a sok igazságtalanság, gyászoa emlékű kegyetlenség, mely tábornoki ténykedésében, az ország nyakára küldött katonáinak garázdálkodásaiban és alkotmányosságot nélkülöző intézkedéseiben
nyilvánult meg.
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Hiába hangzott el a nemzet tiltakozó szava
a jogtalanságokkal szemben. hiába keresett védelmet törvényes király ánál_a^jna^
_^
a folyton
terjeszkedő _ török veszedelem ellen, ... panasza _ésJki-_
áltása süket, fülekre talált. Harci sikereinek kiaknázásában érthetetlen gyengeséget mutatott. „
„ _
vári békekötésben, olyan feltóteleket fogadott cl,
melyek újabb megalázás^ _ jelentettek a magvarság
szájnára. Világos volt a bécsi udvar álláspontja,
mely szerint nem a török uralom alól való felszabadítás volt a célj hanem a folytonos háborúskodás
által a magyarság maradék erejét is felemésztve
^biztosítani azt' a lehetőséget, hogy az uralkodóbáz
fiágának kihalása - esetén a leány ágra szálljon az
örökösödés joga. Másrészt arra irányult a bécsi t
kormány törekvése^ hogy az Aranybullának a ne- \
mesi ellenállás jogát _ magából _ foglaló 31. cik- l
kelyét, az ú. n. )>ius ..rggistendixí-t hatály talanitsa,. i
vagyis az országgyűlés által kimondassa, hogy az
uralkodó alkotmányellenes és a nemzeti letét ve- j
szélyeztctő önkénye ellen ne legyen tiltakozó joga j
a magyarnak. Idegen hatalmi érdekek tehetetlen '
játékszerévé akarta lealacsonyítani a nemzetet. Ezen
terveinek megvalósításának útjában állt a sok szenvedés és örökös véráldozat között egyre jobban
erőtlenedő, de még mindig élő magyar nemzet öntudata és szabadságszcretete. Különösen nagy ellenfelét látta a. protestánsokban, akiknek a nemzeti gondolathoz való tántoríthatatlan ragaszkodását mi sem bizonyítja jobban, mint gróf Eszterházy
Jánosnak, a győri vicegenerálisnak a pozsonyi országgyűlésen elhangzó felkiáltása : »Hol, ugyan hol
vagytok lutheránusok, hogy ellentmond jatok?«
J^íem elfogultság fakasztotta e • szavakat, hiszen
a
gyűlölet által meg nem mételyezett katolikusok
is elismerték, amit Draskovits Horvátország bánja,
egy előkelő férfiakkal folytatott magánbeszélgetés

alkalmával kifejezett: »Az_ evangélikusok elhallgattatása__uí_án jnindnyájunk^ szabajlsága elalszik; ha
lm- Őket .j[cyerik.t.,_.mi.... ,már esak szolgaságban ej^
hetüiik.«
Az alkotmányellenes uralom és önkénykedés
természetes következménye volt a Wesselényi-féle M£$.
szövetkezés, amelyet vérbe fojtottak, noha az Aranybuüa 31. cikkelye törvényes alapot és bűnmentességet biztosított számára.
A vasvári béke a magyar rendek hozzájárulása nélkül jött létre s mind jobban kiderült az
a tény, hogy a bécsi udvar öl van módon egyezett
meg a portával, hogy mind a ketten tetszésük szerint bánhassanak el az országgal. A 13 felvidéki
' vármegye ismételten ellentmondott ennek a megalázó békének s az ellenállás szervezése tovább
folyt. Nádasdy Ferenc, Zrínyi Péter és Frangepán
Ferenc, a fclkclévS lelkes szervezői hóhérbárd alatt
fejezték be életüket. A betelepített császári katonaság szabad prédának tekintette az országot,
rabolt és fosztogatott s egyre-másra hurcolták börtönbe a felkelés gyanújába kevert nőket és férfiakat.
f
felcki Mihály kővári kapitány újabb felkelése,
mely a török szövetségre támaszkodott, véres kudarcba fulladt. Következménye _a. nádori méltóság
eltöri e. se_ és Ampringen János Gáspárnak, a német
rend nagymesterének teljes hatalmú^ kormányzóvá
történt^ kinevezés e jvolt.
Az állandó nyugtalanság és az egyre fenyegetőbb jelenségek arra indították Lipót királyt, hogy
16754)en tanácskozást tartson Bécsben és Pozsonyban, ahol a meghívóit magyar urak nyiltan kijelentették, hogy a béke csak úgy_ állhat hc_iyrc_,_._ha_._a__...
nádori ...méltóságot, az alkotmány értelmében bctö!- .
.tikj^az ország_ tÖrvéjiy_ein.ek._ _eredcjLi ^érvényét., ismét
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re állí t jak , a_jogt a tanul kivetett adók eltöröltetnek, az_^cgenj.jkatonag_ág az ország ...területéről
eltávozik s az egyes méltóságokat és biygt.njnknt,
magyarokra ruházzák.
A tanácskozásnak csupán annyi eredménye lett,
hogy a protestánsok üldözésének megszüntetésére
és azon felkelők mcgkegy címezésére, — akik a
fegyvert önként letették — nézve ígéretet tett a király, de a királyi ígéret üres szó maradt.
Ekkor vette át a felkelés vezérletét 1678 nyarán^
Késmárki Thököly Imre, mire I. Lipót 1681. április
28. -ára országgyűlést hirdetett Sogronba, ahol .. JiádQrrá___válaszlották_^r^_I^_zjterliázy_Pált. A protestánsok sérelmei azonban még mindig nem orvosoltattak s csak hosszas tárgyalások és Thökölynek a
török szultán által támogatott Apaffyval, Erdély
fejedelmével kötött szövetségének hírére erősítette
lueg Lipót a béesi békekötés első cikkelyét. A valiási béke megzavarására büntetést szabott az országgyűlés és kimondta, hogy a protestáns templomok lefoglalásának és iskolák elkobzásának a jövőben helye nem lehet s minden vallásfelekezet megtartja magának azon templomokat és egyházi javakat, amelyeket 1670 óta birt.
Az 1684. január 1 2^-én kihirdeleJ;L iUahb_J^ej^eJLmi__ígcret . Jvözbo csánatot biztosított az önként meghódp.Ióknak, de___Thököly ismerve az udvar régi
módszereit, nem volt hajlandó a nemzeti Ügyet bizonytalan ígéretekért feláldozni. A szultántól nyert
segítséggel végső leszámolásra készült az elnyomatásra törekvő bécsi kormánnyal szemben, azonban a kitűnően felszerelt császári katonaság ellen
viselt hadjárata nem hozta meg a várt sikert. Egy
eredménye azonban mutatkozott: a Bécset veszélyeztető felvonulás fölismertette a nyugati hatalmakkal a török terjeszkedésében rejlő veszedelmet
s megindult ennek nyomán a 16 évig tartó török
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háború, amely végül is Buda felszabadításában érte
el célját.
Az előnyomuló császári katonaság elől Thököb/
.is hátrálni volt kénytelen, csupán felesége, a hőslelkű Zrínyi Ilona védte bátran és kitartóan Munkács várát.
A török ugyan menekült az országból, de a
lielyére beözönlő német hadak és tábornokaik újabb
veszélyt zúdította]^ az országra. A^. kegyelmi ígérete.ket semmibe sem véve ismét kutatni kezdtek a
múltban lezajlott szövetségesek részvevői után és
egymásután hurcolták börtönbe koholt vádak alapján a gyanúsítottakat,
A császári tábornokok között kegyetlens égével különösen kitűnt Caraíí'a Antal, aki Lipótnak
azon kérdésére, hogyan lehetne az országban forrongó elégedetlenséget gyökerestől kiirtani s a nemzetet bármilyen eszközzel rémületbe ejtve a maga
céljai szolgálatába állítani, azt a választ adta, hogy
meg kell törni a_ protestánsok erejét. _
Erre a hóhér szerepre egész egyénisége hivatottá tette Caraíí'át, kinek magyargyűlöletét leghívebben kifejezi ama kijelentése: »lja egyetlen íz
_volna__i_est_enibcn, mely a magyarok felé húzna, megfognám s kitépve emésztő tűzbe vetném !« __
Az érthetetlen gyűlöleten kívül, amellyel a magyarokkal szemben viseltetett, kielégíthetetlen uagyr avagy ása és kincsszomja szörnyű mészárlásra tüzelte, amelyhez királyi meghatalmazást és korlátlan hatalmat akart szerezni. A király életét veszélyeztető új összeesküvés koholt vádját közölte az
udvarral. Amint jelentette: Maga a kereszténység
s a birodalom üdve követeli, hogy a gonoszok!
meglakoljanak, hogy legyen ember, aki ugyanazon
buzgalommal működjék eilenök...« Éppen ezért kéri
a királyt, hogy hatalmazza őt fel egy rendkívüli
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törvényszék szervezésére, hogy a lázadások csíráját
is kitépje a földből.
Caraffa meg is
kapta az
engedélyt ahhoz,
terjesen rendkívüli törvény széle ét állítson
de azon korlátozással, hogy csak a hirdetett kegyelem utáni időben történt lázongás vagy |
pártütés eseteiben mondhat ítéletet s eljárásában '
a szentesített magyar törvényekhez tartozik alkal-lj
mazkodni.
2. Caraffa Antal Eperjesen
szervez.

