
A JAKOBINUS LANDERER MIHÁLY PÖRE 
I795'BEN. 

LANDERER MIHÁLY budai nyomdász perének a csomója 
mindössze 15 lapot tesz a MARTiNOVics-per iratai között.* 
A 15 lapos csomóban bennfoglaltatnak a kihallgatásáról felvett 
jegyzőkönyvek, a periratok és az ítéletek, sőt a 15 lap közül 
hét meg a felzet, vagyis összesen nyolc lap üres is. Amiből az 
látszik, hogy ennek a szerencsétlen nyomdásznak az ügyében az 
összes tényezők — a kir. ügyész, az ügyvéd és a bíróság — 
mindössze hét lapnyi papirost használtak fel arra, hogy a vérpad 
lépcsőire juttassák. 

Mi van ezen a hét lapon? Az első akta LANDERER MIHÁLY 
kihallgatásáról szól, ami 1794. december 22-én ment végbe 
a kir. táblai bizottság előtt. 

LANDERER MIHÁLY elmondja, hogy 35 éves, római katolikus, 
nyomdász és hogy budai születésű. Aztán elbeszéli, hogy egyszer 
véletlenül VÉRSÉGI páternél járt, aki átadott neki egy német és 
egy latin kátét. A német az emberről, a polgárról, a királyról, és 
az egyházi vezetőkről szólt, a latin pedig az ausztriai (uralkodó) 
ház részéről való sérelmeket sorolta fel. De ő mind a kettőt vissza
vitte VERSEGinek, mihelyt meggyőződött ijesztő és kárhozatos 
tartalmukról. Később úgy értesült VERSEGitől, hogy mind a 
kettőt elégette. 

A bíróság kérdésére elmondta, hogy VÉRSÉGI felhívta a káték 
tartalmának barátaival való közlésére is. 

De ő ennek a kérésnek nem tett eleget. Beszélt VÉRSÉGI arról 
is, hogy a káték terjesztésére titkos társaság alakult s közölte 
a társaság szabályait, ö le is írta a szabályokat, de öt-hat nap 

* Országos Levéltár. A MARTiNöviCS-per iratai 4. köt. No. 14. ad 
A. Acta Michaelis Landerer perduellis „Landereriana censuranda et asser-
vanda" felirattal. 
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után ezeket is visszaadta VERSEGinek. A szabályok mellett volt 
egy esküminta is, de ő esküt nem tett, csak arra való ígéretet, 
hogy nem beszél a dologról. Az átadott írásokból semmit ki nem 
nyomtatott. Kinyomtatásuk különben nem is állt volna a módjá
ban, mert anyja és testvérei kiüldözték a nyomdából. 

A bíróság kiterjesztette érdeklődését arra, nyomott-e tilos 
— azazhogy később eltiltott — könyveket? 

LANDERER válaszában kijelentette, hogy ilyesmit soha nem 
cselekedett. Az 1790-es országgyűlés idején nyomott ugyan 
TRENCK FRIGYES bárótól különféle iratokat, de ezeket a vármegye 
engedélye alapján adta ki. (TRENCKnek esze volt, fedezte magát!) 
LACZKOVICS JÁNOS részére is ő nyomtatta az „Oratio ad Proce-
res"-t magyar nyelven, de csak azért, mert LACZKOVICS igazolta 
előtte, hogy munkáját II. LIPÓT császár tudtával (és jóváhagyá
sával) készítette. A nyomást LACZKOVICS ÜELivuKkal együtt 
sürgette, a számlát DELIVUK fizete ki, a példányokat LACZKO-
vicsnak és ÜELivuKnak küldte el. SZENTMARIAYÍÓI semmit sem 
nyomott, nem is ismeri, mert csak kétszer találkozott vele, egy
szer a kávéházban, egyszer VERSEGinél. 

Sem a Társadalmi szerződést — amit SZENTMARIAY egészen 
le se fordított! —, sem a „De subsidiis", a „De statu ecclesiastico" 
és a „De limiiibus regiae potestatis" című könyveket — amiket 
HAJNÓCZY JÓZSEF írt és adott ki — nem ő nyomatta ki, s azt sem 
tudja, hol jelentek meg. 

Ez a vallomása a kir. ügyigazgató gyanúját nem oszlatta el, 
hanem vádat emelt LANDERER ellen. 1795. február 11-én nyúj
totta be a feljelentését a kir. táblához. Kifejtette, hogy LANDERER 
megszegte Istennek, a királynak és a nemzetnek tartozó hűségét 
és tagja lett annak a kárhozatos titkos társaságnak, amely 1794-
ben az ország forradalomba döntésére alakult s a király és a trón 
ellen szövetkezett. VÉRSÉGI FERENC pátertől átvette a veszedel
mes kátékat s ezzel részese lett az ország biztonsága és alkot
mánya ellen támadó szövetkezésnek s ezen felül különböző tiltott 
könyvek kiadásában és terjesztésében is segédkezett. 

