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— 1526-ban a mohácsi vérmezőn elveszte hazánk hétszáza
dos küzdelmes fenállása után függetlenségét; addig önálló ország
volt, azontúl pedig Ausztriának úgyszólván hűbéres tartományává
törpült, mely vele mindig mostohán bánt, fensőbbségét érezteté
s arra törekedett, hogy szárnyait szegje, nehogy erőhöz jutván,
ellenállhasson s jogait visszavívhassa. A súlyosan lefolyt három
századon át akadtak ugyan egyes buzgó és hőslelkü honfiak, kik
az ország függetlenségeért rajongtak s a fölkelt nemzet élére
állottak, de a célt tömérdek áldozat árán sem érhették el, mert
az önérdek, mely az ország befolyásos és megvesztegetett főbb
jeit megszállá. mindannyiszor erősebb volt a honszeretetnél és
a közérdeknél. így hiába áldozták fel magokat s hiába küzdöttek
Bocskay, Bethlen, Rákóczy és Tököly — fejedelmek harcosai :
Ausztria, a viszonylag gyengébb birodalomrész mindannyiszor
elnyomta a támadást, s régi megrögzött politikai elvei szerint
tovább folytatá üdvtelen kormányzatát s ha olykor, mintegy port
hintve a nemzet szemébe, tett is némi kedvezményt, az az ország
sorsán vajmi keveset lendített. E csökönyösen folytatott politiká
jának folyománya lőn azután a nemzet eltespedése, mely immár
közömbösen vevé, hogy nemcsak a helytartósági intézményeken,
minden diplomán és hivatalos iratán, melyeket a dikaszteriumok
és főleg kamarai igazgatóságok kiadtak, ott terpeszkedett a két
fejű sas, hanem a középületeken, közhivatalokon, sóházakon, har
mincadokon és vámokon is e jelvény figuráit és hirdeté az ország
alárendelt helyzetét, minek következtében az ország népeit annyira
megfertözteté ez ádáz állapot, hogy még templomait, oltárait,
egyházi zászlóit és a határokat jelző feszületeit is kétfejű sasok
kal diszité.
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Ilyen volt a hangulat és közjogi állapot hazánkban, midőn
1848-dik év tavaszán Francziaországban a forradalom kiütött, a
szabadságért és emberi jogokért feltámadt nép zászlóira irván a
Liberté, Egalité, Fraternité jelszavakat, melyeknek visszhangja azu
tán hazánkban is felrázza tespedésökböl a jobbérzésü honfiakat,
kik megérkezettnek látták az időt, hogy Magyarországot háromszázados tespedése után, függetlenné, önállóvá tegyék s lerázzák
a nyakukba nőtt illetéktelen igát.
A pesti lelkes ifjakat illeti a kezdeményezés dicsősége, .kik
megértvén a távoli mozgalmak horderejét, megérkezettnek és al
kalmasnak érezték a pillanatot, melyben cselekedniük kell. S
mintha a szentlélek szállta volna meg elméjöket, egy szivvel, lélek
kel hozzáfogtak a tüntetésekhez, melyek szokatlanságukkal felvil
lanyozták a közömbös tömeget, mely elragadtatva csatlakozott a
buzgón működő ifjakhoz s azok tüntetéseit, vezető lépéseit
és intézkedéseit helyeslő és bátorító zajos nyilatkozásaival előmozditá.
S valóban alig szállt le a nap március 15-én, a pesti intéző
körök mintegy megvalósultnak tekintek azt, mit a nemzet óhaja
gyanánt még előtte való nap csak terveltek s mit egy megala
kult bizottság mint az életbe léptetett sajtószabadság második ter
mékét kinyomatott, hogy az országban szanaszét örvendetes tu
domás és alkalmazkodás végett terjeszsze. Ig}' már harmadnap
Munkács város utcáin is felragasztva lehetett olvasni a követ
kező értesitést :
»Pest város közönsége nevében alólirottak szerencsések hiva
talosan értesiteni a magyar nemzetet, hogy a mi más országokban
polgárvérbe került, — a reformot — Budapesten 24 óra alatt békés
és törvényes uton kivívta a törvényes egyetértés. A városi tanács
ugyanis a választó polgársággal értesülvén arról, míkép a város
polgárai és lakosai vele együtt akarnak értekezni az idők komoly
fejleményei felett, a tanácskozási termek századokon át zárva volt
ajtait 1848-dik évi március 15-én délután 3 órakor a népnek megnyitá, s miután megértette annak törvényes kivánatait, azokat
mint nagyobbrészt már eddigelé is kebelében ápolt hazafiúi óhaj
tásokat, egy szivvel, egy akarattal elfogadta, magáévá tevé sőt
azon tizenkét pontot, melyeket nagy részben a .nemzet 1790. év
óta törvényhozás utján is annyiszor sürgetett ; ezen közgyűlésben
az országgyűléshez intézendő kérelmezésként aláirta.
A nemzet óhajtásainak emiitett pontjai a következők :
1. Sajtószabadság a censura eltörlésével.
T

2. Felelős minisztérium Buda-Pesten.

3. Évenkénti országgyűlés Pesten.
4. Törvényelőtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküttszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar ka
tonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A politikai status-foglyok szabadon bocsátassanak.
12. Unió Erdélyivel.
Következtek a közgyűlés határozatai, miszerint a) Pest város
iménti közkívánatait egy választmány haladéktalanul személyesen
terjessze elő az ország rendéinek, O felségét pedig hódolva sze
retett koronás királyunkat kérje meg, hogy ezen országgyűlést
minél előbb Pestre tegye át. b) A közgyűlés alólirt választmányt
bízta meg, hogy a rend fentartásául célszerűen intézkedve, hatá
rozatait foganatosítsa. Melyeknek teljesítéséül alólirt választmány
küldetéséhez képest:
a) Tüstént átmene Budára a Nagyméltóságú magyar királyi
helytartó tanácshoz s ugyanott azon kormányszéki határozatot
nyerte, mely szerint a censura nyomban megszüntethetett, a sajtó
annyi százados bilincsei alól fölszabadult s addig is, mjg sajtó
törvények hozatandnak, a sajtókihágások felett a nemzet bizodal
mát biró s a nagyméltóságú helytartótanács által a hozandó tör
vényig ideiglenesen kinevezendő egyének fognak a fenálló tör
vények szerint itélni. íme e lapok is tanúsítják a határozat
foga
natát.
b) Kieszközöltetett, hogy a sor katonaság
nem fog a rend
fentartásába elegyedni, melynek biztositásául alólirt választmány
intézkedett, hogy a pesti polgári
örsereg eddigi száma jelenleg
1500-ra szaporittassék s mint nemzeti örsereg nemzeti színekkel ékesitessék. (Jellelemző adatul vehető az is, hogy e kevés számú úgy
nevezett Bilrger-Miliz frakkos gyalogságból és sisakos
dragonyo
sokkal állott, kik szintén apró frakkot
viseltek.) c) Kieszközölte,
hogy Stancsics Mihál hazánkfia, ki azért mert szabadon irt, mint
statusfogoly Budán le vala tartóztatva, birói ítéletig nyomban
szabadon bocsáttatott s a nép kíséretében családjának adatott
vissza.
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Ily békés és törvényes uton minden vérontás és csendzavar
nélkül kivívott nagyszerű reform-diadal megünnepléséül holnap
Budapest ki leszen világítva s innentul Pest város, mint a haza
szive törvényházának tornyán nemzeti szinü zászló lobogand.
Budapest a törvény és béke korlátait nem sérté meg s mi
után a rendfentartása hazafiúi érzelmű lakosainak kezébe tétetett,
reményli: hogy az egész haza ebben is fogja követni példáját.
Kelt Pesten, 1848-dik évi március 15-én : Rottenhiller
Leopold
sk. választmányi elnök. Klauzál Gábor sk. Nyári Pál sk. Egressy
Sámuel sk. Irinyi József sk, Staffenberger István sk. Molnár György
sk. Irányi Dániel sk. Vasváry Pál sk. Petőfi Sándor sk. Tóth
Gáspár sk. Gyurkovitcs Máté sk. Kacskovics Lajos sk.«
E hirdetéssel nyomban megérkezett Munkácsra a szabad.sajtó első termékéül kinyomtatott szabadságdal is, melyet szintén
lelkesen olvasott és énekelt a közönség s melynek tartalma a
következő :
Talpra magyar, hi a haza, Rabok voltunk mostanáig,
Itt az idő, most vagy soha.

Kárhozottak ősapáink,

Rabok legyünk vagy szabadok

Kik szabadon éltek-haltak,

Ez a kérdés, válaszszatok.

Szolgaföldben nem nyughatnak.

A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, A magyarok istenére esküszünk, esküszünk,
Hogy rabok tovább nem leszünk.

Hogy rabok tovább nem leszünk.

Sehonnai bitang ember, A magyar név megint szép lesz,
Ki most, ha kell, halni nem mer.

Méltó, régi nagy híréhez.

Kinek drágább rongy élete,

Mit rákentek a századok,

Mint a haza becsülete.

Lemossuk a gyalázatot.

A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, Ainagyarok istenére esküszünk, esküszünk,
Hogy rabok tovább nem leszünk.

Hogy rabok tovább nem leszünk.

Fényesebb a lácnál a kard, Hol sírjaink domborulnak,
Jobban ékesíti a kart;
Unokáink leborulnak.
Es mi mégis láncot hordtunk,

Es áldó imádság mellett,

Ide veled, régi kardunk.

Mondják el szent neveinket.

A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, A magyarok istenére esküszünk, esküszünk,
Hogy rabok tovább nem leszünk.

Hogy rabok tovább nem leszünk.

E nyomtatványok s a napi lapokban kifejtett korlátlan, minda mellett komoly hang megváltoztatta Beregmegye közönségének
lelkületét és gondolkozását is, mely abban összpontosult, hogy
immár a hazára is szebb jövő felvirradt s hogy az miért elődeink
vére annyiszor sikertelenül folyt, most valahára teljesülni fog. E
lelkesedés és remény kifejezéséül feltűzték megyénk népesebb
községeiben is a tornyokra és. középületekre a nemzeti lobogó
kat s a Budapestről hozott divathoz képest, a férfiak és nők igye
keztek mellökre nemzeti szinü szallagokból készitett kokárdát fel-

-

7

-

tűzni, melyet sokan kalpagjaikra is illesztettek, sőt a fiatalok még
nemzeti szalagot is készítettek azokra, melyeknek lobogó végei
hosszan lecsüngtek.
Majd hire ment, hogy az első magyar független felelős
minisztérium megalakult, lévén annak tagjai: Gróf Batthyány Lajos
elnök, Deák Ferencz, Szemere Bertalan, Klauzál Gábor, Gróf
Széchenyi István és Báró Eötvös József.
E ministerium lázas igyekezettel intézkedett a rend fentartása és a hatóságok megfelelő eljárása iránt ; a törvényhozás
pedig hozott szintén szükséges rendszabályokat és törvényeket,
igy sajtótörvényt is, mely azonban köztetszésben nem részesült,
mert azt sokan szerfelett szigorúnak találták. E tekintetben hozott
határozatot 1848. március 22-kén a pesti „megyei közbátorsági
vá
lasztmány" is, melyet a többi vármegyékkel és városokkal nyom
ban közölt is pártolás végett. Ebben kifejté, hogy az országgyű
lési röpiratok 147-dik számával közlött sajtó törvényt, ha a köz
lött szakaszokban szentesittetnék, tartalmánál fogva olyannak tartja,
mely az emberiség legszentebb jogát, — a gondolat közlésének
szabadságát — az eddiginél csak irás alakra, de épen oly nyo
masztó szabadalmi lábra (igy) állítaná. Kifogásolja, hogy e tulszigpru törvénynek visszaható ereje lenne, hogy az időszaki lapok
kiadhatását feltételező biztosítékok nagysága oly nagy, hogy ennek
folytán a sajtóügy csak egy osztálynak — a vagyonos Castnak
(igy) kerülhet kezébe. — Roszalja, hogy a sajtó vétség büntetése
fokozatosan a szerzőről a nyomdatulajdonosra háramolhatik s ki
jelenti, hogy e törvénynél még a helytartótanács által kibocsátott
ideiglenes intézkedés is jobb s igy mennyiben a közlött törvényt
a szellemi kifejtésre közcsapásnak tekinti: kéri a miniszterelnököt,
hogy a még meg nem erősített törvény módosítása iránt intéz
kedjék.
. Március 20-ról pedig Nagykanizsa
város közönsége nevében
Albanieh Flórián városbíró Babochay János népszószóló és Tóth
Lajos főjegyző hatszáz aláíró üdvözletét jelenti a március 15-ki,
mozgalom alkalmából s felhívja a várost összetartásra s bizalomra
az országgyűlés iránt s fölkéri, hogy csatlakozzék Munkács város
is azon tizenhárom ezer lakosnak petitiójához és óhajtásához, me
lyek a márciusi 12 ponton felül, még ezekből állanak : ^Óhajtunk,
nemzeti bankot, általános esküdtszéket egyenlőség és képviselet
alapján, óhajtjuk, hogy a jogi javak nemzeti javakká
forditassanak,
ezek jövedelmeiből a kisebb klérus sorsa javittassék, a népnevelés
előmozdittassék, és más közha*sznu intézetek létesíttessenek; óhajt
juk, hogy a tanítási szabadság alkotmányos szellemben megállapittassék, s végre, hogy a kis lotteriák eltörültessenek, mint ugyanannyi
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mételyei a szerény életremények és munkaszeretettnek.*) (Ez
utóbbi kívánat most, midőn e sorokat 1898-ban irom, tehát ötven
év multán csakugyan teljesült.)
Az ország központján Budapesten működő kormány aggód
ván azon, hogy az oly gyorsan létesített reform következtében a
hazában némely elégedetlen vagy a zavarosban halászni vágyó
a közbiztonságot megzavarhatja, ennek megakadályozásául nem
csak rendelkezett a rend fentartása iránt, hanem, hogy fegyveres
erővel is rendelkezhessék, gróf Batthány Lajos miniszterelnök
Pozsonyban március 17-én 1. sz. a. kelt s a törvényhatóságokhoz
intézett rendeletében akép intézkedett_ hogy a főbb és népesebb
helyeken a nemzetőrsereg (amint akkor közönségesen national vagy
nemzeti gárdá-nak is nevezték,) mielőbb életbe léptettessék ; minek
következtében a szükséges intézkedések megtétettek. Megyénkben
egyelőre csupán Beregszász, Munkács, Mező-Vári, Tarpa és NagyBereg városokban alakultak ily szakaszok ; feladata lévén ezen
20-50 éves férfiakból alakult fegyveres csapatoknak nemcsak szük
ség esetében az ország határán belül a hazát védeni, hanem a
községeikben is a rendet és biztonságot fentartani. E végből mind
járt .szervezés után éjjel őrjáratokat teljesítettek s helyenként, mint
Munkácson, az állami és középületek előtt nappal is örséget ké
peztek. A tehetősebb iparos, hivatalnok és földbirtokos azonnal
csináltatta magának az előirt egyenruhát, mely állott fekete zsi
nórral és fehér pecekgombokkal ellátott kék posztóból készült
attillából, vörös szegélyű szürke pantalon-nadrágból, ily köpö
nyegből, kék posztóból varrt s nemzeti zsinórral szegélyzett sap
kából, illetve nemzeti szinü bodros rózsával (kokárda) s fehérszínű
ércből öntött országcimerrel s lent a bőrellenzőhöz illesztett a
megye nevével ellátott fehér lemezes fekete csákóból; míg a fe
kete vállszíjon szuronyt, a j o b b oldalon tölténytáskát és puskát
viseltek, ki katonafegyvert nem szerezhetett, az megelégedett a
maga egyes vagy kétcsövű vadászpuskájával, míg a kevésbbé
módosak s a falusiak többnyire szokott önruh áj okban jártak, leg
feljebb jobb karjukra széles nemzeti szallagot kötöttek és fegy
verül egyenesre szegzett kaszát vagy kovács-csinálta lándzsát hasz
náltak. Később, hetek múlva, midőn a nemzeti őrsereg jobban
kifejlődött, minden népesebb község azon volt, hogy magának
külön dobot és zászlót szerezzen s igy a szervezésnek némi kato
nai színezetet adjon. A dobokat Pestről szállították, hol azok gyá
rilag készültek s melyek, falemezből álló nagy terjedelmű döbönt
*) Megjegyzem, liogy e müvemben felhasznált adatokat a beregmegyei, mun
kácsvárosi és más levéltárakból gyüjtém s igy a kutforrásokra külön hivatkozni
fölöslegesnek tarlóm ; alkalmilag azokat ugy is röviden megérintvén.
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képeztek, melyeknek két pántjával és cikcakos zsineggel a fene
keket képező hártyabőrt feszitgetni lehetett.
Munkácson a városi hatóság az értelmesebb polgárok köz
bejárására már március 30-kán kezdé szervezni a nemzetőrséget,
melybe beirtak a keresztény lakosokból 371 és a zsidók közül
251 egyént; az utóbbiakat azonban a hatóság nemzetőröknek el
fogadni vonakodott, a minthogy tőlük egyéb polgári, igy a vá
lasztási jogot is megtagadta. E tekintetben az antiszemita taná
csosok és képviseleti tagok hivatkoztak az 1848. évi 23. törvényczikk 6. és 20. §-ra, melyben az állott, hogy csupán a törvénye
sen bevett vallásbeliek lehetnek választók. Ez azon alkalomból
történt nemcsak Munkácson és Beregszászon, hanem az országmás városaiban is, midőn a magyar kir. belügyminisztérium ápri
lis 20-án az 1848. évi 23. és 24. törvénycikkek foganatosításául
elrendelte, hogy a hatóságok és képviselőtestületek az uj alapon
szervezkedjenek, közgyűlésen választókerületeket alakítsanak, köz
ponti küldöttséget válasszanak s a választók összeírása mellett a
választás napját is tűzzék ki. Munkács város e célra november
hó 16-át tűzte ki, de a választók jegyzékéből a zsidókat kihagyta.
E sérelmes eljárás ellen, ezután a zsidók Eötvös Tamás kormány
biztosnál és a honvédelmi bizottmánynál kerestek orvoslást, vala
mint Uray Pál megyei első alispánnál is, ki mennyiben a bereg
szászi képviselőtestület a zsidók ellen többé kifogást nem tett,
pártjukat fogta; de mind amellett a munkácsi képviseleti tagok
konokul ellenkeztek, vitatván állandóan azt, hogy a zsidókat a
polgári jogok nem illethetik.*) Végre hosszas és izgalmas tár
gyalások és felterjesztések után, a honvédelmi bizottmánynak
Debreczenben 1849. március 1-én Munkács város közönségéhez
intézett erélyes határozata és a belügyminiszternek április 26-án
9855. B. sz. a. kelt rendelete következtében a zsidó lakosokat is,
bár nagyon megrostáltan. beíratta a választók és véglegesen a
nemzetőrök sorába is.
Mindezeket megelőzve azonban Munkácson már 1848 már
cius hónap végén Ruzsák Lajos kiszolgált gránátos altiszt s most
megválasztott százados alatt megalakult egy nemzetőri. csapat.
mely csupa keresztényekből állott s mely már a húsvéti római
és görög katholikus feltámadási ünnepen, valamint a szent ko
porsóknál tett disz szolgálatot s mely általában a város közbiz
tonsága felett őrködött. Majd az 1848. évi július 26-án. történt
felsőbb intézkedés és utasítás következtében alaposabban szer-