vértörvényszéket

Caraffa 1687. február lO.-én tette át székhelyét Eperjesre s nyomban hozzálátott pokoli tervének megvalósításához. Nem kellett sokáig gondolkoznia az ürügyön, hogy kössön bele a jogaikban
törvényes védelmet élvező protestánsokba s azok
között főként a nagy vagyonnal rendelkező, tekintélyes és öntudatos hazafiakba.
Az elfoglalt templomok és iskolák pótlására
a buzgó és magyarságukért, valamint hitükért élni
és halni tudó evangélikusok gyűjtést indítottak meg.
Ennek neszét vette Caraffa s azzal vádolta a protestánsokat, hogy a rövid idő alatt közadakozás-'
bóí összehozott pénzt Thököly szabadságharcának,
valamint a Munkács várát hősiesen védelmező
Zrínyi Ilonának támogatására akarják felhasználni.
Kétségtelenül Thököly kipróbált hívei voltak
a gyűjtők is, adakozók is, ami egészen természetes jelenség, hiszen a felkelés a legigazabb nemzeti célokat szolgálta, de ezúttal nem a felkelés
céljára, hanem valóban a jogtalanul elkobozott templomok és iskolák helyett új templomok és iskolák
felépítésére hozták nemes áldozatukat.
A bíráskodás végzésére Caraffa egy 12 tagból

álló vértörvényszéket szervezett, amelynek tagjai
a császári tábornok ellentmondást nem tűrő rendelkezései szerint adták le szavazataikat, a vértanú sorsra jutottak legkegyetlencbb elmúlására.
A vértörvénvszék elnöke maga Caraffa
Antal
volt, bíró, vádló és kínvallató egy személyben. Tagjai közül Wallis ezredes, aki egy ideig a bíróság
alelnöke volt, látva az üldöztetések minden jogalapot nélkülöző és embertelenül igazságtalan voltát. nemsokára lemondott. Fiseher Mihály a kassai
kamara igazgatója, Caraffa mellett a bíróság társelnöke volt, Szentiványi László, akit később »korpás gróf« címmel ruháztak fel, mivel élelmiszerszállítói tevékenysége körül szerzett kétes értékűszolgálataiért grófi ranrgra emelték, szintén tagja
volt a törvényszéknek. Irigy és gyűlölködő természete, valamint sötét jelleme sok ártatlanul meghurcolt vértanú szenvedésének lett okozója. Az ítélőszék többi tagjai Burghardt Máyás, Megyeri Gábor, Sáros vármegye jegyzője, Juliani Péter és Frideri Péter, mindketten olasz származásúak, Eper^jes városának tanácsosai, Bralieim Vilmos német
eredetű, Turtsányi, Pclsőczy György, Mcdveezky
Mátyás, Harter Mihály és Görtz Márton, az eperjesi császári sereg parancsnoka.
A_ bírák legtöbbje a törvényt sem ismerte és
jobbára személyes ellcnséff e volt^JL-XMló^3^-1111^'
Ez a körülmény hű képét adlTaíJa™anna^k a szellemnek, mely az eperjesi hóhér »igazságszolgáltatásának« egy évig tartó véres tevékenységét áthatotta.
Caraffa érezte és tudta, hogy tisztán a koholí
alapján akkora vérengzést, amelyre elhatározta magát, keresztülvinnie nem lehet, éppen ezért
gondoskodott arról, hogy a kezében lévőnek állított és terhelő tartalmú leveleken kívül tanúk is
igazolják -a felségsértés és lázadás tényét. Szent-
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irányi László megfizetett vallomása mellé tervének
szolgálatába állította Újhelyi Erzsébetet, közismertebb nevén »Tábori JEr^sók«-ot, aki a háborúskodások idején a kuruc TíáborHan, mint markotányosnő sokat megfordult- s akit megvesztegetéssel, fenyegetéssel birtak rá a legelvetemültebb vádaskodásra és hamis tanúságtételre. A^iol a hazug ígéretek, a megfélemlítések vagy a kíimaci elviselhetetlen gyötrelmei a szükséges beismerést nem ered-,
ményezték, Caraffa »szavahmető« tanúi nem késle-|
kedtek a legképtelénebb vádakat szemébe mondani|
azoknak, akiket soha nem láttak és nem is ismertek.^
Caraffa gondos körültekintéssel válogatta ki a
vagyonkobzás szempontjából különleges számbajöliető, tekintélyes polgárokat, — kiváltkép ügyelve
a protestánsok s egyúttal a magyarság ellenálló
ereje megtörésének tervére. Egymás után adta ki
katonáinak sűrűn ismétlődő elfogatási parancsait,
amellyel kezdetét vette egy méreteiben minden emberi képzeletet meghaladó mészárlás, hogy szégyenteljes emlékként örökítse meg Caraffa nevét a történelemben.

3. Az első áldozatok: Zimmermann Zsigmond, Keczer
András, Rauscher Gáspár és Baranyai Ferenc.
Az első kiszemelt áldozat Zimmermann Zsigmond voít. Nemes származású, evangélikus vallású,
tekintélyes eperjesi polgár, kinek fennkölt gondolkozása és jószívűsége sok elesett honfitársának
nyújtott segítséget.
1687. február 16.-án, egy hideg téli vasárnapon,
.amint éppen ebédjét fogyasztotta meghitt családi
körében, durva idegen zsoldosok törnek be házába,
Jiogy egyenesen Caraffa rendeletére, mint közönséges gonosztevőt bilincsbe verve elszakítsák fiatal

felesége s kicsiny gyermeke mellől örökre. Sötét,
egészségtelen pince mélyére vetik, ahol teljes bizonytalanságban, elfogatása okának ismerete nélkül
kell bevárnia kihallgatását, mely végül is kínvallatással ért véget.

L

Egy napi fogság után Carafí'a személyesen lát
a vizsgálat -folytatásához. Előbb hangzatos ígéretekkel próbálja — mint föbünöst — beismerésre
bírni, majd fenyegetésekkel akarja a kétségtelenül
koholt vádak elvállalására kényszeríteni — eredménytelenül. Bűne — Caraffa egyoldalú megállapítása szerint — az volt, hogy az elkobzott templomok és iskolák pótlására összegyűjtött pénzt
Zrínyi Ilona támogatására használta fel, Eperjest
Thököly kezére akarta játszani s a »lázadókkak
folytatott gyakori érintkezésével hűtlenség bűnét
követte cl. A vádat, sok ravaszsággal, de céltudatosan felsorakoztatott állítások alapján emelték s
büntetéséül kizárólag fej- és jószágvesztést kívántak. Caraíi'a közismert kapzsiságával ugyanis nem
kisebb célt tűzött maga elé, mint az ártatlanul vádoltak és kivégzettek vagyonából való meggazdagodást, amit az uralkodó ellen szőtt összeesküvésnek »alattvalói hűséggcl« történt felfedésével szeretett volna könnyedén elérni.
Zirnniermannt két heti Fogság után, mivel az
ellene felhozott vádakat elismerni nem akarta, kínvallatásnak vetik alá s a kínpad minden gyötrelmét
megpróbáltatják vele. A kínzatás ellenőrzésére Juliaiiit, a vértörvényszék egyik bíráját küldik ki,
aki bár Zimmermannak személyes barátja volt, mégis maga biztatta a hóhért a rettenetes sanyargatás
fokozására.
Majd négy órán át gyötrik, testének nyújtásával, tüzesített vassal való égetésével, forró szurokkal való leöntésével s közben a legkörmöni'ontabb