Mivel pedig az ilyen szövetkezés nyilván királysértés és 
lázadás, Szent István király decretumainak 2. könyve 51. fejezete 
s az 1715. 7., valamint az 1791. 56. t.-c.-kek alapján azt kéri 
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a kir. táblától, hogy sújtsa fejvesztéssel és koboztassa el javait is, 
megindítván ellene a szükséges eljárást. 

, A királyi tábla az ügyigazgató előterjesztésének megfelelően 
február 23-ára idéztette meg (börtönéből) LANDERERÍ, még pedig 
úgy, hogy az iratok közt levő idézést ARADI ISTVÁN táblai esküdt
jegyző csak aznap kézbesítette. 

A február 23-án tartott perfelvételi tárgyaláson NÉMETH 
JÁNOS királyi ügyigazgató terjesztette elő vádjait s egyetlen 
bizonyítékul a bíróság elé tette a LANDERER kihallgatásáról fel
vett jegyzőkönyvet is. 

Vádjait 1795. március 17-én periratváltás közben is csak 
annyival támogatta, hogy LANDERER vallomásában elismerte, 
hogy a titkos társaságba felvétette magát, a kátékat leírta, a 
társaság céljait ismerte, LACZKOVICS JÁNOS írásait kinyomatta. 
Kéri tehát, hogy a vádban foglalt kérelemnek megfelelő ítélet 
hozassék. 

LANDERER MIHÁLY NAGY SÁNDOR ügyvédet vallotta védő
jéül, aki a védelmére kidolgozott iratában mindenekelőtt arra 
hivatkozott, hogy LANDERER cselekedeteiben a felségsértés vagy 
a lázadás semmiféle eleme fel nem található. 

LANDERER bevallotta ugyan, hogy VERSEGitől átvette és 
hogy le is írta a kátékat, de bevallotta azt is, hogy mihelyt a 
káték veszélyességét felismerte, visszaadta azokat VERSEGinek 
az ő másolataival együtt. 

Vallotta azt is, hogy a társaság céljairól és szabályairól 
tudomással bírt. 

Kérdés azonban, hogy egyáltalában felségsértésnek és láza
dásnak tekinthető-e, ha mindezt megcselekedte is?! 

Az ő nézete szerint egyiknek sem tekinthető, mert 
1. egyik kátéban sem foglaltatik semmiféle forradalmi terv 

s mert a társaságok igazgatóinak a vallomásai is azt bizonyítják, 
hogy a forradalmi tervet csak szeptember i-én akarták közölni 
a megbízható tagokkal (ámde ekkora már valamennyien börtön
ben ültek). 

Egyébként is a káté csak 5—6 napon át volt LANDERERnél. 
Mivel pedig a vádlottat a kir. ügyigazgató is idiótának bélye-
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gezte a JUHÁSZ páter ellen folyó perben, ebből az következik, 
hogy ennyi idő alatt sem meg nem értette, sem meg nem tanul
hatta sem a kátékat, sem a szabályokat. Hozzá LANDERER egyéni 
tulajdonságai miatt tagja sem lehetett a társaságnak, sem a káté
kat meg nem érthette, be se volt avatható a társaság további 
terveibe. 

2. Ám LANDERER idióta létére is elszörnyedve adta vissza 
a kapott írásokat VERSEGinek, tehát ha bűnt követett el, azt már 
ezzel is jóvátette. 

3. A bűnhöz, a forradalomhoz való csatlakozáshoz egyéni 
hajlandóság, illetve szándékosság is szükséges, ennek azonban a 
vád árnyékát sem szolgáltatta. 

4. LANDERER a kátét ugyan megismerte, de a társaság cél
jaira nem oktatták ki s a társaság elveinek a terjesztésére nem 
tett sem fogadalmat, sem senkit a káték ismeretébe be nem 
avatott. 

5. Aki a bűnt nem ismeri, bűnös nem lehet. De a bűnösség 
tudatához az is szükséges, hogy az illető a törvényt ismerje. 
A hülyének mondott vádlottról egyik sem tételezhető fel, tehát 
ezekkel a bűnökkel nem is vádolható. 

6. A bűn elemeihez tartozik a szándék és az elhatározás is, 
ámde a vádlott elszörnyedéssel adta vissza a kátékat s nem is 
lépett be VÉRSÉGI társaságába, hogy mondható hát részesnek 
olyan bűnben, amit egyáltalán nem akart elkövetni? 

7—8. A vádlott tökéletlenségének és értetlenségének a káték
ról szóló vallomásában is bizonyságát szolgáltatta, mert az 
emberről és polgárról szóló német kátéban egy szó sincs az osztrák 
ház által okozott sérelmekről, hanem mindez a franciából latinra 
fordítottban található. Ha a vádlott oktalanságból le is írta a 
kátékat, sem nem értette őket, sem nem csatlakozott hozzájuk, 
tehát nem lehet a felségsértés bűnében részes. De ha a két kátét 
megértette volna is — folytatja tovább az ügyvéd —, többet ő 
sem értett volna belőlük, mint azt, hogy az alkotmány refor
mókra szorul, amit a kátékon kívül ezer meg ezer büntetlenül 
kézen forgó könyv is követel. Ha tehát valaki egyik vagy másik 
kátét le is másolja — forradalomra törő szándék nélkül — az 
ezzel se felségsértést nem követ el, se büntetést nem érdemel. 