* ) E viszálykodást leírtam terjedelmesen a Beregmegyci zsidók történeti
című
müvemben, mely mindannyi más a megye és Munkács uj monográfiáját illetőleg
kéziratban van.
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vezkedett a nemzetőrség, mely két századból állott, lévén az
egyiknek Ruzsák Lajos s a másodiknak Nedeczey Ferancz a ka
pitánya, Akkor találtatott itt 247 zsidó lakos is alkalmasnak a
nemzetőrségre, kiket be is jegyeztek ugyan, de mennyiben meg
rögzött vallási szokásaikhoz képest szombaton fegyverhez nyúlni
és kivonulni vonakodtak, a keresztény bajtársaktól lenézettek és
kigunyoltattak, annyira, hogy közülök akkor egy sem választa
tott altisztnek. E mellőzést ismét ők vevék zokon s igy augusz,tus hó 29-én hitközségi elöljáróik utján kérvényt terjesztettek be a
városi hatósághoz, melyben felhozzák, hogy ők a forradalom és
szabadság kezdetén önként felajánlák éltöket a hazáért, de ezt a
lakostársak gunynyal fogadták s őket kirekesztették ; később pe
dig, midőn a kormánybiztos által augusztus hó 16-án felsőbb ked
vező elhatározás folytán a nemzetőrséghez való csatlakozásra felszólittattak, a névsorba beirattattak ugyan, de a tisztikar meg
választásánál tüntetőleg mellőztettek ; ez ellen kénytelenek tehát
óvást tenni, annyival inkább, mert ők a zászló alá még fel nem
esküdtek különben ők készek a nemzetőri hivatásnak megfe
lelni s az azzal járó kötelességeket teljesíteni s csak arra kérik a
hatóságot, hogy biztosítsa őket a felől, hogy szombaton és ün
nepnapjain a szolgálattól fel fognak mentetni ! . . Ily körülmé
nyek közt a szemiták később is csak mint tűrtek fordultak elő a
névsorban, tényleg azonban nem igen vettek részt a szolgálatban,
kivéve néhány értelmesebbet, kik később altisztekül is alkalmaz
tattak.
A munkácsi két századbeli nemzetőrök névlajstromát köz
löm függelékül 1. szám alatt; megjegyezvén, hogy hivatalos ki
küldetések alkalmával járt az őrmesternek öt napra zsoldul 2 frt.
tizedesnek 1 frt. 20 kr. dobosnak 32 és köznemzetőrnek 40 kr.
pengőpénzben s azonfelül egy adag kenyér.
1848. június 14-én ünnepélyesen felszenteltetett
a nemzetőr
ség zászlója, melyet lakoma és este bál követett. A felszentelés
alkalmával negyven darab ezüstfejű szög (melyeket a város 12
pengő krajczárjával készíttetett,) üttetett a zászlóba egy eszter
gályozott csinos kis fakalapácscsal, melyet Gáthy Samu akkori
városi főbíró megőrzött és később nekem gyűjteményem számára
ajándékozott. A lakomához hozatott a város Szolyváról két hordó
savanyúvizet, mi 1 frt. 36 kr.-ba került és süttetett négyszáz cipót
2'Yio és két házi kenyeret 36 krajcárjával, mi összesen 17 frt.
12 krba jött. A bál a Csillag vendéglő nagytermében tartatott,
fizetvén a város Halpert Salamon bérlőnek a teremért 10 frtot.
Érdekes és jellemző e tekintetben a városi jegyzőkönyvben elő
forduló e kijelentés augusztus hó 8-ról : »A mai gyűlésen Lang,
Vitusz előhozta, hogy a nemzetőri zászlószentelés alkalmával tar-
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tott bál idején tiz forint be nem fizettetett a jegyekért, mely
pénzt a városi pénztárból rendelt kifizetni azért, nehogy e hiány
miatt homály essék a nemzetőrségre, mely iránt a lelkesedés
nagy.«
De érdekesek a nemzetőrség felszerelésére tett egyéb kia
dásai is ; igy azon évi városi számadásokból kiemelem a követ
kezőket : Június 3-án a készíttetett ötven lándzsáért, minden ké
születtel s a nyelek festésével együtt fizetett a városi pénztár
53 frt. 20 krt. E g y harmadik dobra való vállszíjért 1 frt 20 krt.
Június 30-án Burger József lakatosnak ismét ötven lándzsáért 53
frt. 20 kr. Július 20-án a nemzetőri dobosoknak ajándékul 5 frt.
augusztus 11-kén Küzmann László puskamüvesnek a város két
bagnétos puskája kijavításáért 11 frt. 1 krt. augusztus 20-kán Behr
Zsigmond piktornak az őrsereg dobjain való négy abroncs meg
festéseért 1 frt. 36 krt. Szeptember hó 21-kén Maurer Fülöp rézgyári
művesnek az őrsereg részére készített két dobért 15 frt., ugyan
annak az őrsereg részére adott lőpor és golyóbisokért 9 frt. 24 krt.,
később ismét lőporért 9 frt. 32 krt. és a készletben tartott 50
fontért külön 40 forintot. November 28-kán a nemzetőrség do
bosa összeszakgatván a dob mindkét fenekén a bőröket, ezeknek
ujontai megcsinálásáért kiadás Robel Ferencznek 2 frt. 15 kr.
December 31-kén Dobszai István nemzetőri dobosnak. 31 napra
per 4 kr. = 1 frt. 24 kr. December 17-kén nemzetőreink Bereg
szászba kisérvén honvéd újoncokat, kaptak napidijakul 11 frt. 29
krt. December 18 kán beregszászi, nemzetőrök kisérvén Munkácsra
rekrutákat, fizetett a városi pénztár a rajok költött kenyér és ser
tés hus árául 1 frt. 12 krt

*
A március 15-iki eredménynek s annak, hogy április hó l i 
kén V-dik Ferdinánd király szentesité az 1848-diki alaptörvénye
ket, megörült az egész magyarság s bizonyára egyelőre senki
sem sejté azt, hogy a fényes és nagy reménynyel kecsegtetett
kezdetet mily gyorsan fogja elhomályosítani az ádáz sors, mely
Bécs felől csakhamar előre veté árnyékát. De mielőtt a vihar je
lei még feltűntek volna, a pesti intéző körök már elbizakodva
arra törekedtek, hogy a szabadság, testvériség és egyenlőség fej
lesztésének emlékéül és a március 15-ki nagy eseménynek meg
örökítéséül szobrot emeljenek ; mi végből 1848. április hó elején
Rottenbiller Lipót elnök és Irányi Dániel .helyettes, jegyző aláírási
iveket küldöttek szét az országban ; ezeket Munkács városi ható?
ság április 14-kén kiosztatni és a maga részéről a. városi pénz
tárból tiz forinttal az'adakozást megkezdeni elhatározta. (Váljon
mennyi folyhatott be e czélra az egész országból és mi sors érte
a gyűjtött összeget és a jó szándékot ?)
:
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A kültanács gondoskodott a belső rend lentartásáról önkörében is és e végből még április hó 7-kén bizottságot választott
meg a rendőri szabályzat elkészitésére ; ennek elnöke volt Gecsey György, tagjai pedig Freyseysen Dániel uradalmi ny. főnök,
Gáthy Sámuel városi főbiró*) és Lang Vitusz tanácsos. Egyszer
smind elhatározta, hogy a g. kath. toronyba állandó őr helyeztes
sék s e végre a szükséges intézkedés azonnal megtétessék. S
valóban Munkácson égető szükséges volt a jól szervezett rend
örségre, mert a megelőzött 1847. évben e tájon inség lévén, a
városban i tömérdek szegény napszámos, többnyire verhovinai
jobbágy tartózkodott, kik éhségből is rakásra haltak., 1847. decem
ber 14-kén Hajdú Jeromos, itteni g. k. lelkész panaszkodott a
városi hatósgnál az iránt, hogy e szegény jöttmentek nagyobb
számmal pusztulnak mint a cholera idején, s hogy ezek itt ingyen
temettetvén, ez által a g. k. temető immár annyira megtelik, hogy
a helybelieknek nem jut hely s igy gondoskodjék a tanács uj
temetőről. Mire a hatóság ugy határozott, hogy mennyiben a vá
ros erre alkalmas területtel nem rendelkezik, a megye utján hivattassék fel az uradalom, hogy ne engedje saját jobbágyait éhen
veszni, könyörüljön sorsukon és ne nézze, hogy azok idegen
földön éhenhalásra jussanak.
A munkácsi vár minden változás nélkül előbbi állapotjában
cs. és kir. katonaság hatalmában lévén,**) a vidékbeliek ugy mint
a helybeli lakosok nem j ó szemmel nézték, hogy a vár falán
sárgafekete zászló leng ; miért is a város képviselőtestülete bizott
ságot küldött oda, Laube Ferenc őrnagy és várparancsnokhoz, azzal
a felhívással, hogy az ország jel^n megváltozott viszonyához ké
pest a nemzeti zászlót, mint a magyar szabadság és államiság
jelvényét s a nemzeti színeket, mint az érzékre legelőbb ható
jeleket, tűzze ki ; midőn pedig ő azzal menté magát, hogy ily
*) Nem lesz érdektelen itt megjegyezni, hogy Gáthy Sámuel régi szokáshoz
képest 1847. november l-jén délután ismét megválasztatott főbirőnak még pedig
475 szavazattal s hogy a választó polgároknak a választás után cipő és bor oszta
tott ki a városházánál. A kültanács állott 32 tagból, kiket az 571 polgárból vá
lasztottak meg, akép, hogy tekintettel az itteni törvényesen bevett vallásokra a
római katUolikusokből lett 9, reformátusokból 10, g. katholikusokból 11 és ágostai
evangélikusokból 2 megválasztva. Mint látjuk, zsidó nem vétetett be. Mind a mel
lett a nemes osztályból még ötnek adatván hely a kültanáesban, eszerint a tagok
száma voltaképen 38-ból állott. A tiszti kart képezte: még egy exaktor (pénztáros,)
1 adószedő, 1 gyám, 1 fuvar (forspönt) biztos, 1 mezöbirő, 1 erd.öbiró, 1 belbiztos
(kapitány) és a városgazda.
* * ) A munkácsi vár ez időben egyszerű és elhanyagolt állapotban volt ; ké
sőbben, midőn 1855. évben az erődök sorából törültetett és polgári fegyházzá átidomittalott, tetemesen megváltoztatott, északi részén egy emelettel megnagyobbittatótt
és a nyolczvanas években a déli elöbástyákon uj épületekkel is elláttatott. Képünk
a vár előbbi régi alakját mutatja.
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zászlója nincs, válaszul azt nyeré, hogy ebbeli költséget a várerőditési pénztárból fedezze, melyhez törvényeink értelmében a
püspökök javadalmaiból is befolynak összegek. A parancsnok nem
tett ez ellen kifogást s biztatólag bocsátá el a bizottságot, azon
ban midőn napok multak, anélkül, hogy a kíváncsi környékbeli
lakosság, az óhajtva lesett nemzeti lobogót a vár fokán meg pil
lanthatta volna, április 16-kán a városi választmányi ülésen szóba
hozatott : »hogy jóllehet a város küldöttségének mult alkalom
mal a várparancsnokság azt az ígéretet tette, hogy a munkácsi

vár tornyára a nemzeti lobogó kifog tűzetni, de annak lengésén
szemeiket mindekkorig.sem legeltethetik, mennyiben a nemzeti
szinek, mint az érzékekre legelébb ható jelek használata, mihelyt
hazánkban a nemzeti szabadság nagy elve kimondatott, ország
szerte annyira létesittetet (igy), hogy templomokon és más köz
épületeken nemzeti lobogók már diszlettek és az ország várairól
szintén ily zászlók lengenek ; több helyeken a katonai tisztikar
nak s katonaságnak tisztelgései s a sor katonaság diszlövései közt
tűzetik ki a nemzeti lobogó a katonai laktanya homlokzatára ; —
e szerint itt is ennek mielőbbi létrehozatala végett az emiitett
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várparancsnokságot hivatalos uton emlékeztetni kellene«; mire
határozatképen
kimondatott : »hogy a várparancsnokság s azzal
egybekapcsolt hivatalnokok hazafiúi érzelmeiben meggyőződve
lévén, azon kedves meggyőződésben maradni közóhajtásunk, mi
szerint a nemes ígéretnek és már most törvényszerű kötelesség
nek' mostanig való nem teljesítése nem hazafiúi hidegségben rej
lik s a tisztileg adott szó be nem váltását más körülményeken
alapulónak gondoljuk, miután az egész belhadi erő s minden vár is
az országos törvény üdveit érzi s fedezése alatt nyugszik ; de azt
is jói tudva, hogy a lobogóra teendő költségek iránt is minden
aggodalom elenyészhetik, a várerőditési pénztár a hazai püspök
ségek jövedelmeinek egyik részével gondosan ellátva lévén s
ilyetén kiadás a felsőbb helyeken nehézség alá nem is vétethetik,
a t. várparancsnokságot hazafiúi buzgalommal megkérni elhatároztatik : hogy küldötteinknek adott szót beváltani, a várerősitési
hivatal utján a nemzeti lobogót a határunkban levő erősség he
lyére ünnepélyesen kitüzetni, azon nemzeti ünnepen leendő résztvehetés tekintetéből annak idejét eleve velünk tudatni, igy a
haza kivánatának s a mi közóhajtásunknak is betöltését eszkö
zölni mielőbb szíveskedjék.«*)
Azonban a várparancsnokság udvariasan bár, de határozot
tan kijelenté, hogy mennyiben felsőbbségétöl ily utasítást nem
kapott, annak megérkeztéig a városi hatóság kívánságának eleget
nem tehet.
E közben a belügyminisztérium április 16-kán 594. B. szám
alatti rendeletében intézkedett arról, hogy a megy é'fvtá^ffőispán
helyettesei (úgynevezett adminisztrátorok) hivatalaiktól fölmentes
senek s a főispánok kinevezéséig a kormányzást az alispán vezesse;
egyszersmind a főispánok fizetései az 1845-dik év előtti állapotba
helyeztettek vissza.
Április 19-kén kelt belügyminiszteri rendelettel az 1848. évi
V. törvénycikk értelmében a népképviseleti alapon alakítandó
megyei bizottságuk szervezése meghagyatott ; majd külön nyom
tatott íven április 20-káról a belügyminiszter rendeletet bocsátott
közre a városi tanács, képviselőtestület és tisztviselők megalakí
tása iránt ; ugyanakkor 16509. sz. a. következő rendeletet is boosátá ki a hatóságokhoz:
»Szükséges lévén, hogy az oly kiegészítő újoncokból, szabadságosokból vagy lábadozókból álló katonai csapatok, melyek
akár az örökös tartományokban fekvő magyar ezredekhez innen,
T