16
kérdéseket intézték hozzá. Amikor a fájdalmaktól
testileg, lelkileg kimerülve, csaknem eszméletlen állapotban magára vállalta a tisztára alaptalan vádakat, sőt eszme l étien s ég én ék perceit kihasználva^
ártatlan polgártársaira is terhelő vallomást kényszerítenek ki belőle, leveszik a kínpadró! s tehetetlen, megnyomorított, összeégetett testét, börtönének csupasz szalmájára vetik.
Amikor másnap valamennyire magához tér s
tudomást szerez a kínpadon tett vallomásáról,,
amellyel nem csak magát., de mit sem sejtő embertársait is szörnyű következményekkel járó vádakkal illette, a marcangoló lelkiismeret kétségbeesésével tiltakozik pllene. Okait, amelyek a kibírhatatlan
gyötrelmekre utaltak, nem íogadják el. Carai'Ea bírói
eljárása az igazság megcsúfolása volt; neki elég
volt egyetlen szó vagy akaratlan fejbólintás és á
beismerés visszavonhatatlanná vált.
Vértől csapzott, égési sebekkel éktelenített testével s egész nyílt, becsületes egyéniségével ellentétben álló alaptalan vádaskodás emésztő tudatával
magárahagyatva fetreng börtönében vigasztalanul,
csupán 'imádkozásban keresve enyhül etet, amikor
egy Peritzhofl' nevű jezsuita szerzetes keresi fel,
hogy evangélikus hitének elhagyására bírja. Zimmermann eleinte hallani sem akar erről, de Peritzhoff nem hátrál s az élet ígéretével kecsegteti, ha
áttér a katolikus hitre. Eléje tárja családjának reménytelen helyzetét, a számkivetctséget és folytonos
üldöztetést, mely kivégzése után szeretteire vár,
ZimmCrmann testi és lelki összeomlásában, ezek
hatása alatt megtántorodva, elhagyja ősei hitét. Ha
tudta volna, hogy a térítő szerzetes szavai üres ígéretek maradnak, nem cselekedte volna.
Még Zimmcrmann elfogatásának napján kerül
börtönbe K,eczer., Ajqdrás, szintén nemes származású, eperjesi polgár, Zimmermann apósa, aki tán-
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toríthatatlan magyarságának ékes tanú jelét adta,
amikor a pozsonyi országgyűlésen hősies elszántsággal szállt síkra a magyar szabadság ügyének
védelmében. Ez pecsételte meg sorsát tekintélyes
vagyona és evangélikus hite mellett.
Császári tiszt jelenik meg nála Caraffa azon
üzenetének tolmácsolásával, hogy barátságos beszélgetésre várja. Ke ez ér valami balsejtelemtől gyötörve, de iá hatalom birtokosának engedelmeskedve
felkészül a kitüntető meghívásnak eleget tenni. Fekete ünneplő ruháját ölti magára s elindul egy
olyan hosszú útra, amelyről abba az otthonba, ahol
becsületben tisztes kort ért el (64 éves volt) soha
nem lesz visszatérés. A tábornoki fogadószoba kényelmes bársonyszéke helyett egy sötét odú dohos
levegője várta.
Mintha érezte Volna a veszélyt, mely életet fenyegeti, Keczer e vészes időkben nem mozdult ki
hajlékából, még a templom látogatását is mellőzte,
noha hitbuzgó evangélikus volt. Házában senkit nem
fogadott, nehogy ezzel családját nem várt meghurcoltatásnak tegye ki. Hiába való volt minden
elővigyázatossága, Caraffa pokoli tervéből az 6
neve nem hiányozhatott. :
Köszvényes lábait bilincsbe verve, őrzik börtönében s a hideg vas nyűgétől csak fia hosszas közbenjárására szabadítják meg. A gyermeki szeretetnek eme megható tényéért később a fiatal Keczer is
életével lakolt.
Az ősz Keczert, akinek életét semmi bűn nem
terhelte, szintén kínpadra vonják. Vallatásánál mindent megpróbáltak, amit az inkvizíció tébolyult képzelete ki tud eszeim. Kezeit hátra kötik s mintegy
hat órán át kínozzák. Elaggott tagjait embertelen
kegyetlenséggel szinte szakadásig nyújtják, testét
több helyen tüzesített vassal szurkálják s amúgy
is beteges lábait egy »spányol csizmá«-nak nevezett
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s a kínvallatás Icgszörnyűbb eszközének elismert
szerszámmal szorítják, de egyetlen színszerzés nélkül, fogait összeszorítva tűrte az embertelen sanyargatást.
Amikor az elviselhetetlen kínoktól eszméletét
veszíti, orvosi tanácsra abbahagyják
vallatását.
Ugyanis a bor/almás színjáték utolsó felvonásához
— a kivégzéshez — ha megrokkant is, de élő emberekre volt szükség, mert így kívánta C-araffának
vérszomjas kegyetlensége, mely teljes kielégülésre
vágyott.
Az életnek semmi jelet nem adó emberi roncsot
hiányos ruházatával börtönébe viszik vissza. Másnap a hóhér felesége, amint enni visz neki, elszörnyedve látja, mily mérhetetlen szenvedés gyötri
a már magatehetetlen Keczert és könnyekre faJsaclva, sebeinek kimosásához és bekötözéséhez lát.
Nem volt ember, aki a szánalom, megbotránkozás
és rémület vegyes érzelmeivel ne nézte volna e
szörnyű embcrtelenséget, csupán a számunkra teljesen idegen és nyakunkra szabadított bérencek találtak gyönyörűséget az ártatlanok méltatlan szenvedéseiben.
Az elfogottak sorában következett Rauscher
Gáspár, aki egykorú feljegyzés szerint jázanéletű,
istenfélő ember volt, de mint Zimmermarin üzlettársa, azok közé soroztatott, akiknek bűnhödniök
kellett. Különösen fontos szerepet szánt neki Carat'fa; a gyanúsítottakra nehezedő terhes vádak megerősítését. A kínpadon eltöltött gyötrelmes órák
azonban nem tudták őt megrendíteni, semmi Vádat el nem ismert — mert nem is tehette volna, hiszen teljesen ártatlan volt — pedig a Caraffa utasításait vakon követő »Tábori Erzsóks igyekezett
öt befeketíteni.
Végül Baranyai Ferenc kerül bilincsek közé.
A kínpad szenvedéseit Ő sem tudta elkerülni, de
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meggondolatlan vádakkal sem magát, se másokat
nem illetett. Rettenetes gyötrelmeiben férfiasán megállotta a helyét s hiába való volt a »spanyol csizmái; elviselhetetlen fájdalma, sem vád, sem panasz
ajkát cl nem hagyja.
. Miután a vádlottak első csoportjának kihallgatásával végzett Caraffa, a bíróság ítélethozatalra
ült Össze. Az ítélcj^hajálos volt, miiit ahogy a történtek után, mindenki várta. Gyors futár vitte H
négy vértanú sorsat megpcfcsételő ítéletet Bécsbe,
majd hozta onnan vissza, megerősítő záradékkal
ellátottan.
Az eperjesi városháza előtti téren kellett az
ítéletet kihirdetni a vádlottak előtt1 A kijelölt helyet katonaság sorfala vette körül, amelyen belül
mezítláb, gyűrött, tépett ruhában, agyongyötört, sebes testű, szánalomra mélüó kis csoport helyezkedett el: az ártatlanul meghurcolt Zimmermann, Keczer, Rauscher és Baranyai, fájdalmaktól roskadozó,
nagyrész megőszült alakjai, fedetlen fővel állva a
dermesztő téli hidegben.
Déli Í2 órakor a városháza erkélyén megjelent a
bíróság, hogy hangos szóval kihirdesse az ítéletet,
melynek jellemző szavai a következők voltak:
». - .Egyfelől magok a vádlottak bevallották, másfelől pedig tanúk rájuk bizonyították, hogy Zrínyi Ilonával összeköttetésben állottak és őt segélyezték,
mi által uruk, királyuk felesége ellen borzasztó vétket követtek el, a felségsértés, lázadás és hűtlenség bűntettébe estek és a török és tatárok segítségét, támaszát kérték, kívánnták. »Igy azután a halálbüntetés elkerülhetetlenné válik számukra," sőt
karjuknak levágatása és a lefejezés után minden
vagyonuk elkoboztatik, felnégyelt testük pedig Eperjes négy országú t ja mentén kiakasztja, levágott fe«í-iy™*P—'•--'"•"=— '—"--ív-.-.—^r ,.,_
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jük pedig a városon kívül bitófára függesztve marad, hogy elrettentő például szolgáljon mindeniknek.
Amint az ítélet szavai elhangzottak, fülsiketítő dohpergés között — nehogy az elítéltek tiltakozó szava utat törjön a tömeg felé -- visszakísérték őket börtöneikbe, hogy a következő napi kivégzésig utolsó éjszakájukat ott kitölthessék. Ezen.
az éjszakán még egyszer megkísérelték egyetlen
vígasztalójuktól: hitükből is megfosztani a vértanúkat. A jezsuiták ugyanis állandóan bejárhattak a
foglyokhoz s ezen jogukkal éltek is, különösen Peritzhoff Ignácz, nem mintha lelki vigaszt akart volna
nyújtani nekik, csupán térítő szenvedélyének kiélése vezette a siralomházba, ahol az utolsó kívánság sem volt szent, ami pedig a legelvetemültebb gonosztevőt is megillette.
Egyedül Zimmermann voít az, akit meg tudott
tántorítani, a többi állhatatos volt mind a sírig.
Sőt törhetetlen kitartással addig kérték a saját papjuk által nyújtandó vígasztalást, míg nem teljesítették. — Lipóczi Miksa evangélikus lelkész erősítette meg lelkűket s kísérte cl Őket a legtragikusabb utolsó útra.
A kivégzés március 5-re volt kitűzve. Az eperjesi Kollégium előtti téren, Caraj'fa lakásának ablakával szemben, fekete lepellel bevont emelvény állott, közepén vörös posztóval letakart tőkével, A
hóhérokat Kassáról és Lőcséről rendelték oda, mert
Eperjesen nem voltak kellő számban. 30 zöld ruhába
öltözött hóhér várta a parancsot, hogy négy ártatlan ember életét kioltsa, az érthetetlen gyűlölet és
pokoli elhatározás megvalósításaként.
A komor előkészületek rengeteg nézőt vonzottak a térre, ,amig még megrendítőbbé tette az amúgy
is gyászos eseményt. A kínpad gyötrelmeiben és
l elkimegkí sértésben kimerült vértanúk roskadozva
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támolyogtak elő, még mindig nyilt sebeik fájdalmától kínozva.
Az elfogalás sorrendjében lépnek a vérpadra,
eíő.ször Zimmermann Zsigmond, aki réveteg tekintettel néz körül, keresve Peritzhoff jezsuita szerzetest, aki hitének feláldozásáért életet és kegyelmet
ígért neki. Eleinte bátortalanul, mint aki nem akar
hinni a látomásnak, majd mind erősebben kéri az
ígéret beváltását, hiszen családjáért tette meg azt,
amit azóta sokszor megbánt s most éppen a családjára hárul emiatt a szégyen és a megaláztatás keserűsége. Szavait tisztán lehet hallani, mert a tömeg néma csendben, megilleted ve és borzalommal
eltelve szemléli az eseményeket, csupán egy-egy
zokogás tör fel, amikor a hóhérok megragadják
Zimmermannt s jobbkezét a tőkére szorítva levágják a törzstől. Kelfreccsen a piros vér s csonka
karról, mely mint egy írtózatos felkiáltó jel Peritzhofi' felé emelkedik, még mindig a kegyelmet
-várva.A szerzetes magasba emelve a kezében tartott feszületet, csak ennyit felel Zimmermann szavaira: »lstennél a kegyelem!« A hóhér az elítélt fejéhez csap s még elszáll az ajkáról néhány szó: »Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtáink — amikor a
sikertelen csapás által félig meddig átmetszett
nyakról a Tejét késsel távolítja el egy hóhér. Zimmermann sorsa ezzel beteljesedett s távozott az
élők sorából anélkül, hogy feleségét és gyermekét
még egyszer láthatta volna, pedig egyetlen és utolsó
kívánsága ez volt.
/•
A következő áldozat Keczer András, aki a gyötrelmektől teljesen clcrőtlenedve szánon tette meg
az utat börtönétől a vérpadig. Fekete, bokáig érő
ruhában, elszánt nyugodtsággal, Lipóczi evangélikus
lelkész szavai által támogatva, nagy erőfeszítéssel lépett fel a vérpad lépcsőjére. Megőszült feje,
méltóságteljes megjelenése és komoly tekintete illő
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illő volt ahhoz az elszánt magatartáshoz, mellyel
a kínzásokat tűrte és most a halált várta. Minden
erejét összeszedve, nehogy valaki is íélni, vagy
remegni lássa őt, megáll a tőke előtt, amelyen még
ott pirpslott vejének kiöntött, vére s kezéről lehúzva
súlyos aranygyűrűjét, a hóhérnak adta, kérve Őt,
hogy gyorsan végezzen, veié.
Előbb jobbja, -.amellyel annyi jótéteményt gyakorolt, hanyatlott le, majd fehéren hamvas feje.hullott a porba, egy büszke és öntudatos fej, amely
inkább a bakó bárdja alá hajlott, minthogy árulója
legyen hitének és hazájának.
Rauscher Gáspár vallásos megnyugvással iogadta a megmásíthatatlan véget s ártatlanságának
biztos tudatában nyugodt Icliismerettél adta oda
életét a legg\'aíázatosabb, de mégis fehnagasztosító
halálban a hit és hon-szerelem szolgálatában.
Baranyai Ferenc zsoltárt énekelve lépett a tőkéhez. Olyan szomorúan énekelt, hogy a kivégzést
végző hóhér is könnyekre fakadt, de mindez nem
akadályozta mog a vég bekövetkezését. Előbb jobbját vágják le, amelyet — mivel ujjaival a balkez.be
be volt kulesolódva — magasra emel s úgy énekel
tovább, mígnem a hóhcrpallos halálos sújtása elnémítja ajkán a zsoltárt.
A véres kivégzés ezzel befejezést nyert, de az
ítélet további megbeestclenítést irt elő. A hóhérok a kivégzettek tetemeit késsel és bárddal i'clhégyelték, hogy az eperjesi négy országút menten
elriasztó példaként a megcsonkított és feldarabolt
hullákat kifüggesszék. A levágott fejek pedig akasztófára szögezve hirdették a városon kívül Caraífa
átkos művét.
Mindezt H megrendítő és kétségbeejtő emberíeleiiscget, mint egy színházi előadást gyönyörködve
nézte végig Carafi'fi neje, aki nyakában a /immermanné által váltságdíj fejében odaajándékozott sú-
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lyos aranylánccal, tapsolva örült, ha egy fej néma
megadással a hóhér esapása alatt messze gurult
a tőkétől.