A vádlott egyébként valódi, forradalomellenes gondolkozá
sáról készséggel szolgáltat nyilvános helyekről származó bizonyí-
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tékokat. Nem eshetett felségsértés bűnébe végül azzal sem, hogy 
vármegyei cenzúra után, vagy II. LIPÓT császár engedelmével 
adott ki könyveket. 

Ezért a szerencsétlen, hülye vádlott a király kegyelmét s a 
börtönből való szabadonbocsátását kéri. 

A választ aztán az ügyvéd utólag megtoldotta még azzal 
a megjegyzéssel is, hogy VÉRSÉGI részéről a három csókból és 
ölelésből álló felvételt a vádlott nem vehette felvételrfek, hanem 
egyszerűen a jelek demonstrálásának, vagy barátok közt szoká
sos bizalmaskodásnak. 

A kir. ügyigazgató az ügyvéd megjegyzéseire csak azt tar
totta leszegezendőnek, hogy a káték közül a demokratikus francia, 
német és magyar nyelven is meg volt, a reformátorok társaságáé 
ellenben csak latin nyelven forgott közkézen, s hogy a kátékból 
az összeesküvés szándéka olyan nyilvánvaló, mint ahogy a fel
kelő nap után nappal, napnyugta után pedig éjjel következik. 

Az ügyvéd 1795. április 27-én kelt viszonválasza arra hivat
kozik, hogy a kátékban sehol nincs utalás a reformok forrada
lommal való megvalósítására. 

Egyébként a vádlott csak akkor lett volna felvehető a tár
saságba, ha a kátét megtanulja, amire képtelen, tehát nem vehet
ték fel s erre nincs is semmi bizonyíték. A leírás gonosz szándék 
és helyeslés nélkül történt. Ehhez járul az is, hogy az összeesküvés 
terve MARTINOVICS és LACZKOVICS vallomásai szerint nem volt 
teljes. A káték csak előkészítésre szolgáltak, tehát az összeesküvés 
bizonyítására sem elégségesek. 

Végül VÉRSÉGI papként állott vele szemben s fel se tehette 
róla, hogy rossz szándékokat melengessen keblében. 

Mindezek alapján felmentést kér. 
Az iratváltásra a kir. ügyigazgató azzal tett pontot, hogy 

a tények mást mondanak, s hogy eldisputálni a vádlott rossz 
szándékait szavakkal sehogy sem lehet. 

A kir. tábla 1795. május 2-án mondott LANDERER MIHÁLY 
felett ítéletet és tízévi börtönre ítélte LANDERERÍ. Még pedig csak 
a saját vallomása alapján — azért, mert elismerte, hogy a kátét 
és a felvételi szabályokat is leírta. A jelek ugyan azt mutatják 
— állapítja meg még az ítélet is —, hogy az összeesküvés tervét 
teljesen át nem látta, ez tehát enyhítő körülményül szolgál. Azért 
nem is ítéli halálra és jószágai elkobzására. De hogy megbűnhöd-
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jék azért, mert nyomdász létére ilyen veszedelmes társaságba 
került, szükségesnek tartja tízévi börtön kiszabását. 

Az ítélet ellen a kir. ügyész és LANDERER is tisztelettel fel
lebbezett. 

A hétszemélyes tábla már két nap múlva, május 4-én felül
vizsgálta az ügyet s LANDERER büntetését halálra és vagyon
elkobzásra súlyosbította. A súlyosbítás indokolása az volt, hogy 
LANDERER VÉRSÉGI közléseit megértette, a kátékat és a szabályo
kat leírta s csak MARTINOVICS elfogása után vitte vissza VERSEGI-
nek, amiből nyilvánvaló, hogy a társaság szándékaival is azono
sította magát. 

LANDERER kegyelmet kért. 
Kegyelmi kérvényét a király úgy intézte el, hogy a halál

büntetés helyett bizonytalan ideig tartó s későbbi kegyelmétől 
függő börtönre büntette. 1801. június 9-én JÓZSEF nádor fel 
akarta számolni a még függőben levő jakobinus-ügyeket s az el
ítéltek egy részét hatesztendei rabság után kegyelemre ajánlotta. 
LANDERER azonban még ekkor se szabadult, mert a nádor nem 
tartotta érdemesnek a király kegyelmére. Előterjesztése szerint 
ha igaz is, hogy gyüge, de ha arra volt esze, hogy tilos könyveket 
nyomtasson, s mert a kátéktól is csak akkor menekült, mikor 
MARTINOVICS elfogásáról hallott, tovább maradhat a börtönében! 

így aztán LANDERER MiHÁLYnak még három évig kellett 
Kufsteinban senyvednie, míg végre kilenc esztendő letöltése után 
szabadon engedték, hogy ne kelljen a börtönben meghalnia. 

SZIMONIDESZ LAJOS. 