*) A városi jegyzőkönyvből szőrul-szőra kiírva, a végből is, hogy a haza
fias óhajtáson kívül, az akkor divatozott irmodor is kitűnjék.
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akár pedig az e honban tanyázó külföldi ezredekhez beküldetnek,.
rendeltetésűk helyére minden felakadás nélkül eljuthassanak, —
ezennel utasitom Ont, erélyesen gondoskodjék: hogy minden ily
nemű átkelő csapatok, melyek országbiztossági utalványnyal el
látva a kerület körében megjelennek, ne csak utjokat háborgatás
nélkül folytathassák, hanem az illető állomási helyeken kellőleg
is alkalmaztassanak és az eddigi gyakorlat szerint elláttassanak.«
Április 21-kén a belügyminiszter a közrend ügyében követ
kező rendeletet bocsátá ki a kormánybiztoshoz : a miniszteri orszá
gos .ideiglenes bizottmány folyó hó 20 kán megszűnvén munkál
kodni, addig is, mig a közrend fen tartására vonatkozólag részle
tesebb utasítást adhatnék, ezennel meghagyom Önnek, miképen
ez iránt kelendő tudósításait nekem öt naponként tegye meg, azon
kívül, hogy előző intézkedést vagy rögtöni segedelmet igénylő ese
tekről tüstént értesitend. Megjegyzem, miként több katonaság még
ez ideig sem érkezvén meg, a rendnek és csendnek fentartó ere
jét és elemeit a népben s a népnek illető óhajtásaiban kell önnek
feltalálnia, különösen az által, hogy a nép tévedéseiből felvilágosittassék és az által, hogy a vagyonosokból a törvény értelmé
ben, a nemzetőrség szaporittassék és hazafiúi tiszte s faladata annak
kellőleg megmagyaráztassák.
Ugyanazon napon. (1848. április 21.) 13. szám alatt intézke
dett a belügyminiszter a nemzetőrség szervezése iránt; meghagyta
az illetők összeírását, házszám és sor szerint, megjegyezvén, hogy
a személyes szolgálattól a törvény 1. §-a értelme szerint csak az
vétethetik ki, ki hibás testalkatánál fogva arra képtelen s mint
ilyen a lajstromban — tehetetlennek minősittetik; ki ezekenkivül
bármi más okból a személyes szolgálattól való felmentését kérné,
az egyenesen folyamodjék az országos nemzeti örseregi
tanáeshoz,
ki őt, ha okai méltányosak, a kinevezedő nemzetőrségi fővezér
személyes felelőssége mellett, de minden esetre a kiszabott 200
forint kárpótlás megtérítésével felmentheti.
Ennek folytán Beregmegyében. a nemzetörségbe valók összeiratván, május elején felirt a megye gróf Batthyány Lajos minisz
terelnökhöz, jelentvén, hogy a munkácsi, beregszászi, vári, nagy
beregi, beregujfalvi és tarpai nemzetőrség 1800 íőre megy s mint
hogy e megye a határszélen fekszik, s igy véletlen és váratlan
támadásnak lehet kitéve, küldjön számukra 2 —3000 lőfegyvert és
alkalmas oktatókat ; különben megjegyeztetett a feliratban, hogy
Szappanos József megyei írnokot és volt gránátos káplárt, úgy
szintén Ruzsák Lajos kiszolgált gránátos őrmestert erre igen alkal
masaknak találván, azokat hozza javaslatba. Különben május 8-kán
Hunyady József volt vürtembergi huszár és Szebenyei Lajos volt
1

16

-

báró Kiidclka-gyalogezredbeli altisztek
őrök kiképzésére.

is ajánlkoztak a

nemzet

A miniszterelnök 1848. április 22-ről rendelé", hogy meny
nyiben az országnak nemzeti huszár örseregre is szüksége leend,
a terv kidolgozása után, a jelentkezők abba önkéntesen besoroztathatják magokat; megjegyeztetvén, hogy a vezényleti nyelv a
magyar leend ugyan, de a beoktatáshál az illetők anyanyelve
fog
használtatni.
Május 2-ról a belügyminiszter 538. sz. a. rendeletet intézett
a főispánokhoz, melyekben ecsetelvén, hogy a márciusi esemé
nyek folytán mennyi uj jogokban részesittetett a függetlenné vált
állam népe, mennyi üdvöt és boldogságot várhatni az erdélyi
uniótól, a jobbágyság felszabadításától, a .szabadsajtó intézmé
nyétől s egyéb szabadalmaktól, mégis akadnak egyesek, kik
ez ellen bujtogatni s mintegy a szitott zavarosban halászni
szándékoznak ; miért is felhívja, hogy a népet a reformról alkal
mas módon felvilágosítani, az álfelvilágositásokról az idegen va
gyonra való áh Hozásról lebeszélni s ott a hol szükséges, a kinyo
mozandó lázitókat elrettenteni és ellenök szigorúan eljárni el ne
mulasszák. Továbbá tudatja, hogy'a Volt jobbágyokat vegyék szép
szerével rá, hogy ne csak saját immárTehermentesitett
földjei
ket jól műveljék, hanem jó fizetésért, bérért a volt földesuraik
földjeit is megmunkálni ne féljenek. Hol a volt inség következ
tében vető mag hiányzanak, ott e bajon segítsenek ; a kormány
pedig akép gondoskodand erről, hogy a felső vidékekre királyi
biztost küldvén, őt megbízza, hogy százötvenezer forintig bevásár
lást tehessen. A hatóság lásson utána befolyásával, hogy vettetlen
föld ne maradjon s a megfelelő magvetést az éghajlathoz képest
szorgalmazza, mint különösen tengerit, burgonyát és répát.
Még április végén intézkedett a magyar minisztérium, hogy
az ország egyes váraiban letartoztatott politikai elitéltek szabadon
bocsáttassanak; s minthogy ismeretes volt, hogy a munkácsi vár
ban is számos ily fogoly csörteti láncait s köztök tizenhárom cs.
és kir. katonatiszt is a lengyel Mazzuchelli ezredből, kik az 1840.
évben Gács országban tervezett fölkelés alkalmával mint a neve
zett ezrednél fölfedezett katonai összeesküvés részesei lettek a
politikai mozgalom áldozataivá ; a munkácsi lelkes polgárság kíván
csian s résztvevőén várta az intézkedés foganatosítását. Azonban
a várva várt esemény késett, annál inkább, mert Laube Ferencz
várparancsnok vonakodott a miniszteri rendeletnek eleget tenni,
miért is a munkácsi polgárokból, Kralovánszky László doktor s
uradalmi tisztviselő vezetése alatt egy 60 tagból álló küldöttség föl-
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ment a várba, az emberies és méltányos rendelet foganatosítását
szorgalmazni. A parancsnok azzal menté magát, hogy az o főhadi
parancsnokságától egyenes rendeletet még nem vévén, annak be
érkeztéig a foglyokat ki nem bocsáthatja, azonban a küldöttség
felhívására késznek nyilatkozott sürgönyt küldeni Bécsbe. S való
ban a gyorspostán intézett előterjesztésére nyolc nap múlva meg
érkezvén a várt kedvező válasz : a hét év óta letartóztatott fog
lyokról levétettek a láncok május hó 2-kán és közülök Auffenberg
Norbert*)
Favini József, Skibinszky Félix, Söldenhoffer Károly,
Lilpop Gyula, Bronievsky Román, Maievsky Rajmond, Stradiot
József, Agonát Pompejusz, Scholtz József és Szuchodolsky József
kibocsáttattak, kiket a munkácsi intelligens polgárság diadalma
san bekísért a városba, hol mint a zsarnokság mártírjai üdvözöltetvén, elszállásoltatok s kiváló vendéglátásban részesittettek,
később pedig kitelhető segélylyel ellátva, hazájukba visszaszállittattak. Itt létök alatt nemcsak a szőllöhegyek borházaiban rendez
tek nekik mulatozást, hanem bankettet is; bevezettettek a Casinóba
is, hol neveiket a vendégkönyvben bejegyezték.
' Az ekép megvigasztalt s szabaddá tett foglyok május 2-kán
hálájukat irásba foglalván (lásd függelékül 2. szám alatt), Bereg
és Szepesvármegyéhez, valamint Munkács város közönségéhez né
met nyilatkozatot intéztek, melyben üdvözölvén a szabad korszak
hajnalát, megköszönék szüleik s testvéreik nevében is a nemes
közbejárást és nem várt felszabadításukat.
Csak egynek az elitélt és itt elzárt politikai foglyok közül
nem jutott ez alkalommal osztályrészül az öröm és visszanyert
szabadság boldogító érzete : Dmitrasinovich
nevü lengyel eredetű
fiatal hadnagynak, ki 1840. év telén husz évi börtönre ítéltetvén,
most azért nem bocsáttatott ki s nem terjesztetett rá a megkegyelmezés, mert politikai vétségén kivül, más vádakkal is terhel
tetett ; azonban a melléktények korántsem lévén oly súlyosak,
hogy a kiszenvedett nyolc évi raboskodás által eléggé le nem
rovattak volna, azért a polgárok által megindított közbenjárás
folytán, azon 1848. évi december hó 4-kén, a magyar honvédelmi
bizottmány által ő is megkegyelmeztetett ugyan; de a szabadu
lás öröme többé neik hatott rá, a természet szabad éltető légében
sem épülhetett többé fel, mert a szerencsétlen áldozat börtöné
ben megőrült. . . .
*) Auffenberg Norbert később a forradalmi sereghez csatlakozott és nevét
Ormayra magyarosította ; alakított egy vadász-csoportot többnyire lengyel önkénte
sekből s mindvégig erélyesen küzdött a magyar szabadságért. 0 1813. született
Csehországban Dobrczanov-ban, mint cs. és k. hadnagy 1847-ben felségsértés miatt
elitéltetett ; a forradalomban Kossuth segédéül is működött, annak bevégezte után
azonban Pesten okt. 20. öt Haynau azért mert vele szembeszállt, minden kihallga
2.
Lehoczky Tivadar: Bcregmegye és a munkácsi vár,
tás nélkül felakasztatta.
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Á megyei képviselő választási kerületek megállapítása ügyében
Szemere Bertalan belügyminiszter május 11-kén 1259. szám alatt
rendelkezvén, felhivta a megye közönségét, hogy az 1848-diki V.
törvény 7. §-ának akép feleljen meg, hogy a szavazandó válasz
tók kerületei célszerűen a lakosok minden megterheltetése nélkül
állapíttassanak meg, a felosztási tervezet térképileg is tüntettessék
ki, megjegyezvén, hogy e végből nem szükséges nagyobb költsé
geket tenni, sőt inkább a takaros (igy) gazdálkodás
itt is, mint min
denütt, szem előtt tartandó.
Ezen térképek a megyéknek már létező
térképei után egyszerűen lemásolandók. Fökellék, hogy a kerü
letek egymástól külön szinek által megkülönböztessenek és mindez
mind a községekben divatozó nyelv és az azokban, valamint a
kerületekben létező népesség száma előbb külön-külön, azután
pedig összeségben egy, akár a térképen előadandó, akár ahoz
csatolandó jegyzékből világosan kitűnjék.< E munkálatot 14 nap
alatt kívánja beküldetni. Ez alkalommal Beregmegyében megállapittatott a négy képviselő-választó kerület, melyeknek választó
helyeiül kitüzettek Munkács, Mező-Kaszony, Beregszász és NagyBereg.
Majd május, hó 18-ról a belügyminiszter 1600 B. sz. a. kö
vetkező intézvényt kibocsátott : >A legújabb események félelmes
rohanással követvén és váltván fel egymást, elkerülhetetlenül szük
ségessé teszik, hogy az országgyűlés még f. é. július elején
összehivassék. Ennélfogva önöket (a megye egyetemét) sietek emlékez
tetni mindazon munkálat gyors megtételére, mi az 1848. V. tör
vénycikkhez képest megkívántatik arra, hogy a választók annak
rendé szerint összeiratván, a képiselők választása a kitűzendő időre
törvényesen és kellőleg végre hajtathassék.
Majd István nádor május 20-ról V, Ferdinánd király nevé
ben július 2-ra országgyűlést hirdetvén, az megyeszerte körözte
tett és közérdeklődést gerjesztett.
A vármegye közönsége azután gyorsan intézkedett is és
megejtetvén az uj választás/országos képviselőkül a népképvise
leti elv alapján megválasztattak a tiszaháti kerületben
Lónyay
Menyhért a kaszonyiban Szintay Jónás,
a felvidékiben
Buday
Sándor*) Ez
és autóbbinak
munkácsiban
megválasztását
Romána megyében
Ferenc uradalmi
némi zavargás
ügyész.*)
előzte meg ;
ugyanis midőn azon évi április 22. húsvét előtti szokásos feltámadás ünnepélyén
Munkácson a nemzetőrség is valláskülömbség nélkül diszszolgálatot tett s a szent ko
porsónál őrt állott, a római katholikus szertartás bevégzése után, átmentek a nem

zetörök a görög katholikus templomhoz k, hol az iskola épületben tanyát ütöttek, mig
párosával a szent koporsóhoz örökül vonultak, azalatt a többi ott bor mellett időzött;
igy történt, hogy az iskola helyiségben jelen volt Hajdú Jeromos
munkácsi g. k.
esperes lelkész is, ki az előkelő nemzetőrökkel, kik közt Román Ferenc uradalmi
ügyész, Freyseysen Gyula szolgabíró és nemzetöri százados s mások számosan voltak,

19 ~Itt •megjegyzem, hogy annakelőtte a megye nemessége és
egyeteme csupán két követet szokott volt választani; ilyenek vol
tak 1843-ban a pozsonyi országgyűlésen Uray Pál és Lónyay
Menyhért ; az 1847. november 7-kén megnyílt pozsonyi ország
gyűlésre pedig megválasztattak szintén Lónyay Menyhért és Szintay János megyei tiszti főügyész, kik a közbejött alkotmány és
kormányrendszer megváltoztatása folytán feloszlatott országgyűlés
után a július 2-ra Pestre hirdetett uj és első népképviseleti ország
gyűlésre ismét megválasztattak.
Eközben Bécs felől vészteljes felhők kezdtek tornyosulni
hazánk egén. A kamarilla országunk függetlenitésének folyamatját
kaján és irigy szemekkel nézvén, mindent elkövetett annak meg
akadályozására s rávette a királyt is, hogy Bécsből, hol a nép
nyugtalankodása miatt kevésbbé kezdé magát az udvar bizton
ságban érezni, Innsbrukba költözzék. Ennek következtében a ma
gyar minisztérium nevében Budapestről 1848. május 19-ről Gróf
Batthány Lajos elnök, Deák Ferenc, Szemere Bertalan, Klauzál
Gábor, Gróf Széchenyi István és báró Eötvös József miniszterek
aláírásával a HazafiakAxoz proklamációt intézett, melyben értesí
tek a nemzetet, hogy a felséges király épen most váratlanul el
hagyván Bécset, Innsbruk felé vette útját. E hirt azért siettek igy
köztudomásra juttatni, nehogy a más alakban való híresztelés nyug
talanságra vagy izgatásokra adjon alkalmat. Sajnálkozását fejezé ki
a minisztérium a felett, hogy a jó király Bécsből inkább egye
nesen hű magyarjai közé nem jött, hol szentséges személyét bipplitizálván, kijelenté s becsületszavára fogadá, hogy Román Ferenc megválasztá
sára fog törekedni, toasztjában kimondván, hogy huncfut gazember legyen, ha szán
dékát megváltoztatja, miért ismét viszonzásul a jelen volt nemzetőrök kijelenték, hogy
őt tábori papjuknak fogják kineveztetni. Mégis későbben paptársai körében más
vidám alkalommal Hajdú hivatván fel arra, hogy lépjen fel képviselőnek, ezt nem
csak elfogadá, hanem a cél elérésére mindent elkövetett, még azt is, hogy tulbuzgalmukban a papok a választó népet, hitsorsosaikat az urak és uj intézmények ellen
felbujtassák. Mit Román pártfelei látván, nemcsak a megyei hatósággal törekedtek
a lázitásszertt zajongást és korteskedést megakadályoztatni, hanem június 9-én het
venkét előkelő munkácsi polgár éles modorban felterjesztést intézett Popovics
Vasul
g. k. püspökhöz, kérvén őt, hogy föpásztori tekintélyével hasson oda, hogy az elfa
jult korteskedést korlátoztassa s a népet fanatizáltatni s tévútra tereltetni ne engedje ;
ebben különösen a holubinai, volóci, ploszkói, bukóci és oroszvégi lelkészeket emlí
tek olyanokul, kik a főszerepet viszik. Ily ellenmüveletnek azután következése volt
az, hogy Hajdú megválasztatása nem sikerült. A püspökhöz intézett felterjesztéshez
csatolták Román pártfelei június 5-ről kelt azon bizonyítványt is, melyben az április
22-kén a munkácsi g. k. iskolában jelen volt nemzetörök a fönebbi tényállást s
jelenetet igazolák. Ezeknek nevei következők : • Ruzsák Lajos nemzetöri százados,
Hrehuss György urad. számvizsgáló, Olsavszky László nemzetöri főhadnagy, Dör
Antal ispán, Andrássy Ferenc, Telgarecz János és József, Szenkőszky Sándor és
József, Komáromy Károly, Cseh János, Hrehuss Kálmán és lános és idősb. Hubert
József.