4. A második vérfürdő áldozatai: Keczer Gábor,
Sárossy Márton, Fleischacker György, Medveczky
Sámuel, Schönlcben György és Guth Zsigmond.
Az első vérengzés áldozatai azonban nem elégítették ki Caraífa kegyetlenségét. Ujabb ártatlanul
megvádoltak kerültek a kínkamrába s onnan a vérpadra, igen gyakran bírói eljárás nélkül, alaptalanul
nekik tulajdonított és koholt bűnökért, de a valóságban magyar mivoltűkért, protestáns hitükért és
elkobzásra szánt vagyonukért.
A kivégzett Keczer András 30 eves fia Gábor
volt az első, akit a második mészárlás alkalmával
törvényszék elé állított Caraffa. Ö ugyanis atyja
elíogatásakor közbenjárt, hogy megszabadítását kieszközölje, majd pedig hogy 'bilincseit levegyék
róla. Ezt olyan megbocsáthatatlan bűnéül rótta fel
Caraffa, hogy el nem kerülhette sorsát.
Hosszas fogság után, amelynek okáról csak
annyit tudott, hogy újabb Összeesküvés szerzője s
egy régiről tudomással bír — a kínzatás gyalázatát szenvedi el, amitől nem menthette meg sem
feleségének, sem hű barátainak aggódó szeretete
és ezirányú fáradozása, sem pedig ártatlanságára
való hivatkozása.
Sárossy Márton, aki Keezer Andrásnak veje
volt, szintén Caraffa fekete listájára került. Szebcnből hozták Eperjesre, mindkét lábán bilincsekkel megterhelve. Azért kellett bűnhődnie., mivei magánügyekben levelezésben állott atyjával, aki az
osztrák hadakkal szemben magát még mindig erősen védő Munkács várában tartózkodott. Sárossy
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Márton egészen í'iatal ember volt, alig 25 éves s a
kínzatás és a korai halál félelme teljesen megtörte.
Pleischhacker György előkelő eperjesi polgár, a
városnak több ízben bírája volt. Még Zimmermann
elfogatása napján került börtönbe. Amikor bírái elé
állították, a legravaszabb kérdések özönével ostromolták, hogy valami vétkességet reá tudjanak bizonyítani, de sikertelenül. Ekkor a múlt eseményeire
hivatkozva bűnéül rótták i'el, hogy Eperjes ostrománál oly elszántan védekezett a császári sereg
ellen. Mint a város bírája valóban szégyenteljes
vereséget okozott az ostromlóknak, akik kilenc heti
küzdelem alatt 6.000 embert veszítettek el. Bűne
megbocsáthatatlan volt Caraffa előtt, mert a legszentebb ügyért: a vallási és politikai szabadságért bocsátkozott harcba az elnyomásra törekvő idegen
hatalommal szemben.,
Feljegyezték Fleischhackerről azt, hogy amikor
az élet ígéretével biztatták, nem idegenkedett a katolikus vallás felvételétől sem. Ekkor egy evangélikus zászlós, aki éppen a kapuk Őrizetével volt megbízva, erősítette meg ingadozó hitében a következő szavakkal: »Mit habozol Fleischhacker? Bizakodsz talán abban, hogy pusztulásnak induló
életedet hited hajótörésével megmentheted? Hidd el
nekem, fejed felett a kocka már el van vetve. Vallásod megváltoztatásával sorsodat el nem kerülheted.
Szedd össze inkább magad és tanúsítsd a vérpadon
is, amelyre te tudod a legjobban méltó vagy-e, azt
a hitbeli állhatatosságot, melyről híres voltál mindenkora; Majd egy példát hoz fei, amely szerint
»... Zimmermannt előbb hitétől a jezsuita, majd életétől a hóhér fosztotta meg.« Ez a beszélgetés a
kezdetben megtántorodni látszó embert annyira magához térítette, hogy semmiféle ígéretre nem tudta
többé hitében megrendíteni.
Medweczky .Sámuel ugyanazon sorsra jutott,
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mint akik már kiszenvedtek, vagy akik még börtönben tengették gyötrelmcs eletüket. Mint nagy tudású
ember, aki a maga erejéből küzdötte fel magát a
szenátor! méltóságba, a korábbi események ismeretében tudta jól, hogy számára lassan lezárul a földi
lét kapuja. Bírái enyhébben bántak vele, mint a többiekkel, talán azért, mert volt a bírák között egy
Medweczky nevű polgár is, aki neki barátja, vagy
talán rokona is volt és saját családja hírnevét akarta
menteni, ha a vádlottak padjára hurcoltál sikerül
megszabadítani a gyalázatos elmúlástól. Meg is
tudta volna menteni, ha Medweczky hajlandónak
mutatkozik ősei hitét elhagyni, de ő erről hallani
sem akart. Amikor köztudomásúvá vált a megmásíthatatlan tragédia, felesége meglátogatta és könynyek között kérte, hogy hitének elhagyásával szerezze meg a kényelmesebb jövőt a maga és gyermeke számára, de Medweczky- így felelt: ;> Isten
ments, hogy rövid fegyverszünetre emlékeztető életemet jobban szeressem üdvösségemnél. Az utat,
amelyet végig kell járnom, szilárd léptekkel kell
befejeznem. Éíj boldogul mindvégig hűséges hitvesem a .gyermekkel együtt és maradj istenfélő!«
Schőnleben György előkelő nagy vagyonú eperjesi család gyermeke volt s e nagy vagyont megtudta
tartani. A bécsi udvarban szerzett összeköttetéseit
evangélikus egyháza javára igen sokszor hasznosította. Mint bünrészcsséggel vádoltat, néhány napig
börtönében súlyos bilincsek között tartották, majd
közben bírái előtt néhány napon keresztül kihallgatáson volt s utolsó útja a vérpadhoz vezetett.
Guth Zsigmond besztercebányai származású nemes ember, kiváló jogi képzettségű, több nyelvet
beszélt. A városi tanácsosok között az első helyet
foglalta el. Bölcs tanácsait az eperjesi polgárok
mindenkor a legnagyobb bizalommal fogadták cl,
mert nyilt és őszinte egyéniségéhez semmi kétség
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nem fért. Az eperjesi polgárjogot, melyet csak körülményes úton lehetett, sok feltétel teljes birtoka
esetén megszerezni, neki egyenesen felajánlották.
Oly nagy tiszteletben állott, hogy az eperjesi Collégiumnak felügyelőjévé és gondnokává választották
meg.
Azzal vádolták meg őt, hogy az összeesküvőknek módot adott ahhoz, hogy nála tanácskozzanak.
Fogsága ideje alatt az őrizetére rendelt katonák
igen sokat kínozták. Ugyanis gyógyíthatatlanig vak
volt, így azután nem látva gúnyolóit, nem is tudott védekezni ellenük. Etelét bemocskolták, kenyerét hamuval, vagy homokkal hintették be, hogy
az ehetetlenné vált, italát felé nyújtották s amint
át akarta venni, gyorsan elkapták előle, vagy egyenesen üres edényt adtak kezébe, hogy szomjúság
révén annál jobban szenvedjen, így éltek vissza testi
fogyatékosságával az őrök, csupán a maguk szórakoztatására.
Bírái azt kívánták tőle, hogy az összeesküvők
névsorát állítsa össze, ami természetesen lehetetlenség volt, hiszen ilyen szándékkal házában soha
senki nem fordult meg. Amikor pedig kínpadra
akarták vonni, hogy megfélemlítve, vallomásra bírják, könyörögve lordul bíráihoz, ezen szavakkal:
»Istcnre kérlek titeket, bírák és cscdezem hozzátok,
könyörüljetek rajtam! Elég kínpad és gyötrelem
reám nézve, hogy kösz vény és és tizenkét év óta
vak vagyok.« Ez hatott bíráira. Nem alkalmazták
vallatásánál a kínpadot, de halálos ítéletet hoztak
ellene is, mint a többi vádlottal szemben. Hogy
ezt nem hajtották végre rajta. Fischer Mihály nevű
barátjának köszönhette, aki mint szepesi adminisztrátor kérte CaraiTát, hogy ajándékozza meg barátjának életével. C arafia engedékenységét különösen
fokozta azon körülmény, hogy Guth Zsigmond
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10.000 titkon küldött tallért juttatott vérdíj fejében az »igazságos« eperjesi hóhér kezeihez.
A második vérfürdő napja március 22.-én virradt feí. Az ítélet végrehajtására ugyanolyan utasítást adott ki Caraffa, mint az első kivégzéseknél,
csupán a í'elnégyelést és kifüggesztést nem rendelte el. Sőt ennek a második tragédiának vértanúi
— nagy áldozatok árán ugyan — bár nem a rendes
helyre és időben, de temetési engedélyt kaptak>
mint rendkívüli nagy kegyet Caraffától, aki eddig
a már tehetetlen halottak végtisztességét is megtagadta.
Amint felvonul a vérpadhoz a szomorú meneti
elől halad Andrieius evangélikus lelkésszel Keczer
Gábor, utána Fleisehhacker György, Gludcny lel'
késszel, valamint Medweczki Sámuel szintén egy
evangélikus lelkésszel. Sárossy Mártont Lipóezi
evangélikus lelkész támogatta. Ez a szerencsétlen
fiatal ember a szörnyű gyötrelmektől, miket kiállani volt kénytelen, megőrülve, 'tébolyultán ,támolygott a Vérpadhoz, görcsösen nevetve, borzalmas arcfintorokat mutatva és a legőszíntébb szánalmat ébreztett az emberekben maga iránt.
Még nem éreztek a vérpadhoz, amikor Keczer
András nővére, akinek atyját már az első alkalommal kivégezték, bátyjához rohan s mielőtt a katonák
megakadályozhatnák a nyakába korul: » Bátyám!
Mindnyájunk lelkének legdrágább kincse, elvesztéseddel miképpen boldogulhatnánk. Neked kellene
atyánk helyett atyánknak lenned.« »É1 az isten, —
feleli Gábor — ha ő veletek van, nincs okotok
Félni.« Még tovább beszélnének, de közbe lépett a
poroszló s elszakítja őket egymástól.
Mielőtt az ítéletet végrehajtanák, mcgegysxer
megkérdezik Keczer Gábort, nem félti-e életét s
hajlandó-e a katolikus hitre áttérni. A világgal már
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teljesen leszámolt vértanú így szólt: »A dolog természetében rejlik, hogy nem gyűlölöm az életet,
mely még a megvetett vadnak is nagyon kedves
s ha cl akarnád venni tőle, ellenáll. De kedves csak
úgy lehet, ha becsületét meg tudjuk őrizni. Ha az
elveszett, az életnek nincs többé becse. Kedves
atyámnak mcgöletése s becsületünknek ilyetén megcsorbítása után jobb, ha nem elem túl a magam s
elődeim gyalázatát.«
Miután teljesítették azon kérését, hogy bensőséges áhítatba merülve imádkozhassék, elszántan
lép a vérpadra. Válláról lefejtve ruháját, odaadja
«gy szolgának, aki a lehuliód'cj íelíogására szőnyeget
terít belőle a tőke mellé. Saját maga készítette elő
testét a kivégzéshez úgy, hogy a hóhér keze hozzá
nem ért. Buzgón imádkozva hajtotta le, hogy az
messze elgurult. Ott volt a kivégzettnek egy hűséges
juhásza, aki a megcsonkított fejet felkapta, gyorsan subája alá rejtette s úgy eltűnt a tömegben,
hogy Caraffa katonái megtalálni nein tudták. Caraffa kiváltságos engedelmével a szomszédos házban felravatalozták Keczer Gábor kihűlt tetemeit