zonyára buzgó lelkesedéssel környezné a nép, mely szabadságá
hoz s törvényes fejedelméhez szeretetben és hűségben ingadozni
soha nem fog. E forró óhajtását a nemzetnek tudtul is adák a
fejedelemnek, biztosítván őt a hódoló bizalomról, a hűségről és
ragaszkodásról, azonban eredménytelenül s igy nehogy c viszony
változást szenvedjen s a kapocs fentartassék, a minisztérium uta
sította herczeg Eszterházy Pált, mint ő felsége személyéhez ren
delt felelős magyar minisztert, hogy a királyt mostani tartózko
dása helyére azonnal kövesse s törvényszabta állásában magas
személye mellett maradjon. )
A minisztérium számit e válságos napokban a nemzet és
népek bizalmára s hő támogatására, hogy nehéz feladatában el
járhasson. Felhívja tehát a hon minden polgárát, hogy legyenek
erősek és állhatatosak a hon és szabadság iránti szeretetben és a
törvényes fejedelem iránti hűségben ; legyenek egyetértők s mel
lőzve minden viszálykodást, mi erejét megtörhetné, egy célra
egyesülve munkálkodjanak a haza megmentésén. Felszólitja a hon
polgárait, hogy a hirdetett önkéntes seregnek kiállítását haladékta
lanul segítsék elő s a veszélyeztetett haza oltárára áldozatul
te
gyék vagyonuknak
valamely részét s adjanak a hon védelmére
—
kitől egyébként nem telik — kölesönképen pénzt vagy egyéb oly
vagyont, mit könnyen pénzzé lehet fordítani. . .
Egyszersmind a belügyminiszter azon napról (május 19.) 1497.
B. sz. a. külön rendeletet intézett a törvényhatósághoz, melyben
a király eltávozását székhelyéről tudatván, megjegyzé, hogy ha
zánkat köröskörül oly irányú és, természetű mozgalmak nyugta
lanítják, melyek veszélyesekké válhatnak. Ellenséges törekvések
kel — irja — találkozunk még kedves hazánk anyai keblében is.
— Ébren kell lennünk, készen kell lennünk ; nyújtsanak minden
nek béke olajágat, de a hadi megtámadás visszaverésére is gyűjt
sünk magunknak erőt és hatalmat. Ugy látszik, a vész és veszély
titokban készül ; — talán nagyobb mint hisszük, talán kisebb,
de ép azért ugy a nagyobb, mint a kisebb, találja készen haza
fiúi sziveinket. Királyunk itt teljesen hü sziveket, ha máshol nem
találna. Mindazon népek, melyekkel századok óta hasonló sors
ban osztozánk a magyar szent korona alatt, egyesüljünk most a
király fölséges személye körül, felhagyva minden visszavonással
és összeolvadva a fejedelem iránti hűségünk bebizonyításában.
Hazánkat egészen meg kell tartanunk, a maga teljes épségében
15

*) Ungmegye bizottmánya 1848. május 24-kén 555. sz. a. közié pártolás vé
gett V. Ferdinánd királyhoz azon nap intézett kérvényét, melyben esdeklik, hogy
mennyiben a bécsi zavarok miatt onnan eltávozott, jöjön a Magyarok körébe s kor
mányozza az országot Budavárából. . .
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termékenységében, hogy , legyen méltó földe a nemzet diszlő
virágának.«
Azután felhivja a hazafiakat áldozatra s arra, hogy kiki lel
kiismeretesen teljesítse kötelességét, mert pillanatai a hazának
most drágák, azokhoz élet és halál van kötve. Felhivja, hogy a
rendes nemzetőrség sorai minélelőbb lelkes fiakkal beteljenek; s
felhivja a hatóságokat, hogy a polgárok lelkesedését felébreszteni
igyekezzenek s őket a körülmények szerint adakozásra serkent
sék ; felhivja, hogy 1. Nevezzenek ki küldöttségeket, melyek a
helyszínén az ajánlatokat átvegyék s feljegyezzék. 2. Elfogadható
készpénz, drága érc, fegyver, gabonanemü, posztó, vászon s min
den, mi könnyen pénzzé fordítható, kölcsön és hitelre való aján
lat is elfogadható. 3. Az igy szerzendő pénz a törvényhatósági
pénztárba helyezendő s arról 14 naponkint a bel- és pénzügy
miniszter értesítendő. 4. Az állandó választmány rögtön intézked
jék, hogy öt tagból álló ily küldöttségeket válasszon. Végül pedig
következőn nyilatkozik : »Hazánk gazdag fiai bírnak áldozni. Szá
zadok óta nem volt szentebb kötelességünk a haza és a király
iránt. Újra tegyük ragyogóvá a magyar koronát, újra tegyük le
alapját a magyar hazának. Ez a cél, ez a feladás, mit nem nagy,
hanem a gyors segedelem által érünk el.«
E rendelet foganatosításául azután Beregmegyének május hó
26-án tartott közgyűlésén következő küldöttségek választattak
meg :
A tiszaháti járásban : Bay Ferenc, Lónyay Bertalan, Szabó
Károly, Ködöböcz Mihály, Szarka József szolgabíró esküdtjével,
Gotteszmann Miklós és Nagy János.
A felvidéki járásban : Morvay Károly, Ilosvay Sándor, Viscsák Gergely, Pásztélyi András gk. esperes, Pordán Gergely,
Monyák Balázs és Dessewffy János szolgabíró esküdtjével.
A munkácsi járásban : Román Ferenc, Hajdú Jerom, gk.
esperes, Guthy László, Munkácsi Sándor, Ilosvay Gusztáv szolga
bíró esküdtjével és Lang Vitusz ; végre
A kaszonyi járásban : idősb Füzesséry Gábor, Atányi Dániel,
Literati János, Galgóczy Pál, Orosz Miklós, Bacsinszky Ödön, Hidi
János Dobronyból és Dancs Menyhért szolgabíró esküdtjével ;
meghagyatván utasításul azoknak, hogy a hon terhes körülmé
nyeit helységenkint a lakosoknak feltárván, őket adakozásra birni
s a begyült adományokról tizennégy naponként az alispáni hiva
talnak jelentést tegyenek. E felhívás folytán Munkács város száz"
forinttal járult az ország segedelmére. Ugyanakkor a közgyűlés
a nemzetőrség fölfegyverzését is ajánlá a minisztériumnak figyel
mébe annál inkább, mert Beregmegye az ország határszélén
h-
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küdvén, megtámadásoknak lehet kitéve s "igy a határon belül
levő többi megyéknél nagyobb veszélylyel fenyegettetik. Kérte
a minisztériumot arra is, hogy mennyiben a megye minden na
gyobb községeiben válogatott egyénekből a nemzetőrség már alakitva van, jó lenne, ha azok fegyvergyakorlatra rendszeresen tanittatnának. . . .
E közben az ország alsó részén fellázadván a rácok és szer
bek, Erdélyben az oláhok nyugtalankodván és tul a Dráván hor
vátok békétlenkedvén, főleg midőn gróf Iíedler Ferenc bán lemon
dásával ő felsége július hó elején a megürült báni méltóságra báró
Jellasich József ezredest, cs. kir. tábornoki őrnagygyá és valósá
gos belső titkos tanácsossá is kinevezé ; — ki csakhamar a bécsi
kamarillával szövetkezvén, Magyarország ellen kezde agyarkodni ;
— a minden oldalról mutatkozó veszély elhárítására buzgón inditá
meg a kormány a szükséges intézkedéseket, bizalmát vetvén a
felszabadított népbe és a nemzetbe. Csakugyan május 20-ról
Szemere Bertalan 1663. B. sz. a. külön rendeletet bocsátott ki a
kormánybiztosokhoz is, melyet igy kezde : ^Fiatal szabadságun
kat számos ellen körözi. Tartani lehet, tartani kell, hogy a szö
vetkezés alattomban és álnokul szőtt fonalait nemzetéletünk meglojtására használni akarandják. A veszély közel á l l ; kitörése meg
ingathat bennünket ; de bizton hisszük, hogy elvonulását mint
nemzet fogjuk ünnepelni, lételünk alapjaiban szilárdítva, bátorság
ban és hatalomban erősödve«. . . Meghagyja azután a biztosnak :
hogy a kormányzására bizott megye határaiból, külön rendelet nél
kül ne távozzék, mindaddig, míg a készülő fergeteg elvonulandott, vagy ellenünk leküzdetett ; felhívja, hogy az uj honvédség
toborzását lelkesen indítsa meg és folytassa ; hogy az adakozások
gyűjtését szorgalmazza ; hogy a nemességgel a nemzetiségünket
fenyegető cselszövények erőszakáról, — a népet azon szolgaság
állapotáról hatóságilag és lelkészileg felvilágositassa, mely elle
neink győzelmének szükséges következménye leendene ; hogy a
bujtogatókat erős kézzel fékezze és a büntetőhatóságnak átadja :
hogy a személy és vagyonbiztosság sérthetetlenségét minden áron
megóvja és hogy a község bűnpártolás esetén felelős lesz a kár
ért. Végre leiratát ekép fejezé be : »Csak kevés vonásokat iktat
tam ide figyelmeztetésül, keble fogja sugallahi az eszközök azon
nemeit, melyek rendkívüli esetekben a cél elérésére vezetnek.
Hazánk és nemzetiségünk szeretete lesz a támasz, mely intézke
déseinek hatályt s erélyének sikert biztosit. Erőt csak egyesülés
ad ; az egyesülés pedig csak ott létezhetik, hol kötelességét min
denki teljesiti. Ezt öntől és minden fiaitól elvárja a haza.*
Egyszersmind külön rendeletben 1611. B. szám alatt felhívta
a megye egyetemét (közönségét), hogy ott, hol szükséges, . a
r
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közcsendet s a megháborított közbiztonságot, karhatalommal
állít
tassa helyre, mely költséget, ha az elitélteken megvehető nem
volna, az.egész községen vegye be s e rendeletet ez okb^l tájé
kozás végett a divatozd nyelveken tegye közhírré.
A kormány intézkedései folytán az első tiz honvéd zászlóalj
aíakitása az országban megkezdetvén, megyénkben is találkoztak lel
kes ifjak, mint Guthy Ferenc, Buday Lőrinc és mások, kik az ügy élére
állván, a toborzást meginditák s a X. honvédzászlóaljba
önkéntes
honvédelmi beállottak.
Guthyn kívül beállott Somossy Bertalan,
Gerzsenyí József, Kovács Győző ügyvéd, Komáromy Pál, Göncy
Sándor ügyvéd, Ilosvay Kálmán, Nagy Ábrahám mérnök, László
István földmérő, Jósa György, Ilosvay Lőrinc földbirtokos és
esküdt és Székely Benedek ügyvéd s nemzetöri tiszt, kiknek
példája után indulva, csakhamar
más hatvan ifjú csatlakozott
hoz
zájuk.
E szép jelenetről gróf Batthány Lajos miniszterelnök és báró
Baldácsi Manó ezredes azonnal gyorspostán azon kéréssel érte
síttettek, hogy a nevezett ifjak, kik népszerűségük folytán itt
tekintélyes csapatot toborzani és alakítani képesek, abban tiszti
minőségben alkalmaztassanak. Ez ugyan nem történt meg, hanem
az országos haditanács elnöke Pestről május 30-ról tudatta a me
gyével, hogy a jelentkező ifjak buzgalmát dicséri s azokat oda
kéri utasíttatni, hogy a Debrecenben alakuló X . honvéd zászló
aljba akár ott, akár a nagy-károlyi vagy kallói toborzási székhe
lyén beállhatnak. A csapatot elmeneteléig a megye élelmeztette
s midőn végre június 14-kén Beregszászból, hol összegyűltek, nagy
tömegtől kisérve harsogó zene és lelkes éljenzések zaja mellett
elindultak, néhány napi menetelés után Nagy-Kalló-b&n
megálla
podtak, hol csakugyan a később oly híressé vált X . honvédzász
lóaljba felesküdtek. Innen e csapat az ott összegyűlt többi sza
bolcsmegyei önkéntesekkel Debrecenbe
vezényeltetett s onnan
háromheti gyakorlati kiképzés után, a fellázadt rácok ellen NagyBecskerek vidékére irányittatott az egész zászlóalj, mely ott hősi
esen és diadalmasan harcolt, éppen ugy, mint később a kifejlő
dött szabadságharc folyamában, midőn Görgey Arthur
hadvezér
alatt a téli és tavaszi hadjáratokban, Kápolnánál és Kövesdnél,
Szolnoknál, majd Budavára
bevételénél s később a csornai, temes
vári és lugosi s egyéb mintegy negyvennégy kisebb-nagyobb
ütközetekben mindvégig döntő részt vett. Rövid időn többen tisztekül kineveztettek, mint Guthy, ki a tavaszi hadjáratokban már mint
százados és Somossy mint főhadnagy működött. Gerzsenyi pedig a
szolnoki március 5-ki diadalmas csatában megsebesült többed ma
gával, kár, hogy adatok hiányában nincs módomban valamennyi-
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öknek nevét feljegyezni, hogy vitézségük és feláldozó hazaszeretetöknek e helyen is megörökiteném emlékét. . . .
E közben Munkácson a várban őrségül elhelyezett két szá
zad Hartmann-féle ezredbeli katonaságon felül még bent a város
ban is ugyanannyi magán polgárok házaiban elszállásolva lévén,
ez utóbbiak igen feszélyezték a lakosságot, miért is május hó 22.
képviselőgyülésen elhatároztatott, hogy a katonai szállásolási te
hertől való menekülés céljából építsen a város közköltségen a
Hegyes-féle telken, szemben a sóházzal, kaszárnyát, melynek elő
készítésére bizottságai Lang Vitusz elnöksége alatt Szunyogh
Lajos tiszti ügyész és Gáthi Samu bíró küldetett ki. Azonban a
közbejött váratlan események folytán, az épités csupán a terve
zésnél maradt. Germars Alajos urad. építész elis készité a tervet,
melyért június 30-án a város neki 20 frtnyi dijt megállapított.
A. hazánkban kifejlődött harci mozgalmak hírére az idegen
tartományokban, Oláh, Cseh és Lengyelországokban állomásozott
magyar sorezredbeli hadfiak honszeretetöktől ösztönöztetve ; kissebb-nagyobb csapatokban igyekeztek hazájukba bejönni s a szo
rongatott országnak szolgálataikat felajánlani. Igy már május 21-én
bejött Vereckén át Münszter főhadnagy; május 27-én pedig Schultz
főhadnagy; de legelőször megérkezett Várady nevü káplár a
vürtembergi 6. huszár ezredből, ki május 9-én Vereckére ért s onnan
Munkácsra ment. Igy történt továbbá, hogy május hónap vége
felé több huszár csapat megindult Galíciából hazánk felé, kiket
Kassán, Munkácson és M.-Szigeten állomásozott osztrák katona
ság erővel szándékozott visszatéríteni. Egy századot csak június
elejére vártak a határnál, az azonban már május 31-én váratlanul
megjelent Munkácson, Kőrösy kapitány alatt a Vilmos porosz
ki
rály 10. huszárezredéből*),
melyet itt a város kitűnő lelkesedéssel
és vendégszeretettel fogadott. Midőn e huszárok, kik hosszú éve
ken át távol valának a hazától a beszkidi határhegyre értek, hon
nan messze kilátás nyilik be az országba, a viszontlátás örömé
ben leborultak a haza szent földére s könnyezve csókolák és
ölelek azt. . . .
Június 4-én irta Bechtold tábornagy a cs. és kir. kassai osz
tályparancsnok a báró Hartmann-ezred 2-dik zászlóalja parancs
nokságához Máramaros-Szigetre, hogy miután tudomására jutott,
*) A huszárok öltözete 1849 után megváltoztatván, nemlesz fölösleges itt
megemliteni, hogy 1848-ban a 6-dik vagyis akkor Első Vilmos würtenbergi
király
nevét viselő huszárok egyenruhája volt : fekete csákó, búzavirág szinü mente, dol
mány és nadrág sárga gombokkal ; a IV. Frigyes
Vilmos porosz király nevét viselő
10-dik huszár ezred pedig : fűzöld csákó, világos kék mente, dolmány és nadrág,
sárga gombokkal.
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május 31-ik napjáról 423. sz. a. tett jelentése folytán, hogy a
galíciai Máriampolból esküszegőleg megszökött egy százada a
Würtembergi király nevét viselő huszárezrednek oda megérkezett,
egyúttal tudtul adja a zászlóalj-parancsnokságnak, hogy a Vilmos
porosz király huszár ezred 2-ik őrnagyi osztálya, mely azon hó
4. és 7-ik napjain Munkácsra érkezend, ez esemény következté
ben a kassai parancsnokságtól azt a rendeletet vevé, hogy Mun
kácson állapodjék meg és ott a további utasítást várja bé. Meg
hagyja tehát a zászlóalj parancsnokságának, hogy kisértse meg a
nevezett századot annak vezérlője (Hodossy Sándor kapitány s
a többi előjárók által) a rögtöni észszerű visszatérésre azzal a
hozzáadással rábírni, hogy csupán ez uton remélheti a század,
mielőtt szigorú intézkedések tétetnének, mint kötelességéhez ön
ként visszatérő katonaság, több más eltévedt alattvalókhoz hason
lóul, ő felségének a császárnak közbocsánatát megnyerhetni. S
június hó 5-kén csakugyan megérkezett e század Munkácson, hol
a helyi cs. k. parancsnokság megkísérté a visszatérítést, de e edménytelenül, mert ezek konokul és határozottan megtagadták az
utasítást s magukat éppen ugy, mint e tájban Lenkey
kapitány
vezetése alatt M.-Szigetre érkezett Würtemberg-huszár századbe
liek á magyar kormány rendelkezése alá tartozóknak kijelentették.
A minthogy azután néhány napi pihenés és a polgárság részéről
való szivöslátás után az ország belsejébe rendeltettek, hol mind
végig vitézül harcoltak. Az ekép önként bejött huszárok ügyében
a megye közönsége is felirt a minisztériumhoz, hogy hazafias
tettökért bántódásuk ne legyen s e felíratott pártolás végett közié
a több megyékkel is, mire Borsodmegye július 3-kán 2954. sz.
a. válaszolá, hogy hasonló szellemben tett ő is felterjesztést.
A várban és városban szállásolt négy század Hartmann-féle
gyalogság pedig, mely utóbbiaknak itt gróf Mayerberg volt a
parancsnokuk, felsöbbleg utasíttatott, hogy a nemzetőrséget a fegyververgyakorlatban
oktassa ;*) mit ezek tisztei azonban kelletlenül
tettek, annálinkább, mert a fegyelmetlen s kellően fel nem szerelt
nemzetőröket lenézték, mi gyakran kifakadásokra s civakodásokra
szolgált okot. Igy történt, hogy juniüs 18-kán is Munkácson a
sorezred legénysége s a nemzetőrök közt véres verekedés történt,
melynek következtében a nevezett százados gróf, panaszt emelvén,
Szemere Bertalan belügyminiszter július hó 12-én 5113. sz. alatt
kelt leiratában meghagyá a megyének, hogy Balogh Ferenc urar

* ) Megjegyzem, hogy a magyar nemzetőrség könnyebb és egyöntetű módon
való kiképeztetése céljából Rainhardt Alvin, cs. k. őrnagy kiadá a gyakoroltatáshoz
szükséges parancsszavakat, melyeket az országban széltében használtak s melyeket
emlékezet okáért függelékül 6. sz. a. közlök.
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dalmi igazgató elnöklete alatt vegyes bizottságot küldjön ki az
ügy felderítésére s az eljárás eredményét jelentse be.
. Május 18-án 19. sz. alatt Mészáros Lázár
Budapestről a
megyéhez irt. levelében tudatta, hogy harmincöt éves hadi pályá
járól hazája és királyától hadügyi miniszterré kineveztetvén, ajánlja
magát hódolattal és kéri eljárásában a megye támogatását. Június
10-én pedig 266. sz. alatt megköszöni az e hó 5-én hozzá inté
zett üdvözletét a megyének s kijelenti, hogy »mint önök bennem,
én önökben bizom !« ígéri továbbá, hogy minden percét a haza
javára feláldozza (L. függelék 3. sz. a.)
E közben hire ment Munkácson annak, hogy a munkácsi
cs. k. katonaság május 27-én innen el akar távozni Ungvár-felé
a végből, hogy onnan ezer darab puskát hozzon be a várba ;
mire Freyseysen
Gyula nemzetőri százados május 26-án erről
Uray Pál beregmegyei alispánnak sürgős jelentést tett, kérvén
tőle további utasítást. A dolog azonban minden további fejlemény
nélkül elcsendesült.
A belügyminiszter május hó 20-án 1643, B. sz. alatt értesité a megyét, hogy a >Közlöny* június hó 8-ától hivatalos alak
ban ki fog adatni s azt minden törvényhatóság, megye, kerület,
város és község köteles tartani és járatni. Meghagyja, hogy a lap
bekötve őriztessék s ahoz a jegyzők tárgymutatót készítsenek, A
nem magyar ajkú községek nem köteleztetnek a járatásra, de a
törvényhatóság gondoskodjék, hogy a hivatalos rendeletek lefordítva
köröztessenek s a más nyelven megjelenő lapokban legalább
kivonatban közöltessenek. A Közlöny ára nyolc forintban állapít
tatott meg, a hátralevő hét hóra pedig 7 forintban. Majd június
5-én 1344. sz. alatt rendelé, hogy mennyiben a Közlöny cimü
lap a hatóságoknak hivatalos hirdetések közegéül szolgáland, a
törvénykezési hirdetések dija három forint minden alkalommal a
közlendő hirdetéssel együtt beküldessék.
Deák Ferenc igazságügyminiszter pedig június 1-én 136. sz.
alatt felhívta a vármegyét a pesti ügyvédi karnak
hozzáintézett
felterjesztése folytán, hogy az ügyvédek és perlekedő felek érde
kében addig is míg a törvényhozás tüzetesen intézkednék, a fel
es alperesi ügyvédek munkadiját mind rendes mind a sommás
perekben határozza meg birói megállapítás végett. . Ugyan e
miniszter június 5 ről elrendelé, hogy a pesti váltótörvényszék
ezentúl ily hivatalos pecsétet használjon : Pesti
váltótörvényszék
pecsété 1848. A debreceni, aradi, eperjesi, pozsonyá és soproni
váltótörvényszékek szintén 1848. évszámmal ellátott pecsétet hasz
náljanak, valamint június 20-tól fogva a Tiszán inneni
kerületi
tábla is.
..
,
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Ugyanakkor Szemere belügyminiszter 2143. sz. alatt meg
hagyd a megyének, hogy a magyarországos statisztikai hivatal
igazgatója; Fényes Elek megkeresésére készségesen közölje vele a
megkívántató adatokat, mivel a közigazgatás és a törvényhozás
csak akkor lehet megfelelő és célszerű, igazságos és áldásthozó,
ha honunkat teljesen és minden viszonyaiban tökéletesen is
merjük.*
Mészáros Lázár hadügyminiszter Budapestről június 25-ről
1129. sz. alatt rendelé, hogy mennyiben az alsó vidéken kitört
lázadás és fölkelés elnyomására az ország felső vidékeiről is kény
telen katonaságot leküldeni, a megmaradó katonaságnak könnyű
módon lehető összevonatása és alkalmazása végett oly állomáso
kat jelöl ki, melyekről azok a szükséges pontokra gyorsan b e rendelhetők leszenek ; az illető vármegyék a nálok elszálláso
landó csapatokat az illető katonai pararcsnokságokkal egyetértőleg helyezze el és élelmeztesse. E szerint elhelyeztetett
1. A Vilmos nevet viselő, zászlóalj vezérkara és két század
Lőcsén, egy század Késmárkon, kettő Eperjesen és egy Homonnán.
2. A Vilmos ezred tábori zászlóaljából a vezérkar és öt szá
zad Kassán, egy század S.-a.-Ujhelyben.
3. A Hartmann-ezred
2-dik tábori zászlóalj-vezérkara és egy
század M.-Szigeten, egy század Técsőn, egy Hosszumezön, egy
Munkácson és egy Ungváron ;
4. A Vilmos király nevű huszárezredből egy század NagyMihályon, egy század Terebesen, egy Göncön és egy Szepsiben.
E szerint a Hartmann-ezrednek,
melynek toborzási helye
Galícia volt, nyolcz százada szállásolt e tájon s idegen ajkú tiszt
jei gyanúsan és gúnyosan nézték a nemzetőrök és honvédek
fejlődéseit, kiket ráadásul még gyakorolniuk is kellett felsőbb
intézkedés következtében, a mint Mészáros hadügyminiszter erről
Budapesten augusztus hó 2-án 1700. k. sz. alatt a megyéhez in
tézett leiratából kitűnik, ki tudatta, miszerint intézkedett, hogy a
nemzetőröket a Munkácson szállásoló Hartmann ezredbeli katona
ság oktassa a fegyverforgatásban.
Munkács városban is újonnan szerveztetett a nemzetőrség,
főleg midőn a felsőbbség a zsidókat is bevétetni rendelte és
július. 16-án- megválasztatott Eötvös
Tamás közbejöttével, ki a
beregmegyei nemzetőrség őrnagyául kineveztetett, az uj tiszti
kar is, mely következőkből állott. A z l . században lett századossá
Freyseysen Gyula, alatta főhadnagy Ruzsák Lajos, alhadnagy Far-
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kas Károly és Joó Alajos, őrmester Waary László és Ganovszky
János. A Il-ik században, melyhez a munkácsiakon kivül még a
pósaházi, alsó és felső schönborni, berezinkai, oroszvégi, seltsztoi és uj klenóci nemzetőrök is csatoltattak: százados Nedeczey
Ferenc, főhadnagy Dragonszki József, alhadnagy Maurer Fülöp
és Rothmeier József, őrmester Máté József és Dör József. (A
többi nemzetőrök névsorát lásd függelék 1. sz. alatt.)
A szervezésnél azon kérdés merült fel, mely a megyénél
is tárgyaltatott, hogy a frigyesfalvai
vasgyári munkások a nemzet
őrséghez sorozandók-e, e kérdés tisztázására és jelentéstételre a
közgyűlés július 17-én 356. sz. alatt kiküldé Gecsey György és
Lang Vitusz bizottsági tagokat; kik azt javasolták, hogy mennyi
ben a vasgyári munkások a gyárból el nem távozhatnak s az
összeirt 109 férfi munkás gazdái hatalom alatt állónak tekintethe
tik : rendes nemzetörökül ne alkalmaztassanak, hanem saját kivánatuk s az uradalom érdekéhez képest, mind a gyár mind az
uradalom megvédése céljából tiszteik parancsnoksága alatt önkén
tes csapat alakítására
hatalmaztassanak
fel.
A megyében s különösen Munkács városban a jövő-menő
katonaság elszállásolása és fuvaroztatása nagy teherül nehezed
vén a lakosságra, Klimko Sándor munkácsi fuvarbiztos és társai
a belügyminiszterhez kérvényt adtak be az iránt, hogy a katonaszállásolás
kötelessége
már most köztehernek
nyilvánittassék ; a
beadvány elintézéséül a belügyminiszter június 30-án 4479. B.
sz. alatt ezt helyeselvén, oly meghagyással küldé vissza, hogy e
részben hozott határozatnak pontos végrehajtása iránt addig is,
mig a közteherviselésről szóló 184-8. VIII. törvénycikk életbelép
tetnék, hathatósan intézkedjék a megye. Főelvül tüzetett ki e
tekintetben az, hogy ebbeli terhek alól senki se vonhassa ki
magát.
Csakugyan a miniszter július 12-én. 5061. sz. alatt Várpa
lánkának bekebeleztetése iránt is felhívta a megyét, a község
addig az ottani várparancsnokság alá tartozván ; azonban e fel
adat megoldása el-elhalasztatott.
Július 25-én 692. sz. alatt megrendelé Mészáros
hadügymi
niszter, hogy a nemzetőrök közé aggokat, betegeseket és gazda
sági bajokkal terhelt egyéneket ne sorozzanak be s alkalmilag
kirendeléseknél útnak el ne indítsanak ; e végből kívánja, hogy
a kellően összeirt nemzetőrök névsorát terjeszsze fel . hozzá a
megye, melyben kitüntettessék 1. hány nemzetőr van a városban
vagy megyében. 2. Mennyi ezek közül némileg kiképzett és fel
fegyverkezett ; 3. hányat lehetne önkéntesül
kirendelni. Megjegyzé
még, hogy a szükségessé vált kiinditást majd ő fogja megrendeln
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s hogy arra a közhivatalnokokat, posta, só és uradalmi tiszteket,
lelkészeket és orvosokat szolgálatuk érdekében ne késztesse.
Ily önkéntesen szolgálatra jelentkező nemzetőrök toborzá
sát Munkács város már azon hó 28-kán elhatározván, készítte
tett e célra egy nemzeti zászlót, mely 5 frt. 23 krba került s a
zenészek és felfogadott verbunkosokra külön költött 24 frt. A
csapat alakítása azonban elhalasztatott.
Június 17-én Kossuth Lajos pénzügyminiszter 739. sz. alatt
tudatta a megyével, hogy a sereg felszerelésére a hü polgárok
által ajándékozott adományok •— pénzen kivül — Debrecenbe az
ott felállított zászlóalj parancsnokságánál szolgáltassa be nyugta
és világlatbantartás mellett. Ugyan ő július 10-én 1204—1220.
számok alatt megszűnteié az országban még létezett bécsi, linci
és gráci sorsjátéki (lottó) gyüjtödéket (kis lotteriákat), nehogy a
pénz az által is külföldre szivárogjon, a minthogy a helytartó
tanács a budai, temesvári és kassai sorsjáték-húzásokat már előbb
megszüntette volt. Július 6-án pedig 1248. sz. alatt a hazai keres
kedelem és ezzel párosult ipar biztosítása és előmozdítása céljá
ból az igazság- és kereskedelemügyi miniszterek egyetértésével
egy külön bíróságot harmincad-csempészeti
ítélőszék nevezete alatt
alakított. E bíróság egy elnök, négy közbiró és néhány fogal
mazóból állván, a harmincadi csempészeti esetekben ugy mint
eddigelé, a volt kamara, fogott hivatalában eljárni.
Mészáros Lázár hadügyminiszter Budapestről július 13-án
1624. sz. alatt Bloksay Ferenc megyei sebésznek azért, mert nyolc
napig a munkácsi katonai kórházban kisegitőképen működött, 20
forintnyi jutalomdijt kiutalványozott.*)
Kossuth Lajos pénzügyminiszter az ezüst és aranypénz
kivi
telét az országból július végéig kiterjeszté ; a minthogy
Klauzál
Gábor földmivelés, ipar és kereskedelmi miniszter már előbb
május 9-én 244. sz. alatt megtiltá a lókivitelt, mivel az osztrák
miniszter hasonlóul cselekedett. Május 19-ről 991. sz. alatt pedig
a minisztertanács megtiltá a fegyver kivitelét Magyarország és kap
csolt részeiből, ugy annak az országon való átvitelét is. Klauzál
miniszter június 10-én 168. sz. alatt megrendelé, hogy a gyógy
szertárakat a hatóság koronként díjmentesen a törvényes bizony
ság és egy köztiszteletü gyógyszerész jelenlétében megvizsgálja ;
a főorvos különben jogosított lévén bármikor meggyőződni szem
lék által annak rendes kezeléséről.
A mozgalmas idők dacára, a kormányszék ráért egyébb
*) Bloksay Ferenc Mezö-Kaszonyban lakott és működött mint járásorvos so
káig, meghalt a nyolcvanas években.
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magánérdekű .ügyekben is intézkedni. Igy a minisztérium június
10-én 346. sz. alatt elrendelé, hogy ezentúl gyógyszerészi
gyakor
nokul csak hat iskolát végzett ifjak vétessenek fel, a gyógysze
részi tanulás idő három évre terjedjen, azonban képesítés eseté
ben két év múlva is követelhet próbatételt. E vizsga a hatósági
főorvos, a tanítvány főnöke, egy részrehajlatlan gyógyszerész és
egy segédből alakítandó választmány előtt díjmentesen
eszközöl
tessék. Június 21-én pedig 859. sz. alatt rendelé, hogy u) gyógy
szertár alakításakor vagy szaporításakor a törvényhatóság, a fő
orvos és megyei gyógyszerészek kihallgatása és véleménye mel
lett a gyógyszertárak és lakosok száma s egyéb körülményekről a
minisztériumhoz jelentést tegyen ; ha ennek nyomán uj gyógy
szertár felállításának szüksége kimondatik, akkor csőd utján egy
havi határidő kitűzése mellett beérkező folyamodványok a főor
vosnak adassanak ki, ki a gyógyszerészek és segédek véleményét
a pályázók felől kivévén, ezeket és a folyamodásokat a tőrvény
hatóságnak bemutatja, mely azokat és a véleményeket megvizs
gálván, táblás kimutatás mellett eldöntés végett a minisztérium
hoz felterjeszti.
A minisztérium június 30-án 2119. sz. alatt a kasza át és
kivitelét az országból Szerbia és Boszniába folyó évi július 15-ik
napjától fogva íelfüggeszté. 2000. sz. alatt pedig megrendelé,
hogy a pangó, honi ipar gyámolitása végett a hatóságok szük
ségletüket, mint irodai szereket, szolgák öltözetét, kelméit stb.
hazai gyárak és műhelyekből szerezzék meg.
Július 14-én 178. sz. alatt megtiltá a minisztérium, hogy
lőport vagy ónt a kereskedők a fellázadt Horvátországba való szál
lítás végett szabadon árulhassanak; e szerint kisebb mértékben
ily cikkeket ők csak ismert jóérzelmü egyéneknek, nagyobb menynyiségben pedig csupán hatósági engedély mellett árulhatnak.
Ghiczy Imre ezredes a porosz herceg nevét viselő 34. számú
magyar sorezredben felhivja Lembergből június 21. kelt levelében
Beregmegyét, hogy mennyiben a Pesti Hírlapból értesült arról,
hogy a hadügyminisztera magyar sorezredeknél a negyedik zászló
aljakat fel akarja állíttatni; ő pedig ezredében az ahoz tartozó min
den megyéből két egyént akar tisztekül alkalmazni és kinevez
tetni ; a megye jelöljön ki arra alkalmas egyéneket, megjegyez
vén, hogy a szolgáltak előnyben részesülnek. Mire július 17-én
Füzesséry Gyula kérte magát felvétetni.
A zavarteljes időben nem csekély rémületet okozott június
elején az a hir, hogy a sáskák töméntelen seregei lepik el a termötöldeket s valóban június 11-én a belügyminiszter 3355. szám
alatt rendeletet bocsátott ki a megyéhez, melyben tudatja, hogy