s a következő napon Peklénbe vitték négylovas kocsin, ahol ősei sírboltjában helyezték örök nyugalomra.
Sárossyf mint ismeretes, tébolyultan lépett a
vérpadra. Állandóan nevetett, csak amikor sógorának megcsonkított testéből felíröeesent a vér, kezdett dühöngem. A hóhérok megragadták s úgy hajtották végre rajta az íteletet. A halál már megváltás
volt számára.
Fleischhacker György vallásos lélekkel várta a
hóhérbárd csapását. Megható módon vett búcsút szeretteitől s az utolsó útjára öt elkísérő lelkésztől,
akit — amikor távozni készült — átölelve mondotta:
»Isten veled! Már engem tőled, Nagy tiszteletű
Atyám, a hphérbárd elválaszt... A multak bűneiért
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kegyeimet kaptam; az új dolgokban részt nem vettem s mégis meghalok... Légy velem^ amikor meghalok, amint ez a jó pásztorhoz illik, az utolsó pillanatig. « Kivégzése után azon tanakodtak, hogy hová
temessék ei, mert Caraffa a temetőben nyugalomra
helyezni nem engedte, így azután a varos falain .kívül, az úgynevezett pomeriumnak Sebes felé cső
részén minden szertartás nélkül fektették sírjába.
Mediveczky Sámuel egyházi énekeket énekelvelépett a tőkéhez. A lépcsőn kissé megpihenve így
szólott: »Csodálatos, hogy már mint elítélt jövök
a halál elébe, holott sem a tanúk meg nem cáfoltak,
senki sem vádolt, sem törvényesen ki nem hallgatott.ff Csodálatos lelki nyugalommal maga igyekszik
igondoskodni arról, hogy feje a puszta földre ne
hulljon. Valaki a zuhanó testének í'elfogására iegy
szőnyeget terített a vérpad deszkáira. A szőneg
egyik szele fel volt gyűrődve; Medweczky lehajolt
és kisimította, nád megvárta míg szemét bekötik
s a haldoklók imájába kezdett de már befejezni nem
tudta, mivel a lecsapó bárd fejet metszve, ajkára
fagyasztotta az ima szavait. Ugyanúgy temették cl.,
min*. FleischhackcrtSchőnlében György kivégzése a bakó szerencsétlen vágása folytán nehezen ment. Többször kellett
nyakához sújtani, amig fejét a törzstől el tudta
távolítani.
A tisztességes temetést Caraffa nem engedélyezte, csak napnyugta után, a város falain kívül,
a gonosztevőknek szánt helyrs. Csupán Keczer Gábor és Sárossy Márton találtak örök pihenést Keczerpeklénben a családi sírboltban. Fleischhacker
György, Medweczky és Scbönlébcn hevenyészett
sírja fölé kisebb dombot "hordtak össze, hogy majdan megtalálhatók legyenek földi maradványaik,
azonban a hantokat elhordták, összetaposták Ga-
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rafi'a emberei, hogy nyoma sem maradjon a vértanúságot szenvedett tántoríthatatlan hazafiak emlékének. Jeltelen sírjuk csak a testet takarta ei, szellemük azonban mint követésre méltó példa él ma is.
5. A harmadik vérengzés áldozatai: Feldmayer
Simon, Nagyidai Székely András, Bezzegh György,
Radvánszky György, Weber Frigyes, Weber Dániel,
Roth János, Palásthy Gábor, Feja Dávid, Lányi
Samu, Kovács György, Bertók János, Fazekas nevű
rozsnyói ismeretlen ember és négy névtelen.
A második vérengzés áldozataival aránylag kíméletesebben járt el Caraffa, mint a korábbiakkal
s már-már úgy látszott, hogy tökéletes kielégülést nyert a sok vérontás láttán, de ez csupán látszat volt. Ami ezután következett, borzalmában felülmúlt minden előzőt. Caral'fa ebben a harmadik
s szerencsére utolsó kegyetlenkedésben tökéletes
arcképet adott magáról, izzó magyargyűlöletérő!,
a protestánsok iránt érzett csillapíthatatlan ellenszenvéről és minden emberi mivoltot megszégyenítő
állatias vér szóm jav ál.
Eperjes városára mint sötét, nyomasztó felhő
[nehezedett a kétségbeejtő bizonytalanság: vájjon
meddig tart még e szörnyű vérengzés, vájjon ki
következik a gyászos menetben? »Elborzad a lelkem — mondja Rezik, az események egykorú hiteles leírója — amikor visszaemlékezem a vérpadon végigszenvedett gyötrelmekre és azokra, akik
ezeket .a már meggy alázottakat, egész testükben
szétmarcangoltakat és ősszeégetteket körülvették,
A különböző fészerekben puszta szalmán fetrcngők siralmas jajkiáltásokkal nem az életet kívánták,
de a halált. Meztelen, kclevényes, vértől csapzott,
hullához hasonló testüket felajánlják a kivégzésre.
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jótétemény gyanánt tekintették a gonosztevők halálbüntetését, a gyorshalált.«
Caraffa végső kegyetlenkedésének első áldozata Feldmayer Simon volt, aki mint kiválóan képzett katona, Thököly mellett sokáig teljesített szolgálatot. Május 6.-án kínvallatásnak vetik alá s még
többízben állítják bírái elé, hogy a koholt vádak
beismerésére bírják. A kínpadon elviselt gyötrelmek miatt, valamint azért, hogy gúny tárgyául ne
szolgáljon a hóhéroknak és kíváncsiskodóknak, arra
határozza el magát, hogy önkezűleg vet véget életének. Egy zsineggel, melyet magával vitfc a börtönébe, az ajtó kilincsét lekötözi, hogy szándékának
végrehajtásában senki ne zavarja meg. Rövid fonás/kodás után nála lévő zsebkésével szíven szúrta
magát. Az őr, amint meghallotta a test torapa zuhanását, fcllármázta társait, fejszével .az ajtót feltörik, de akkor már késő volt. Feldmayert holtan
találták.
Nagyidat Székely András református vallás ú,
nemes ember volt, akit hosszú ideig az őrtanyán tartottak fogva. Eperjes második ostroma alkalmával
egy levelet vitt be a városba, nagy leleményességgel, de e vakmerőségét életével kellett megfizetnie.
Mivel élte immár végalkonyra fordult, segítség után
nézett. Azt hitte, ha hitét megtagadja, sikerül életét
megmenteni.. Keservesen csalódott. Bár gyermekeit
a jezsuitáknak adta örökbe, mindez hiábavalónak
bizonyult.
Bezegh György zólyommegyei származású magyar nemes, Thököly lelkes híve és állandó kísérője
volt. Az eperjesi mészárlást megelőző időben három
évi fogságot szenvedett el Bécsben s szabadságot
csak úgy tudta visszaszerezni, hogy hitének megtagadásával katolikussá lett. Amint azonban az időt
.alkalmasnak látta, ismét ősei hitéhez tért vissza.
Nem sokáig élvezhette a nagy áron megvásá-
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rolt szabadságot. Az új felkelésben való részvétellel vádolták meg. Idősebb fiával, — mert két férfikorban lévő fia volt —- és Raclvánszkyvai együtt
Eperjesre viszik. Több napi börtönben eltöltött rabság után bírái elé állítják, majd kínpacira vonják
s több mint Öt árán keresztül válogatott gyötrelmekkel sanyargatják. A fájdalmak következtében eszméletét veszti s érzékei teljesen felmondják a szolgálatot. Hét hétig sínylődött még a megkinzatása
után, teljesen megtörve, gyógyítatlan sebekkel borítottan, míg kivégzése elkövetkezett.
Raduánszkp György dúsgazdag nemes, evangélikus vallású, békés természetű ember volt, aki
királya iránti hűségből s az ország törvényei iránti
tiszteletből Thököly felkelésében sem vett reszt,
nehogy a harcias időben meg nem engedett cselekvésre ragadtassa magát. Mégis azok sorába került, akiket a hűtlenség és lázadás vádjával iliették.
Még február havában Eperjesre viszik, mindenétől
megfosztják, börtönbe vetik s hosszú időn keresztül vallatják; majd amikor a ,sok ravasz kérdés eredménytelennek mutatkozik, kínpadra feszítik. Itt
több órán keresztül olyan kegyetlenül nyújtják, parázzsal, forró szurokkal és tüzes vassal égetik testét
és annyi módját alkalmazzák a kínvallatás szörnyűségeinek, hogy a végnélküli és emberfeletti gyötrelmek következtében testileg és lelkileg összeroppanva, eszmélete vész. Amikor látták hóhérai, hogy
a további tortura úgy is hiábavaló, mert a mcgkíiizott már semmit sem érez, úgy ahogy volt, kimondhatatlan fájdalmaival a puszta földre hintett dohos
szalmára vetik s több napon át tartják itt. Fia János, az őrök megvesztegetése árán felkereste s megborzadva látta, hogy atyja már meg sem ismeri.
Tiszta ruhába öltöztette élőhalott atyját s aztán
távozott. Ezért a nemes magatartásáért másnap őt
is letartóztatták s kis híjjá, hogy ki nem végezték.
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A kínzatások után Radvánszky Györgynek
egyetlen hő óhajtása volt, hogy evangélikus íelkészt
engedjenek hozzá, aki vallásának szertartása szerint előkészítene őt a már elkerülhetetlen halálra.
Természetesen nem adták meg neki az engedélyt,
csak amikor már teljesen eltompult eszmélete, amikor már nem értette a hozzá intézett szavakat, engedték hozzá Andrieius János evangélikus lelkészt.
Ügy halt meg vígasztalas nélkül, lelkében kimondhatatlan, szomjúsággal a hit bátorítása ntán, mindenétől megfosztottan, összeroncsoltan.
Weher Frigyes eperjesi polgár volt, amolyan
könnyelmű gondtalan életet kedvelő ember, aki meg
tudta tagadni a testvéri közösség legszentebb törvényeit is, ha egyéni érdekei és jóléte úgy kívánta.
Könnyelmű életmódja felkeltette Carafía figyelmét
s azt a gyanút ébresztette benne, hogy az idegen
uralom ellen folytat alattomos küzdelmet. Még csak
az hiányzott, hogy .tanúkkal is igazolják \Vcber
lázadozó tevékenységét, amire csakhamar alkalom
is kínálkozott. Ugyanis amikor Thököly serege Eperjes alsó kapuja előtt tábort ütött, a város polgárai
gyakran felkeresték a katonákat s ott nagy nrnlatozásokat rendeztek. Közöttük volt Weber is, aki
10 császári garas erejéig hitelezésre bírta Tábori
Krzsókot, a kuruc tábor markotányosnőjét. A tartozás kifizetetlen maradt, de a i'eslett életű nő emlékezetében világosan élt a vidám kcdclyű, csak
fizetni nem igen hajlandó vendég képe. Carafía ezt
a nőt bérelte fel Weber ártatlan mcgvádolására. A
császári tábornok utasítására Tábori Erzsókot jól
megvendégelték és megfizették s így rávették arra,
hogy Weber szemébe mondja azt a vádat, mely
szerint ő az ostromzárral körülvett Munkács várából levelet hozott ki és Webemek adta át.
Weber természetesen kétségbeesetten tagadja
az alaptalanul neki tulajdonított bűnöket, de hiába-