Galacból vett hiteles tudósítás szerint, Moldva és Öláhország több
részeiben a mult évben lerakott tojásokból kikelt sáskák ez idén
is nagyszámmal mutatkoznak és tetemes pusztításokat tesznek ;
liogy ezen pusztító férgek az ország alsó vidékeit már több ízben
különösen pedig a mult évben Tolna és Hevesmegye
egy részét
a nevezett tájékról lepték meg. Hogy tehát azon esetre, ha a
sáskák Moldva és Oláhországban szárnyra kelve, hazánk felé ven
nék irányukat, azoknak kipusztítása és kiirtása sikerrel eszközöl
tethessék, folyó évi május 26-án 2135.. sz. alatt kelt rendelete
folytán, közlendőnek véli azt az értekezést, melyet a m. kir. hely
tartótanács felhívására a magyar egyetemi orvosi kar választ
mánya kidolgozott és a melyben a sáskák természettani megis
mertetése mellett, azoknak kifejlődés! korukhoz képest célszerű
javaslatok tétetnek azon szerek és módok iránt, melyek által kevesbitésük és kiirtásuk foganattal eszközöltethetik. Kívánja tehát,
hogy a nép ez ügyben előlegesen is felvilágosittassék, hogy ve
szély idején a kellő eréjyt, kifejthesse.
' A belügyminiszter június 25-én 1308. sz. alatt rendelé, hogy
a hivatalos levelek a megyei hatóságok részéről ezentúl ne köz
munkára kötelezett egyének által, hanem postán küldessenek el ;
ily levelek kellő cimmel, hivatalos pecséttel és jelzéssel láttassa
nak el s postanapló mellett adassanak fel és vétessenek át ; ma
gán közlést ne tartalmazzanak,
mire a főnökök felügyelni kötele
sek. Július 9-én 175. sz. alatt pedig meghagyá, hogy mint eddig
volt gyakorlatban, azontúl is, a postamesterek nagyobb szállít
mányok alkalmával magán segédfuvarokat
vehetnek alkalmazásba,
azonban azoknak a felsőbbleg megállapított. rendes posta fuvar
bért minden levonás nélkül tartoznak kifizetni.
E közben a kormány a lázítók és bujtogatok
elnyomása
te
kintetéből a rögtönitélö
bíróságot és eljárást elrendelvén, megha
gyatott a megyének, hogy azt minden községben ne csak kihir
detesse, hanem a kihirdetést a község elöljáróságával alá is irassa.
Július 6-án ennek folytán Freyseysen Gyula szolgabíró jelenté,
hogy a nádorilag elrendelt rögtön biróságot a Krajna vidéken ki
hirdetni akarván, a sztánfalviak
példája után a leányfalvi,
zsófia
falvi, papfalvi, egereskei, repedei, dubrovicai, bukovinkai, colánfalvai, ploszkánfalvi. nagy és kis beresztói (ormódi) helységek
birái szintén nem akartak arról tudomást venni s a hirdetmény
közzétételét aláirni. A tanúsított bizalmatlanság bizonyára onnan
eredt, hogy a községek a grófi uradalom elleti alaptalan követelé
seket a Háterdő iránt támasztván, —- kívánságukkal elutasittattak.
De még a Munkácson lakó cigányok is megakarták ragadni
a kedvező alkalmat s magoknak oly különleges jogokat kivívni és
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szerezni, melyekről öregeiktől beszélni hallottak. Ok ugyanis július'
25-én, Szirmay József, Dárdás Áron és Imris József képviseleté
ben, mint uj magyarok mélységes tisztelettel arra kerék a nemes
tanácsot, hogy apró ügyeik és mindennapi panaszaik és bajaik
orvoslása végett, kapnának egy vajdát, mert e nélkül nyugottan
meg nem élhetnek és naponként legalább ötször kellene a bíró
ságot igénybe venni, lévén köztök igen sok „az Istentől elrugasz
kodott ember," E kiváltságos méltóságra pedig alkalmasnak látván
Szirmay Józsefet, őt ajánlják kinevezendő vajdájuknak.
. . . Ter
mészetes, hogy kérelmük ezúttal teljesíthetőnek nem találtatott.
Július 26-án a munkácsi zsidók közül 247 egyén találtatott
alkalmasnak a nemzetőrségre s mint ilyenek bejegyeztettek ugyan
de mellőztetvén eskütevésre nem bocsáttattak, jóllehet az izraelita
hitközség főnökei is ezt a városi hatóságnál többször szorgal
mazták, fájlalván a hitsorsosaikat ért mellőzést. Ellenben a ke
resztényekből alakított két század hovatovább fejlődött s a nem
zetőrök arra törekedtek, hogy a mennyire tehetségüktől telik, az
egyenruhából legalább valamit szerezhessenek magoknak, hogy
külsőleg is mint ilyenek feltűnjenek. E tekintetben a város is
előmozditá kívánságaikat, igyekezvén a kevésbbé vagyonosok
számára olcsó nyári öltönyt és csákót hitelre készíttetni. Igy
augusztus 26-án arra kötelezték magokat a vagyontalanabb gár
disták, hogy a város által számukra készített vitorlavászon zub
bony és nadrágért járó 5 frt. 20 krt, 38 krnyi kamatjárulékkal együtt
egy év alatt négy részletben megfizetik. Kötelezték magokat to
vábbá, hogy egy csákóért 5 frt. 30 kr., arra való pléhért és címer
ért 1 frt. 35 krt., egy szürke posztó köpenyegért 14 frt. 56 krt.
készek fizetni, de mennyiben ezekre csak kevesen jelentkeztek,
a vállalkozó nem fogadta el a szállítást s igy csupán a nyári öltö
zéket igérte nyolcvannyolc egyén számára mielőbb elkészíteni s
beszolgáltatni. Beregszászban pedig Steiner János ottani szabó
mester augusztus 1-én kérvényt intézett a megyéhez, melyben
ajánlotta, hogy mennyiben Rácz Péter egy nemzetőri kitlit (zub
bonyt) öt váltó forintért vett Ungváron, ő egy zubbonyt nadrág
gal együtt kész hét váltó forinton (3 frt. 26. kr.) kiállítani, ugy,
hogy a legénység mint Zenplén megyében történik, á kapitány
kezébe hetenként tegyen le 2 ezüst garast s ekép törleszsze tar
tozását. Erre aug. 9-én 536 sz. alatt Eötvös Tamás nemzetőri
parancsnokhoz utasíttatott.
A beregmegyei nemzetőrség most nevezett őrnagya egyet
értve a befolyásosabb egyénekkel, arra törekedett, hogy az 1800
főből álló nemzetőrség ágyukkal és tüzérséggel is láttassák el, hogy
hivatásának a megye és határának megvédésénél hathatósabban
megfelelhessen ; ez okon szeptember 28-án bejelenté a megyénél,
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hogy felszólította a mérnököket, mint kik e szakmába legillöbbek,
az eszme támogatására s kik közül Nagy Ábrahám
és
Beeső
Károly azonnal ajánlkoztak is Szolnokra vagy Pestre menni a
tüzérséget tanulni, hogy azután itt a többit kiképezhessék ; az
őrnagy ugy vélné, hogy mint az országgyűlési írnokok, ők is
ottlétök alatt egy forintnyi napi díjjal láttassanak e l ; négy vagy hat
ágyút pedig ugy kellene szerezni, hogy a megyei lelkészségek
szólittatnának fel, hogy rosz vagy kopott harangjaikat
a vész
megszűntéig engedjék át.
Különösen a munkácsi nemzetőrség,
miután végre öt hónapi
ingadozás után a zsidókat is bevette sorai közé, igyekezett telje
sen szervezkedni és kifejlődni ; mind a két század élén álló
Ruzsák Lajos és Nedeczey Ferenc századosok ügybuzgón közreműköd
tek , ez utóbbinak kezdeményezésére november 5-én
becsületbiróságot is alakítottak, minden előfordulható panaszok elintézése
végett oly módon, hogy mindkét század 12—12 tagot válaszszon
be; mi mégis történt, de mivel az első században tizenhármat
választottak, ezt meghagyák és igy huszonöt tagból állt az úgy
nevezett becsületszék.
Az említett napon felvett ebbeli jegyző
könyv szerint a becsületbíróság tagjaiul megválasztattak az I.
századból : Ruzsák Lajos százados, Joó Alajos főhadnagy, Biri
Gergely, Kis Mihály, Meisels József és Friedmann Ignác tizede
sek, Meisels Mór, Klimkó Sándor, Milesz István, Lang János,
Oláh Sámuel és Bertók Károly köznemzetőrök ; a Il-ik századból
pedig: Nedeczey Ferenc százados,*) Kis József hadnagy, Nuszer
Antal őrmester, Bauer Ignác, Litschner Lajos, Burger József és
Dobay János tizedesek ; Bozsár József, Tutsnyak (Kövér) József,
Schvarzenthal Mór, Horovitz József és Bornemisza Lajos köz
vitézek.
November hó 12-én pedig kihirdettetett a nemzetőrség két
százada előtt az országos honvédelmi bizottmánynak október 18-án
kelt rendelete az iránt, hogy a nemzetőrség, mely Beregmegye
védelmével megbizatik, az endedelmességet és fegyelmet ponto
san megtartsa, épen ugy, mintha ellenség előtt állana, különben
minden vétségért törvény elé állíttatik ; az izgatók és lázítók
azonnal elfogatandók s rögtön büntetendők. Ekkor Klimko Sándor
indítványozta, hogy a mennyiben a Hartmann-ezredbeli katonák a
sóház előtti őrséget elhagyták s azok helyét a nemzetőrök elfog
lalták, az őrt álló nemzetőrök napidijat kapjanak. Erre nézve
*) Ennek 3*/Í cm', átméreti körpecsétjén állott a magyar címer fegyverdiszletek közt, köriratául pedig ez: »A munkácsi nemzetőrök osztály vezénylete." Az eredeti
pecsétnyomőt őrzi most Munkácson Nedeczey Ferenc fia János,
munkács-kerületi
országgyűlési képviselő.
Lehoczky Tivadar: Beregmegye és a munkácsi vár. 3.
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felsőbb intézkedés kéretett ki. Dankulinec László nemzetőr pedig
panaszképen adta elő, hogy őt tizedese Vimmerth Vida husz kraj
cárral büntette meg azért, mert szabadságot kérvén, az őrtanyán
meg nem jelent. Erre a becsületbíróság rosszalta ugyan tettét,
mert az nap ment el, mikor rákerült volna a sor ; de a 20 krt
visszaadatni rendelte. Meghagyatott az is, hogy az őrségen levő
nemzetőrség holmi apró piaci szóváltásnál azonnal hivatalosan ne
lépjen fel, mert ez a „nemzetőrségi méltóságot lealacsonyítja."
To
vábbá elhatároztatott, hogy a gyakorlatról elmaradó nemzetőr tiz
krajcárt fizessen büntetésül, a négyszer elmaradó pedig vasbilincsre
ítélendő ; míg az őrhelyére ki nem álló törvény alá vonattassék.
Maurer Fülöp hadnagy ekkor egy pénztári ládát ajándékozott a
becsületbiróságnak és megválasztatott ellenőrnek. A dobosoknak
két forintnyi havi díj állapíttatott meg a tanács által, megjegyez
vén, hogy ők ennél többet is megérdemelnének, mert a sok dobolás miatt más nemű polgári keresetök csökken.
A nemzetőrségi becsületbíróság által ekkormegkezdett jegy
zőkönyv azután megszakadt és csupán 1849. június 18-án jegyez
tetett ismét beléje, hogy összeülvén a becsületbíróság, melynek
elnöke volt akkor Szikszay Károly százados és bírói tagok Dobay
János őrmester, Kis Mihály és Milesz István tizedesek, Bíri Ger
gely, Klimkó Sándor és Bornemisza Lajos nemzetőrök, Oláh Sá
muel pedig helyettes jegyző, Szikszai előadá, hogy Dracsko Mihály
nemzetőri tizedes a hozzá intézett századosi parancsra, hogy az
átmenő honvéd újoncokat elkísérő csapatot vezesse, sem ő kinem
állt, sem a kíséretet ki nem állította s ennélfogva kéri megbün
tetését. E vádra Dracsko azzal menté magát, hogy a rendeletet
éppen akkor kapta künn a mezőn, midőn a gulyához ökre után
járt s midőn onnan visszatért, már akkor az újoncok eltávoztak
volt. . .
Ugyanakkor Burger József tizedest Szikszay százados azzal
vádolá, hogy az örtanyáról az iványi fürdőbe távozott s az őr
házban levő kirendelt nemzetőröket magokra hagyta ; miért is
arra ítéltetett, hogy e hó 19-én reggeli 6 órától másnap 6 óráig
a többi köznemzetőrökkel együtt felváltva ö is őrt álljon s e bün
tetés végrehajtásával Dobay őrmester bízatott meg.

*
E közben az országban ujabb önkéntes hadcsapatok
szerve
zése válván szükségessé, ehez a hazafias megye örömest járult
hozzá.
Jóllehet csak nemrég adott az ország s így különösen me
gyénk a X . zászlóaljhoz derék és szépszámú önkénteseket, kik az
alvidéken az ott fellázadt szerbek és rácok ellen vitézül küzdöttek,
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de mennyiben a fellázadt oláh pórságon kivül még horvátok is
tetemes ellenállásra készültek s Bécs felől is ellenséges áram hire
kelt szárnyra, a magyar kormány nem mulaszthatta el ujolag
intézkedni, hogy az országot minden oldalról fenyegető vész ellen
oltalmazandó, megfelelő erőt gyűjtsön. Ez okon a magyar minisz
térium elrendelte, hogy a vármegyék önkéntes mozgó
nemzetőrök
ből alakítson fegyveres csapatokat, kik' tiz hétre szerveztessenek.
A megyéhez 1848. július 5-éről intézett e rendelet végrehajtásául
augusztus 11 — 14-ik napjain tartott bizottmányi közgyűlés a tobor
zást azonnal elrendelte s a felszerelés és költségvetés iránti mun
kálat megtételére egy választmányt nevezett ki kebeléből, egye
lőre a megye költségén kiállítandó beregi önkéntesek
számát egy
században, vagyis 222 személyben határozván
meg.
Gróf Batthány Lajos miniszterelnök augusztus hó 27-én
3055. sz. alatt kelt rendeletében tudatta, hogy tekintettel arra,
nehogy a szervezendő önkéntesek különböző díjazása az ország
ban köztök egyenetlenséget vagy elégületlenséget okozzon, az ily
nemzetőrök napizsoldja nyolc krajcárból álljon pengő pénzben.*)
Bercsényi István nagybégányi birtokos jelentkezett a felsőbbségnél s kérte, hogy öt valamelyik nemzetőri zászlóaljhoz őrnagygyá
nevezze ki, mennyiben minden hat századra egy fog kineveztetni;
kérelme azonban nem teljesíttetett.
A kiküldött választmány a megajánlott önkéntesek fölszere
lésére s háromheti fizetésére és élelmezésére a szeptember 17-ki
bizottmányi gyűlésen tizenháromezer pengő forintot
megállapítván,
ez összeg a megye minden lakosai és birtokosai közt oly arány
ban vettetett ki, hogy abból 8000 frtot az eddigi adózó osztály,
5000 frtot pedig a volt adómentesek fizessenek ; ez utóbbi öszszegből gróf Schönborn Károly munkácsi és szentmiklósi uradalmi
tisztjeivel és cselédjeivel s nyugalmazottjaival együtt (kik illet
ményeiktől két százalékot adtak) 3000 frtot**) ; a többi megye•*) Ez érdekes rendelet következő : »3055. N. ö. Rendelet- Értésemre esett,
hogy több megyék a háború végéig ajánlkozó önkéntes nemzetőrök napidiját % pengd
krajcárnál nagyobbra határozták, mivel az ilyen egyenetlenség azokban, kik keve
sebb napidijt vennének, csak elégületlenséget szülne, mi már is magában hordaná a
felbomlás csiráját; rendelem ezennel : hogy a hatóságok, ha csak az ügy hátrálta
tása nélkül lehet, ugy intézkedjenek, hogy a felesleges dijt minden nemzetőrnek
visszatértekor fizessék kezére, miből azon előny is támad, hogy az egyének haza
jöttökkor nagyobb összeg készpénz is jön kezökbe, melylyel szokott foglalatosságu
kat újonnan megkezdhetik. Budapest augusztus hó 27. 1848. Gr. Batthyány Lajos.
* * ) Volt pedig akkor gróf Schönborn Buchheim Károly munkácsi és
szentmiklósi uradalmaiban a tiszti kar következő : .

bereg-

Fotisztscg : Balogh Ferenc főnök, Döbrentey Imre előadó ülnök ; ügyészek :
Román Ferenc, Lenijén István és Oláh István; levéltárnok Szabó Ferenc, tollnok,
Válla Lajos, igtatő Rollek János, tiszti irnok Leibiczer János, gyakornok Kiss József
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beli birtokos és tisztesrenclüek pedig 2000 frtot tartoztak fizetni
a timsógyárak, monostor, lelkészségek és tanítókkal együtt. A
befizetés határnapjául október 1-je tüzetett ki, mely napon tul a
késedelmes fizető ellen a megyei közegek végrehajtást intézze
nek. A kivetett háromezer forintból a grófi uradalomra 2284 frt
19 kr. s annak tisztjeire 715 frt és 42 kr. esett.
A csapat felszereléséül megállapittatott : kék attila és pantalonnadrág kék zsinórral és fehér pecekgombokkal, hörellenzövel
ellátott kék sipka nemzeti szinü zsinórral, szürke köpeny, csizma,
fekete vállszijjak és belga cinderes (gyutacsos) puska, szuronynyal. Cinder alatt értetett egy három milliméter vastagságú és
tiz milliméter hosszú rézhüvelyke, mely durranó anyaggal volt
megtöltve ; míg a „kapszli" nyitott kúpos hcngerke volt, mely
a kiálló pecekre illesztetett, ellenben a cinder a puskacső oldalán
levő megfelelő lyukba csúsztatott.
A beregmegyei lelkes ifjak örömmel és készséggel léptek
he az önkéntes csapatba s különösen a megyei tisztviselők közül:
Freyseysen Gyula szolgabíró és volt nemzetőri százados, egy tevé
keny, jó kedélyű, athléta termetű férfi, Fiizesséry Gábor aljegyző,
Füzesséry Gyula tiszteletbeli megyei jegyző és Dancs Menyhért szolirnok Kovai szky Vilmos ; számvizsgálati
hivatal:
számvizsgáló Iíaluskai Sándor,
Hrehuss György és Lavotha András ; díjnok idősb Hubert J ó z s e f ; gyakornok Keresztessy Károly, írnok Serfőzi György, díjnok Nagy Károly. Mérnöki liiv. Mérnök
Blasko László, Szunyoghy József, Dobrojevich Jakab ; gyakornok Forgách Károly,
díjnok Lángh Albert, Reinstein Ferenc. Gazdasági
osztály;
munkácsi
felügyelőség:
felügyelő Olsavszky László, föpénztárnok ,Koller Ferenc, Kasznár Babics Endre,
gyakornok Waary László, Aszhenbrier László. Szentmiklósi'gazdatisztség'.'
Benkner
Frigyes ; podheringi gt. Stéger Pál ispán ; sztánfalvai ispán Molnár Dániel, podhe
ringi Schmiedt János, szentmiklósi Dör Antal, nagylucskai
felügyelő' .Hrehuss Pál,
számtartó Volyánszki Sándor, gyakornok Lang Gusztáv, Czabán Márton; tiszttartó
Buzinkay Mihály Sztrabicsón Haskó János iványii ispán ; szerencsfalvi Hungréder
József, puznyákvalvi Simon István, gorondi Barlogh Endre, rafajnai Morvay G á b o r ;
Petyko György iványii számtartő. Beregszászi felügyelőség:
felügyelő Illés Péter,
számtiszt Rácz István, gyakornok'Gáthy Sámuel, ifj. Meösz Zsigmond; fogarasi
felü
gyelőség : felügyelő Pecz Antal, számtiszt Foltinovics József, írnok Klauzer Káról)',
tiszttartóság: hátmegi (íerber Frigyes ispán, drágabártfalvi Tussá Károly, annaud
vari "Weisz Károly ;. szolyvai felügyelőség
: felügyelő Buzinkay János, számtiszt For
gács János, gyakornok Fehérváry Pál, tiszt. Kovács Károly Polenán ;
alsóvereckei
felügyelőség : felügyelő Szálé Péter, számtiszt Nuszer János, gyakornok Scsavnyicky
Gusztáv, tiszttartó volóci Takács István, fhrabonicai Kurusta Imre, ispán Tirscher
Frigyes Felső Vereckén. Erdészeti
hivatal:
zsdenyovai föerdömester Pietz Antal,
számvizsgáló Olsavszky Márton, erdőmester : izsnyétei Rieck Antal, podheringi Nagerl
Károly ; föerdész dobrohyi Kilb Konrád, remetei Keszler Antal, dávidfalvi Vokurko
József, isnyétei Birnstingl Gusztáv, szolyvai Poliíka Alajos. Vasgyári hivatal:
felü
gyelő Dragonszky József, pénztárnok Klinkárt Frigyes, sáfár Rottmayer József és
Prihradni Móric, számvizsgáló Walder Mihály, gyakornok Joksmann Ferenc. Timsógyári hivatal: igazgató Kralovanszky László, pénztárnok Komka Vince, rétegmester
Leibicer Lajos és Klinkárt Károly.
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gabiró s a birtokosok közül: Kállay János, Guthy István, Szarka János,
Nagy Károly, Kölcsey Ignác, Schveizer Géza, Leszkay Károly,
Leszkay Ferenc, Komlőssy István, Nagy Samu, Henter. József,
Balogh Adolf, Bodnár László, Máthé Ferenc, Uszkay András,
Buday Bálint, Koller Rudolf munkácsi gyógyszerész s mások.
Ezek a többiek buzdítására s lelkésitésére elsőkül állottak be s
felajánlák szolgálatukat a hazának.
A tisztviselőknek határozatilag megígérte a megyei bizott
mány, hogy visszatértük esetére hivatalaikat ismét elfoglalhassák.
Egyszersmind megyeileg elhatároztatott az is, hogy mindazon
megyei tisztviselők, kik hivatalaikat elhagyva, az önkéntesek közé
léptek, visszajövetelökkel (az akkorilag netalán megtartandó tiszt
újítás esetét kivéve) helyeikbe ismét visszaállhassanak, azok pedig,
kik megcsonkulva vagy elnyomorodva fognának visszatérni, rang
fokozatuk szerint rendes fizetésüket holtiglan húzzák.
Ezen szervezés alatt levő csapat, még mielőtt elkészült volna,
felsőbbleg arra volt szánva, hogy az ország alsó vidékére küldes
sék a táborba ; dacára ennek Máríássy János a tiszáninneni és
Görgey Arthur a tiszántúli önkéntes mozgó nemzetőrsereg kine
vezett parancsnokai és őrnagyok egymással ellenkezve követelték,
hogy a beregi csapat Aradra illetve Szolnokra rendelkezésűk alá
küldettessék. Ugyanis Görgey Arthur
szeptember hó 9-ről Szol
nokról a következő iratot intézte :
15:
Beregmegye
közönségéhez.
Szolnok, 1848. szept. 9.
A folyó évi aug. 27-én 3058. sz. alatt kelt miniszterelnöki
rendelet, a tiszáninneni kerület minden törvényhatóságait, ezek
közt tisztelt Beregmegye közönségét is határozottan oda utasítja,
hogy azon önkéntes nemzetőri csapatokat,
kik a háború bevégzé
séig ajánlották fel a hazának, szolgálatukat, minden haladék nél
kül Szolnokra szállítja és az érkezendő csapatok számát, fegyver
kezetét és megérkezése idejét nekem előre is Szolnokra hivata
losan bejelentse. Nekem pedig ugyanazon föntemlitett m. e. ren
delet meghagyja, hogy folyó hó 3-án állásomat Szolnokon már
eltoglaljam, a már induló félben lenni vélt csapatokat, vagy lega
lább az illető törvényhatóságok ez iránt tudósításait elfogadandó.
En ehez képest f. hó 3-án helyben megjelentem és azóta
folyvást várok embert vagy tudósítást ; de fájdalom ! máig, szept.
9-ig — mindkettőtől hiába !
Ily körülmények közt, most, midőn kevés órák haladéka
határozhat Magyarország —• a mi szeretett hazánk — sorsa felett;
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midőn Vácon több napok óta már ezerekre megy a dunáninneni
kerületből a haza védelmére siető önkéntes testvéreink tábora :
sietek a tiszáninneni
kerületnek
elismert hazafi jó hírneve és be
csülete érdekében is, a tisztelt megye közönségét újra és sürgetőleg arra felszólítani, hogy a már kész önkéntes csapatokat le
hető legrövidebb idő alatt juttassa ide, hova a haza és a nem
zet sértett becsületének védelme érdekében haladéktalanul meg
jelenni hivatvák. Görgey Arthur, őrnagy és a tiszáninneni mozgó
önk. n. örsereg vezére.
Ez átirat szeptember 16-án érkezvén Beregmegyéhez, a
szept. 25-iki bizottmányi ülésen felolvastatott ; mig Máriám/
Já
nos Aradról szept. 13-ról intézé a megyéhez következő levelét :
12.
A tiszántúli mozgó önkéntes n, őrsereg vezére.
Beregmegye igen tisztelt közönségének !
Arad, szeptember hő 13-án, 1848.
Folyó év augusztus 27-én miniszterelnöki rendelet folytán
a tiszántúli mozgó itt alakulandó önkéntes nemzeti őrsereg vezé
révé neveztetvén ki, sietek íme magamat a tisztelt megye közön
ségének ez uj tisztemben bemutatni.
Midőn ezt hazafiúi hódolattal tenném, kényszerítve látom
magam utasításom két, kegyetek pártfogása nélkül ki nem tölt
hető pontjait előterjeszteni ; melyek elsőbbike a már miniszter
elnök urtó! megrendelt csapat mielőbbi s minél nagyobb szerve
zését és ide szállítását, másika pedig az ehez megkívántató hadi
szerek, ha lehet ingyeni megszerzését tervezi.
Az elsőt tekintve, valamint a minisztérium rendelete telje
sítésétől, ugy nem különben kegyetek ismert hazafiúi buzgóságától bátran remélhető, hogy annak végrehajtására szükséges lépé
sek már megtétettek, s igy e részben nem marad egyéb hátra,
mint kegyeteket megkérni, a már összeszerzett csapatokat, bár
mily légyen nagyságok, mielőbb ide szállítani.
A mi pedig utasí
tásom másik pontját illeti, a miniszterelnök ur nékem világosan
meghagyá, miszerint a magammal viendő ágyuk fogatjára szük
séges lovakat, azokra való hámokat s nemkülönben néhány a
töltések, betegek vagy megsebesültek számára való kocsikat, ha
lehet ingyen szerezni, s ennélfogva bátorkodom a tisztelt megye
törvényhatóságát és különösen annak ismert számos jó hazafiait
felszólítani, hogy a minisztérium ezen hazánkat kímélő javaslat
hoz járulván, az e megye részére esendő négy ló, ezekre való
hámok és egy vasas kocsi megszerzését kieszközölni méltóztas
sanak.
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A szállítmányokra nézve, valamint a többi megyéket, ugy
szintén Beregmegye igen tisztelt törvényhatóságát kötelességem
nek tartom megkérni : miszerint azokat minden bántalmaktól megóva, utjok sebes folytatásában minden kitelhető módon segíteni
s e végre szükséges kocsikat vagy élelmezési szereket a csapat
vagy szállítmány vezetőjének nyugtatványa mellett kiszolgátatni
kegyeskedjenek.
Ki egyébiránt ezeket mint kedves hazánk függetlensége
meg
óvására történendő előkészületeket kegyes figyelmökbe, magamat
pártfogásukba ajánlva, vagyok a tisztelt megye közönségének
alázatos szolgája : Máriássy János, őrnagy s a fentnevezett csa
pat vezére.
E levél csupán szeptember 23-án, tehát tiz nap multán ér
kezett Munkácsra. Mindamellett a század, melynek felszerelése
lassan folyt s melynek parancsnokául Freyséysen
Gyula szolga
bíró századosi ranggal kineveztetett, nem sietett egyelőre egyik
vezérhez sem, hanem Munkács vidékére szállíttatott, hol Simonics
betörését várfák s hol a munkácsi ellenséges érzelmű német kato
nák a magyar kormány intézkedéseinek ellenszegültek, kiknek
ellenőrzésére számos vidéki nemzetőrség is behivatott ide, később
azután elvonult a század s ugy a nyugoti táborozásban, mint a
később kifejlődött különféle csatározásokban vett részt, különö
sen a móri csatában, majd a zsigárdi ütközetben, Budavár bevé
telében s a komáromi vár védelmezésében, hol Kállay
János
vitézül el is esett, líenter József és Uszkay András pedig meg
sebesültek .
Balogh Adolf kincstári sóforrási felügyelő szeptember 21-én
szintén ez önkéntes csapatba lépvén mint kiszolgált őrmester,
kére állását és fizetését visszajövetele esetére biztosítani. Nemso
kára azután hadnagygyá kineveztetett.
Szeptember 22-kén Rácz Mihály tarpai bíró, Wekerdi Nagy
Mihály reform, pap és Csapó Márton gondnok kerék a megyei
bizottmányt, hogy mennyiben Major
János
tarpai iskolatanitó
is az önkéntes nemzetőrök közé beállott, küldje vissza tanítóul
Dávid Istvánt, ki gyenge testalkata dacára nem annyira hajlandó
ságból, mint az életben olykor előforduló percek ragadó hatal
mától villanyoztatva, lépett az önkéntes nemzetőrök sorába.«
Ilosvay Besző ilosvai birtokos és ottani nemzetőri százados
pedig szeptember 27-én oly kérvényt intézett a megyéhez, mely
ben felhivja, hogy a most felállítandó 120 ezer sorkatonaság azon
részéhez, mely Beregből kikerül, ajánlja őt századosnál'.
Előadá
sában a többi közt biztosítja a kérvényező az alispánt arról, hogy
-