34

35

valóan. Ismét vissza viszik börtönébe, ahol Peritzhoff jezsuita atya gyakran felkeresi és vallomásra
akarja bírni. Amikor ez nem ment neki, hitének elhagyása c-s bűneinek töredelmes beismerése esetén
büntetlenséget, szabadságot, sőt tisztséget is ígért
neki.
Weber hitt az ámításnak s vállalta a vádak terhét, mert az elet ígérete kecsegtette. Caraíía azonban nem elégedett meg az ölért eredménnyel, hanem
újabb vallomásokat akart kicsikami a megtévedt
emberből s az iránt érdeklődött, hogy az átvett leveleket ki olvasta meg. Ezáltai újabb áldozatokat
remélt a kínpadra és hóhcrbárd alá vonszolni. Weber teljes erkölcsi lesűlyedcsében mit sem sejtő
ártatlanok nevét sorolja fel,1 pusztulásba sodorva
ezáltal életüket és becsületüket. Sok ártatlan vére
ömlőt!; ki Weber ingatag jellemének és állhalaílan
egyéniségének áldozataként. Még saját tcstvérbátyját is megvádolta, mely körülmény nemcsak akkor,
hanem a későbbi időben i> megvetést keltett Weber
és családja iránt.
W<eber Dánielt Szolnokról hurcolják Eperjesre
súlyos bilincsek között. Testvérének hamis vádja
alapján került a börtönbe s hogy sem ő, sem öccse
a kínpad gyötrelmeit nem szenvedték végig, ezt
csupán annak köszönhették, hogy a katolikus hitre
áttértek.
Róth János besztercebányai származású magyarnemes, evangélikus vallású volt, aki mérhetetlen
szenvedéseiről, mit a kínadoii kellett elviselnie, a
pozsonyi országgyűlésen számolhatott be.
Már elkészült a kivégzésre és élt az Üvaesorával, amikor bizonyos Összeköttetések révén remélhetőnek látszott a szabadulás. A hóhérok kimarjult
végtagjait a helyükre illesztették, majd fürdőket
1

A hamis tanúvallomást kö?ö!te a Tört. Tár 1895. 615-18. l.

vett, hog-y teljesen megrokkant testét valamennyire
rendbe hozassa - ugyanis már a kínzatások előtt
súlyos
kösz vény gyötörte
— s
amikor
úgy
amennyire magához tért, 10.000 tallér ellenében
visszanyerte szabadságai s bírái egy írásbeli bizonylatot adtak ki számára, mely szerint »íisztességesen meg vizsgál ták« és bűntől mentnek találták.
Ezt a tisztességes vizsgálatot előnyösen befolyásolta a tallérok kellemes csengése, ami még a leghalálosabb vétektől is tisztára mosta volna a vádlottakat.
Róth János ilyen módon megmenekülve a biztos haláltól, a pozsonyi országgyűlésen elmondotta
rettenetes szenvedéseinek történetét s amikor látta,
hogy szavaiban kilélkcdnek, mert a borzalmak ecsetelése szinte valószínűtlenül hangzott s elképzelhetetlennek tartották, hogy ennyi kínt és kegyetlenséget ember el tudjon viselni, a kételkedő horvát követeket vendégül hívja magához és ott ruháit magáról lefejtve, megmutatta éktelen sebhelyektől torzított testét.
Palásthp Gábor, nyitramegyei magyar nemes,
mintegy 30 éves délceg és bátor férfiú volt. Gyakran megtette, hogy mint Thököly katonája iiéhány
harcosával rajtaütött a németeken s heves küzdelem
után mindig magával ragadott néhány foglyot.
Szinte kerülte a halál, a legvakmerőbb vállalkozásból is épen került elő. Amikor már kardját ekével cserélte fel, amikor békés életre szánta magát,
német lovasok jöttek hozzá lóvásárlás ürügye alatt.
Amíg lovai jó és rossz tulajdonságait magyarázza
vendégeinek, egyszerre csak elkiáltják magukat:
»Fogoly vagy Palásthy.« És aki véres csaták eszeveszett tülekedésébben meg tudta védelmezni életét,
a túlerővel szembe nem szállhatván, megadással
fogadja sorsának beteljesedését s elindulnak Eperjes
felé. Útközben őrei lerészegedve elalusznak s ekkor
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könnyen megszökhetett volna, azonban bízva ártatlanságában és az igazság feltétlen győzelmében —
nem ismerve Caraíía módszerét — nem él a szabadulás lehetőségével.
Eperjesen néhány napig bilincsben tartják, majd
válogatott kínzásoknak vetik alá. Előbb levágják
dús haját, egyrészt hogy inegszógyenítsék, mint egy
közönséges gonosztevőt, másrészt mivel regi babona
szerint azt vélték, hogy ha haja megmarad, nemfogja majd a tűz. Sok szenvedését fokoztak azzal,
hogy lábujjainak körmei alá patkószegeket vertek,
amelyek rettenetes fájdalmakat okoztak, majd a
kínzásnak olyan eszközéhez nyúllak, amelyet csak
Carafi'a volt képes megtenni, leírni azonban nem
lehet. Hogy elviselhetetlen gyötrelmeinek véget vethessen, sok olyat bevallott, amire józan állapotban
még csak nem is gondolt, de a gyalázatos niegbecstelenítcs, mellyel téboly ító kínjait növellek,,
minden erejétől megfosztotta. Amikor a kínpadról
leveszik, mozdulni sem tud s fekvőhelyéről lecsüngő
végtagjai erőtlenül lógtak alá, tehetetlen mozdulatlanságban. Magához térve, megrendültén kéri Radvánszkyt, hogy bocsássa meg, ha Öntudatlanul is
megvádolta s tulajdonítsa azt a kínoknak, melyeket el kellett viselnie. Mielőtt a vesztőhclyre vinnék, a hóhér felesége lehúzza róla vértől ázott ingét s amidőn óvatosan nyúlt hozzá, hogy újabb i'ájdalmakat ne okozzon, »... csinálhatsz az én rothadt testemmel amit akarsz, nem érzem én azt«
szavakkal bátorítja.
F ej a Dávid túróczmegyei nemes ügyvéd, a Thököly felkelése idejében kassai bíró volt. Rettenetes
kínokat élt át, amelynek következtében, még a kivégzése előtt börtönében meghalt. A szenvedésekben megtört vértanúból igen sok ártatlan megvádolását kényszerítették ki, akik közül azonban néhányat hosszabb börtönrabság után szabadon bq-

•csátotlak. Amikor rövid időre magához tért, vallomását vissza vonta ugyan és tagadta, hogy a gyötrelmekben megvádoltak bűnösök lennének, de ez Carafí'áiiál nem sokat jelentett.
Lányi Samu kassai mészáros Eperjesen volt vásáron, amikor CaraíTa katonái minden indokolás nélkül elfogták és börtönbe hurcolták, csupán azért,
•hogy Feja ne menjen egyedül a vérpadra s legyen
állítólagos cinkostársa is. Soha bírái elé nem került, egyetlen egyszer ki nem hallgatták, de a kínpad borzalmait vele is elszenvedtették. Megtévesztésül többször elővehettek, anélkül azonban, hogy
bíráit látta volna, vagy ismertették volna előtte a
vádat.
Feldmayer Simon életének önkezű kioltásával
sem szabadult meg a leggyalázatosabb büntetés végrehajtásától. Még öngyilkosságnak napján, május
6.-án délután Caraffa, ki a halottgyalázástól sem
riadt vissza, lófarkára kötteti a már kihűlt letemet s a városon keresztül vonszolta íja, majd a vesztőhelyre hurcolják, karját levágják, lefejezik, azután felnégyelt testét a városból kivezető négy országút mentén felakasztják.
Nagyidat Székely András
elhagyott
hitével
•együtt veszti életét is Amikor a vérpadra lép, a
hóhért megcsókolja, ezzel is jelezvén, hogy életének jogtalan elvételéért immár mindent megbocsátott. Kérve, hogy gyorsan végezzenek vele, megadással hajtja fejét a tőkére.
Bezegh György a hosszú kínvallatás és fogság
miatt teljesen elerőtlcncdve várta a halált. Lelki
víg asztal ás ára prédikátort kér magához. Mielőtt
utolsó útjára indult volna, bíráihoz többek között
így szólt: »...Nekem hátrányomra van vallásom,
amelyhez bukásom után is ragaszkodom és régi
cselekedeteim, amelyeknek az új felkelés a takarója. « E szavakra az őt vallató bíró könnyekre fa-
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kadt. Ő tudta a legjobban, milyen ártatlanul indul
a halálba ez a megrokkant ember, mint sok elődje,
akik Caraffa áldozataival lettek. Karjának vétele
és leFejezése után szintén .felnégyeltek testét és bibitóra akasztották. Fia drága pénzen megvásárolta
atyjának szivét s mint kegyeletes ereklyét magával
haza vitte, hogy tisztességes elteinctcsbcn részesíthesse, mivel a császári tábornok a kivégzettek*
nck temetőben való elhantolását megtiltotta.
liadvánszhp György az elszenvedett kínzalások
miatt még az ítélet végrehajtása előtt meghalt. Caraffa azonban a már oszlásnak indult hullán végrehajtatja a megbeestelenítő halálbüntetést, karosonkitást és lefejezést, valamint a íclnégyelést. E szörnyűségek vérfagyasztó részletei ma szinte hitetlenül hangzanának, ha egykorú feljegyzés nem erősítené meg őket. E/.ek szerint négy íelé vágott teste
olyan volt, mint amilyen a félig sült hús szokott
lenni, mert a tüzes vas, a forró szurok és eleven
parázs szinte egész testét nyílt sebbé tette.
A fiatal Radvánszky nagyon sokat fáradozott
azon, hogy atyja tetemeinek eltemettetéséhez engedélyt nyerjen, azonban teljesen reménytelennek és
hiábavalónak látszott minden igyekezete, így azután más eszközhöz folyamodott. Éjnek idején leszcdette atyja négyfelé vágott testét a bitóról s
Szinyére vitette, ahol — ma már kétségtelenül megállapítást nyert — elteinette.1
Weber Frigyest május 9.-én vezetik elő, hogy
az ítéletet meghallgassa. Egész testében remegve,,
nagy lelki nyugtalansággal ment a kijelölt helyre,
katonáktól körülvéve. Arcán a megbánás tört voná1

Radvánszky Györgyön kivüt még Keczer András. Bertók
János és Palásthy Gábor testrészeit temették el Szinyén az akkor
rnég év. templomban, ahol 1930 június havában Gömöry János.
feltárta őket és ekkor nagy ünnepélyességgel eltemették az eperjesi év. templom kriptájában.

saival igyekszik az általa megvádoltaktól, köztük
bátyjától is bocsánatot kérni és nyerni, ígnácz atya
készíti elő a halálra. Egyik hóhér a kezét, másik a
fejét vágta le. Amikor türelmetlenül és reszketve
várta a hóhér csapását, egész ingatag egyénisége
kiütközött rajta. Halálát senki sern sajnálta, mert
Weber vádaskodása alapján sok ártatlan élet hunyt
ki, sok özvegy és árva könnye terhelte az ő lelkiismeretét.
Weber Dániel, vádaskodó testvérének meg nem
nem bocsátva halt meg. A többiektől eltérő bánásmódban volt része, mint öcesének is, mert nem
vittek kínpadra, nem négyeitek fel, sőt temetési
engedélyt is adtak számára.
Palásthv Gábor az utolsó két órában lelkészt
kér magához, hogy rettenetes testi szenvedései mellett legalább lelki vígasztal ást nyerjen. Amikor a
végpadra vitték, még mindig körmei alatt voltak a
szegek, melyeket a vallatáskor ütöttek be, sőt a
kivégzés és felnégyelés után a bitóra függesztett
hullán is ott hirdették Caraffa kegyetlenségének
eszközeit.
Fejet Dávid a végtelen kínokat nem tudta elviselni. Meghalt az ítélet végrehajtása előtt, de azért
karját levágták, fejét lemetszették s négyfelé hasított testét, mint a többiekét bitófára függesztették.
Lánvi Samut rosszul álló daróc ruhájában vitték a vérpadra, ahol ereje már csaknem teljesen
elhagyta. Haldokolva, székben ü l v e várta a hóhér
csapását, mely életét kioltotta s ártatlanul elszenvedett Ionjaitól megszabadította. Négyfelé vágott testének csonka darabjai sokáig függtek a bitófán.
A kivégzettek között voltak még Kovács
György, Bertók János és egy Fazekas nevű rozsnyói ismeretlen ember, akinek sorsáról részletesebb adatokkal néni rendelkezünk, további négv
kivégzettnek pedig még nevét sem jegyezték fel,
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de tudjuk, hogy Caraí'fa áldozatai közül valók voltak. Köztük volt egy református lelkész, egv levél'hordó s állítólag nagvidai Székelynek két szolgája.
A börtönrabság keserű kenyerén éltek sokáig
Szunyogh Gáspár, Ottlyk György, Szirmay Miklós,
Raksányi János, Géczy István, Bertótliy Ferenc,
Kende Márton, Feigel Péter, Kecz^r Mihály, PcteTiáda György, Jánoky Zsigmond és Géczy János,
akiket azonban Caraffa kegyetlen bánásmód, után
szabadon bocsátott.
A megkínzottak között nőket is találunk, de
ezeket nem végeztek ki, hanem örökké emlékezetessé téve előttük Caral'fa igazságszolgáltatását,
visszaadták nekik szabadságukat.

6. Az eperjesi vérengzések történelmi felelősségének
kérdése. Az isteni igazságszolgáltatás.
Nemzetünk történelmén, mint vörös fonal húzódik végig a szabadság biztosításáért folytatott
küzdelem, melynek nyomán annyi vér, annyi könny
és fájdalmas sóhaj Fakadt minden igaz honfi szívéből. S ha múló sikereket ennyi áldozat el is
tudott érni, maradandó értékűvé azok sohasem válhattak, mert a magyarság létérdekével ellentétes
célokra törő s a magyar íajiságnak gondolatával
magukat azonosítani soha nem tudó idegen uralmi
vágyak ezt mindig megakadályozták. Ha kellett,
áfctörh eteti én válaszfalakat építettek magyar és magyar közzé, csupán azért, hogy a megosztott erők
töredékeivel annál könnyebben tudjanak elbánni.
Egyházunk négy évszázados múltja hasonló áldozathozataí nagyszerű tényeit tudja felmutatni,
mert az evangélikus egyházban a hitnek és hanszerclcmnek egy oltára van, melyen a hű fiák áldozni
soha nem késlekedtek. Ezt igazolja az eperjesi mészárlás keserű emléke, melynek ideje alatt és után
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a panasz és tiltakozás végtelen sora áradt a bécsi
udvar felé, hogy megállítsa a nemzeti becsületet és
a szabad vallásgyakorlat jogát sáros lábbal tipró,
fajtánknak legértékesebb tagjait kiirtással fenyegető
szörnyű vérengzést..
Az eperjesi vérpad felállításának felelőssége
megoszlik. Nehéz megállapítani, vájjon I. Lipótnak
Caraffa iránt érzett vak bizalma s az ebből fakadó
korlátlan megbízás érdemel-e kárhoztatást, vagy a
császári tábornok szemérmetlen vádaskodása, nem
létező bűnöket kieszelő őrült képzelődése és ennek
folytatásaként jelentkező embertelen kegyetlensége
méltó-e arra, hogy minden józan gondolkozása ember teljes megvetése kísérje.
Caraffának két bécsi támogatója: Kinszkp és
Strattmann mindig gondoskodott arról, hogy a
Bécsbe felzúduló panaszok élét elvegye, de mindez
nem menti a felkent király felelősségét, akinek
tudomása volt egy olyan eljárásról, mely sem az
emberiesség és igazságosság írott, avagy íratlan
törvényeivel nem egyezik. A nádor felszólalása is
süket fülekre talált, sót 1687. május 27.-én Caraffa
»clismercsre m.éltó« munkájának további folytatására kapott utasítást.
Amikor Eszterházy nádor, Bercsényi és Hermáim őrgróf közbenjárására és sürgetésére T. Lipót
egy bizottságot küldött ki a panaszok felülvizsgálására, amely bizottság tagjaivá említett Kinszkyt
és Strattmannt nevezte ki, a lefolytatott vizsgálat
eredményiéként, fogsággal és vagyonuk elkobzásával fenyegették meg .azokat, akik Caraffa ítéleteit
igazságtalannak merészelik mondani, az eperjesi
hóhér pedig »hasznos szolgálatai elismer éséük a
f elsőin agyarországi várak igazgatójává és aranygyapjas vitézzé neveztetett ki.
Az 1687. évi pozsonyi országgyűlésen, — amelyen teljesen ismeretlen arcú fiatal emberek jelen-
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tek meg, mivel az apák Eperjes piacán és az ország
egyéb vidékein is vérpadon vesztették életüket, vagy
börtönben szenvedtek — megjelent Zimmermann
Zsigmondné és Keczcr Gáborné, hogy elmondják a.
családjukat ért szörnyű megpróbáltatásokat s hogy
Feltárják ;azt ,a sok igazságtalanságot, kegyetlenséget, mely szeretteiket elrabolta tőlük. Útjuk főcélja az volt, hogy a kivégzettek számára tisztessé^
ges temetésre engedélyt kérjenek, amit Caraffa megtagadott tőlük. A követek felháborodással szereztek tudomást e tényekről s szégyenkezni ők kellett
amiatt, hogy akadtak megtévedt magyarok, akik
helyet foglaltak abban a bíráskodásban, amelynek
feladata nem az igazság kiderítése, hanem a legmcltatlanabb kegyetlenkedés, a kapzsiság érvényesítése volt. Eperjes és Sáros vármegye követei azzal
védekeztek, hogy szavazatukat Caraffa Tűiébe kellett súgniok s a magyar bírák szavazatai sokkal
kisebb jelentőségűek voltak, mint az idegeneké,
azonfelül olyan rendelkezést kaptak, hogy ne a
magyarországi törvényszék szer.int járjanak el.
Caraffg^ sikereinek biztos tudatában, függetlejűtgtte magát minden törvényes formától__es_alapmagatartása már-már az
egész országot rémületbe ejtette.. Különösen fokozta
az„._ejkese_redést.Caraffa újabb kitüntetése., mely a
magyarországi hadak f övez érié iét__és Erdély meghódítását Jbízta rá.
.Az isteni igazságszolgáltatásAzonban nem késett s okáig. Ainiko r Ép érj és h óKéra már a 7. t h H .1^'
hogy álmai megvalósulnak, kincs és hírnév babé\ rainak bő aratása lesz jutalma, a végzet utolérte.
\ A császár Kollonics ajánlatára madridi nagykö| vette nevezte ki s ennek tudatában minden eddig viselt tisztségéről lemondva, a Icgközönségc[ sebb módon felhalmozott vagyonából nagy beváí sárlásokat eszközölt, hogy felséges urát méltókép-
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pen képviselje a spanyol udvarban, ahová azonbán sohasem jutott el. Ugyanaz a Kollonics, aki javasolta kinevezését, utóbb kiderítette, hogy Caraffa
spanyol alattvaló s mint ilyen, magas méltóságát
cl nem foglalhatja. A megbízáshoz fűzött reményei
egyszerre omlottak össze, a visszatérés pedig lehetétlenné vált.
A csalódás keserve s a vérengzés folyton kisértő réme niegbontotta lelki egyensúlyát s kitört
rajta az őrültség. Éjjel-nappal maga előtt látta a
kivégzettek megcsonkított hulláit, hallotta halálhörgesüket s állandóan az a kényszerképzet gyötörte,,
hogy a hullák tömege vele együtt fekszik ágyában.
Ebben a teljes összeomlásban barátai is elhagyták,,
sőt felesége, aki tapsolva ujjongott a vértanúk kivégzésének láttán, megvetette s gyermekével együtt
elfordult tőle.
Az jjperjesi hiéna mindenétől megfosztva, ami
után irgalmat nem ismerő sóvárgással rohant, mardosó lelki isin ér ététől soha pülanaijgjjscjn_jiyugh_atva,,.
elhagyottan) megalázva és megyetycj^„niintiTi. eg>r„.útszelj.Jgreg_jjugztult; el. __1693. március 6.-án.
Amikor az emlékezés messze ködéből felvonulnak előttünk vértanúink emelkedett lelkű, meggyötört, de felmagasztosult .alakjai s szenvedéseik mérhetetlen nagyságát mindjobban megismerjük, lelkünket határtalan büszkeség s ugyanakkor mélységes gyász tölti el. Az örök magyar sors tragikuma,
a Tiemzettestbe vágott mély seb végtelen fájdalma
ejt hatalmába az emlékezés megható perceiben.
Mennyit kellett szenvcdiiiök a hit és honszerelem
e lelkes bajnokainak, akik nemcsak az evangélikus
keresztyén egyháznak maradnak örökre áldott fiai,
hanem a magyarság egész egyetemességének, a nemzeti kegyelet osztatlan egészének olyan alakjai,,
akiknek vértanúságánál őszinte megilletődéssel áll
meg a sok vészben, viharban próbára tett nemzet.
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Az ő hősies Önfeláldozásuk messze világító
fénnyel ragyogja be a hol dicsőségről, hol még-*
alázottságról tanúskodóvá történelmünk drága lioní'ivérrel írott lapjait. Megcsonkítottságunk emésztő
tudatával borús napjainkban pedig új biztatást ad
számunkra az ő élő példájuk, mert a nemzeti múlt
iránt érzett kegyelet, a dicső elődök bensőséges
"tisztelete, a késő nemzedékek hálája és elismerése
-éleszti az utódokban a hilhűséget s a lángoló hazaszeretetet.
Nemes elszántságuk, amellyel testben és lélekben a végsőkig gyötörve, bátran v megállottak a
vérpad lépcsőjén, — mert hitbeli állhatatosságuk és
^megalkuvást nem ismerő nemzeti érzésük ezt kívánta tőlük — s az a tiszteletparancsoló megadás,
amellyel fejükat a hóhérbárd alá hajtották, fájdalmat ébreszt ugyan bennünk, de ez ,a fájdalom, ez
a magasztos szomorúság felemel, megáld és megerősít, amint a szentírás szavai mondják: »Jobb
a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lészen az embernek lelke.«
Az utókor hálás kegyelete nyojnán ina ott áll
1
•sz^Qrb_$_farag'Oll _-emlékük
az eperjesi Collégium
épületének sarkán, szemben a térrel, hol életüket
adták jijiitért és hazáért. Istennek különös rendelése folytán csak elszakított s idegen rabságban
élő véreinek féltő tekintete simogathatja körül a
dombormü előtérben álló, kemény tekintetű, magyar mentés alakját, amint pallosra támaszkodó
hóhéra előtt, jobbját Ökölbe szorítva, balkezével
szíve fölött köntösét beszédes fájdalommal megragadva, messze jövendőbe 'néz tekintete — mintha
csak azt fürkészné, vájjon kiomló forró vérükből fakad-e áldás a hazára?
A szobor néma szótlanságban 'állja a nyári nap
Markup szobrász alkotása.

f

he v ét, i fogadja virágfüzérek helyett az őszi
széltől odakergetett hervadó levelek koszorúképpen
a tél hidegében lassan alászálló hópelyhek mindent
megbékéltetően fehérbe öltöztető köpenyét sivárja
bizakodó hittel a feltámadást ígérő új távaszébredésjL _ de___a_ talapzatra vésett f eliratt az élettelen
kőből felszabadulva^ mindcii inagy ár szívéb^_eljutá
v
tj
kiáltássá .A^MJ-^VS*
erősödve
jvj-ct^^cipjjj>^ hirdeti
„„, -^^*- •: y>Istent imádni, hazát
szeretni tőlünk
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