-
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neki a környéken nagy népszerűsége van, mert midőn sző volt
a munkácsi várnak ostrommal való bevételéről, felhívására majd
ezer oláh pór ajánlkozott csépekkel zászlója alá seregleni. A.
megye ennek folytán jó bizonyítványt állított ki ugyan Ilosvay
részére, ő azonban azzal otthon maradt nemzetőri minőségben.
Perl Móric, munkácsi izraelita a megye bizottmányának szep
tember 11-én kelt határozatához képest Szintay János
közbejárására a Beregmegyéből kiállítandó 222 önkéntes nemzetőr ré
szére megkívántató lőfegyvert 16 forintjával megszerezni vál
lalkozott.
Később. ágyukat is szerzett a nemzetőrség, melyeknél mint
oktató működött Tusovszky nevű kiszolgált főtüzérmester (Oberfeuerwerker), főhadnagy volt Decs'ó Károly és Szunyogh József
mérnök s más értelmesebbek mint tüzérek szolgáltak.
E közben a polgári nemzetőrség legnagyobb része a me
gyében még fegyvertelen lévén, még augusztus 1-én 424. sz. a,
megbízta a megyei közgyűlés Freyséysen szolgabírót, hogy puska
és lándzsa szerzése iránt intézkedjék ; ennek következtében ö
augusztus 8-án jelenté, hogy megbízásában eljárt, de az Ungmegyei vasgyárban sem a 200 szuronyos puska, sem az ezer lándzsa
kiállítását nem vállalták el ; mert a remetei kincstári vasgyár még
nem rendeztetett a fegyvergyártásra, a gróf Sztár ay ribnicei vas
gyárban pedig annak bérlője s igazgatója Pondelicsek János más
fél hét előtt Szabolcsmegyével
háromezer szuronyos lőfegyver szál
lítása és kiállítása iránt . oly terhes szerződést kötött, hogyha a
kiállítás előtt más valakinek" készítene fegyvert, büntetésül min
den darab után ötszáz pengő forintot lenne kénytelen fizetni ;
tehát uj megrendelést nem fogadhat el. Azonban szerződött aug.
6-án Burger József, Nuszer Antal és Király.János munkácsi lakos
mesteremberekkel, kik elválalták, hogy ötszáz forint kötbér súlya
alatt szeptember 8-ig ezer darab lándzsát rézzel forrasztott hüvely
ivel (tokkal) a felmutatott minta szerint 1 frt. 12 kr.-val darabját
elkészítenek; hogy előlegül erre 200 frtot adott s a szerződést ő
és Erdélyi N. Dávid esküdt augusztus 8-án" aláirtak.
A szept. 17-iki bizottmányi gyűlésen elhatároztatott az is,
hogy a megyei nemzetőrség részére Nagybányáról két mázsa lő
por és nyolc mázsa ólom hozattassék s ennek biztos helyen
leendő tartása végett a beregszászi megyei epreskertben (a mos
tani ottani vasúti pályaudvar közelében) téglából és cserépfedél
lel s vasajtóval ellátandó lőportár
építtessék s annak idejében
nemzetőrök által őriztessék. Ez azonban nem foganatosíttatott,
hanem a lőkészlet raktárául rövid időre a megyeház átellenében
levő telken a vizi fecskendők szine alakíttatott át.
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Később leérkezvén a hadügyminiszterum azon rendelete,
hogy tapasztalás szerint a lovas nemzetőrség nagy hasznára lévén
a táborozásnak, felhívta a megyét, hogy ilyent is szerezzen. Ennél
fogva az október 2—14-ig tartott megyei gyűlés lovas nemzet
őrség kiállítására a volt adómentes nemességet négyezer forintig
megadóztatta, mely összegből a munkácsi uradalomra / rész,
összesen 2400 forint rovatott,
Az országban mindinkább terjedett zavarok és lázádásak és
a cs. kir. hadsereg ellenséges mozdulatai mindinkább nyilvánul
ván s ennek folytán az országos honvédelmi bizottság szeptem
ber 26-iki rendeletében egy önálló magyar honvéd se//eg
alakítását
elhatározván, a megyei és városi hatóságoknak kellő alkalmazás
és előleges tájékozásul, a kiállítandó újoncok központosítására ki
jelöltettek a törzs és zászlóalj alakulási helyek.
Alakítandó volt pedig a X V . zászlóaljtól kezdve tizenhét uj
ily csapat, következő kivetéssel :
A XV. zászlóaljhoz
ad Pozsonymegye 539, Trencsén 734,
Szentgyörgy város 14, Bazin 20, Modor 24, Nagy-Szombat 29,
Pozsonyváros 126 és Trencsén város 14 honvédet, összesen 1500.
3

5

A XVI. zászlóaljhoz
Nyitramegye 1235, Turóc 140 és Szakolca város 25, összesen 1400 honvédet.
A XVII. zászlóaljhoz Árva 309, Liptó 283, Bars 428, Zólyom
megye 285, Libetbánya 7, Ó-Zólyom 7, Korpona 13, Brezno 15,
Újbánya 12, Körmöc 21, Besztercebánya 20, összesen 1400
honvédet.
A XVIII. zászlóaljhoz : Komárommegye 303, Esztergom
megye 123, Nógrád 557, Hont 21, Esztergom város 33, Baka
bánya 11, Selmec 73, Bélabánya 7, Komárom város 75, összesen
1400 legényt.
A XlX-hez Gömör 650, Szepes 571, a tizenhat város 138,
Lőcse 23 és Késmárk 18, összesen 1400 honvédet.
A XX-hoz : Sárosmegye 700, Abauj 600, Torna 89, Bártfa
19, Szeben 11, Eperjes 32 és Kassa 40, összesen 1500 honvédet.
A XXl-dik zászlóaljhoz : Bereg 400, Ungmegye 400, Máramaros 550 és Ugocsa 150, összesen 1500 újoncot.
A XXII-hez
újoncot.

Borsod

600,

Zemplén

900,

összesen

1500

A XXIII-hoz : Mosonmegye 233, Sopronmegye 710, Győr
megye 320, Ruszt 5, Késmarton 12, Sopronváros 56 és Győrvá
ros 64, összesen 1400 honvédet,
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A XXIV-hez Nagy-Kunság 200, Kis-Kunság 200, Jászság
300, Pest város 400, Budaváros 300, összesen 1400 legényt.
A XXV-hez Pestvármegye 1400-at.
A XXVI-hoz 1 levesmegye
1300 honvédet.

1100, Debrecen

200,

összesen

A XXVII-hez Biharmegye 1150, Hajdúkerület 250, összesen
1400 honvédet.
A XXVIII-hoz Szabolcsmegye 640, Szatmármegye 651, Fel
sőbánya 17, Nagybánya 22, Szatmárnémeti város 70, összesen
1400 "honvédet. '
A XXIX-hez Aradmegye 841, Csanádmegye 388
város 71, összesen 1300-at.

és

Arad

A XXX-hoz Csongrádmegye 431, Békésmegye 632, Szeged
város 137, összesen 1200 honvédet, végre
A XXXI-dik zászlóaljhoz Krasznamegye 289, Középszolnok
569, Zaránd 178, Kővárvidék 239, Zilahváros 25, összesen 1300
legényt és igy a. tizenhét uj zászlóalj állana összesen 22,300
honvédből.
A 21-dik zászlóaljra
nézve elrendeltetett, hogy az újoncok a
nagy-károlyi fő- és az ungvári fiók hadfogadó kormánynál beavatandók s a már beavatottak Munkácson összegyüjtendök.
Egy
szersmind kineveztetett e zászlóalj keretéhez a következő tisztikar :
őrnagyul gróf Dessewffy
Károly, századosokul : Ármin Ferenc,
Dolinay Mihály és Ben kő Rudolf; főhadnagy okul:
Klíma Adolf,
Kiss Antal, Dulyko Balázs és gróf Ráday István ; hadnagyokul:
Bernáth Kálmán, Bay Bertalan, Dobozig Dániel, Gombosy Mihály,
Purkert Miksa, Melsicky János és számfeletti hadnagyul Blano
Konstantin ; később, október 18-án kineveztettek alorvosokká
Külkey István és Virágháti Elek, okt. 24-én pedig pótlólag had
nagyul Torday
Kde.
A toborzás utján szervezett előbbi önkéntes honvéd zászló
aljak legényei három, ellenben a most kiállítandók már négy évi
szolgálatra köteleztettek.
Beregben a. toborzás és illetve ujoncállitás, mennyiben min
den 127 lakosra egy-egy újonc esett, Földváry Lajos honvédőr
nagy elnöksége alatt megkezdetvén, az csakhamar eredményre
vezetett, ugy, hogy szeptember hó végével a megye már felír
hatott a miniszterelnökséghez, hogy a siker kedvező lévén, küldje
le a szükséges katonai ruházatot és felszerelést; 802. sz. alatt
pedig a hadi tanács elnökségéhez az iránt felirt, hogyha az ön-
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kéntes nemzeti őrségbe állott ifjak közül valaki most a honvéd
séghez akarna átmenni, ebben ne akadályoztassa. A hatóságok
ekép összegyűjtvén a kellő újoncokat, azok Munkácson ruházat
és fizetés nélkül elszállásolva tengődtek, miért is szeptember vé
gén felirt a megye a miniszterelnökhöz, hogy a kiállított 21-dik
zászlóalj legénysége fegyelem nélkül itt ólálkodik, küldjön tehát
költségre pénzt s utasítsa tisztjeit, hogy a. zászlóalját minél előbb
rendeltetési helyére vezessék el. Azonban az intézkedéssel kés
lekedtek, csupán október hó elején beküldött az országos nem
zetőrségi tanács háromszáz lőfegyvert, anélkül, hogy rendelteté
sét is meghatározta volna, miért is azután a tett kérdezősködésre
Nádostf Sándor, az orsz. nemzetőrségi tanács nevében Budapest
ről 1848. október 19-én 5802/1. oszt. sz. alatt tudatta, hogy a le-.
küldött 300 és a még küldendő száz lőfegyvert nem a megyei
nemzetőrök, hanem a Munkácson alakult honvédzászlóalj újoncai
közt oszszák ki ; melyek azután az október 10-ig besorozott 450
újonc közt kiosztattak : a sorozás pedig folytattatott.
E közben más vidékről is beözönlöttek újoncok a megyébe.
Október 6-án kérdést tett Mán József, a máramarosi teljhatalmú
központi bizottmányi elnök, hogy az elinditott és Debrecenből
is oda rendelt honvédeket képes-e Munkács elszállásolni és élel
mezni ; október 12-én 181. sz. alatt pedig értesité a megyét,
hogy miniszteri rendelet következtében négyszáz honvédet fog
e hó 14-én Munkácsra szállítani s igy Beregmegye azok élelme
zéséről s napizsoldjai fizetéséről gondoskodjék, mire a megye azt
válaszolta, hogy »mennyiben magunk is olyan állapotban vagyunk,
hogy tulajdon honvédeinket sem vagyunk képesek a szüksége
sekkel ellátni, annál fogva felkérjük önöket, miszerint honvédeik
élelmezéséről s napidíj ázásáról magok gondoskodni szívesked
jenek.*
Tarnóczy Zsigmond, a tiszáninneni önkéntes mozgó nemzet
őrség hevesmegyei zászlóaljának ideiglenes parancsnoka és száza
dos Szolnokról okt. 9-én 135. sz. alatt tudatta a beregi központi
bizottmánynyal, hogy Pestről Szolnokra nem szállítanak fegyvert,
hanem a Szolnokon összegyűlt csapatok Pestre szállíttatván, ott
fegyvereztetnek fel; az elébb itt megérkezett s felfegyverzett
csapatok már 14 nap óta. harcolnak is az ellenséggel.
Augusztus hó 2-ról 1700. elnöki sz. a. Mészáros Lázár had
ügyminiszter ismételve értésére adta válaszképen Beregmegyének,
miszerint intézkedett, hogy a nemzetőrséget a Munkácson állo
másozó Hartmann-ezredbeli katonaság oktassa a fegyverfogásban
és egyéb szükséges gyakorlatokban. Természetes, hogy ez ellen
séges érzelmű idegen katonák nem különös hajlandósággal foly-
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tattá e munkát s az oktatást is csak lazán teljesiték s figyelmü
ket inkább arra forditák, hogy az országon és megyén kivül ál
lomásozó cs. és kir. katonasággal folytonos összeköttetésben állja
nak; különösen a galicziai helyőrségekkel
akép tárták fenn az érint
kezést, hogy mennyiben . leveleiket és tudósításaikat a magyar
postára nem akarák bizni, Holubinán és Vereckén
kirendeltségeket
tartottak,
melyeknek néhány közlegénye és altisztje eszközlé
leveleik tovaszállitását a határon túlra. Ily módon már május hó
nap óta közvetitték saját postájukat, az altisztek idörül-időre előfogatokon járván Munkács és Klimec galicziai határhelység közt.
Igy a fenmaradt néhány fogatolási bárca szerint utazott Vereckétől Holubináig május 13-án Tagelovics nevü káplár, június 30-án
Vereekétöl Klimecig Tomasovics őrmester, július 8-án ugyanoda
Rerzbach kadét, július 12-én Vereekétöl Holubináig Csipel káplár,
augusztus 4-én ugyanoda Roszinez tizedes, augusztus 6-án Stigbork tizedes (káplár), aug. 19-én Haszovics őrvezető, szeptember
12. Spinyecki tizedes, majd Sztundács és Krauer káplárok ; szep
tember 18-án Kravel őrvezető, szept. 26. Slizig József őrvezető ;
október 4-én Klimecig Panóji és okt. 9-én Selveiszter káplárok ;
október 21—23-án Knorek Károly főhadnagy, okt. 23-án Majerberg százados Klimecig, Jancsalek és Dilnerrel együtt.
Augusztus 3-án gróf Vrbna-ezredbeli könnyű lovasság Ter
iin kapitány vezetése alatt, 26-án pedig a herceg Schvarzenberg
2-dik Ulánus ezrednek egy része vonult át Klimec felé, a nyug
tát Einkevics őrmester és október 9-én Peterhaissik
kapitány állít
ván ki. Bizonyára az átvonuló cs. kir. katonaság és különösen a
Vereckén és Holubinán elhelyezett, legénység ellenséges és roszakaratu híresztelései és nyilatkozatai s alattomos bujtogatásai okoz
ták azt, hogy az északkeleti vidékeken a ruthének és különö
sen az oláhok itt-ott lázongani s a felsőbbség irányában enge
detlenséget tausitani merészkedtek. Valóban sajátságos viszony
keletkezett igy és szokatlan állapot, különösen e két kevésbbé
müveit nép rétegeiben. Az oláh és ruthén pór a forradalmat megelező években,, midőn még a hűbéri viszony nyomasztó jármá
ban nyögött, türelmesen viselte terhét, csendesen és békében
élt családja körében, sőt az értelmesebb és szorgalmasabb még
bizonyos jólétet is szerzett magának s fiait örömest iskoláztatván
s nálánál magasabb állásra : tanítóságra, kántorságra vagy épen
valamely alantasabb köztisztségre képeztetvén, örömet és büsz
keséget érzett azok előmenetelén, kik azután alkalmilag még azt
is letagadni igyekeztek, hogy ők ruthén vagy oláh szüléktől szár
maznak s nyíltan magyaroknak vallák magokat alkalmilag s ime
alig szabadultak fel a magyar nemzet és országgyűlés jóakaratá
ból a hűbéri tehertől, alig kezdek élvezni a szabaddá lett s tu-
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lajdonukká vált földeiket, csakhamar megszállá őket a rósz szel
lem s némi izgatás és ámitás után nem csak felébredt lelkükben
az addig nem ismert fajérzet s nemzetiségi elkülönítési vágy :
hanem jótevői iránti háladatlanság rut bűne is, melyet főleg az
oláhok azzal tényleg is tanúsítottak, hogy a magyarok ellen fegy
vert fogtak. A mi ruthéneink, hála Istennek, annyira nem vete
medtek s ha akadt is köztük egy kettő, ki alkalmilag honárulási
bünt az által elkövetett, hogy az ellenséghez annak kéméül el
szegődött, de kivéve a Hajdú Jeromos képviselő választása és a
Krajnavidéki uradalmi volt jobbágyok" alaptalan követelőzései al
kalmából felmerült visszaéléseket, melyeket a hatóság csakhamar
megszüntetett, csoportosan békétlenkedni és fellázadni nem kísérlet
tek meg. Nem ugy a szomszéd megyékben ; miért is István nádor
királyi helytartó és Szemere Bertalan Budapesten augusztus hó 24én 8292. B. sz. alatt Beregvármegye egyeteméhez is intézett
leiratban az ország keleti részein, az oláh és oroszok közt
mutat
kozó bujtogatások
megakadályozása
czéljából
Máramaros, Ugocsa,
Bereg, Ung, Szatmár, Középszolnok, Kővárvicléke és Krasznamegyékre és a II. oláhezredre nézve Mihályi Gábort királyi biz
tosul kinevezé.*)
Az országban elterjedt nyugtalanító hírek következtében
történt, hogy az ezüst pénz csakhamar eltűnt a közforgalomból,
mennyiben azt a bankjegyek értékének csökkenésétől tartó közön
ség elrejteni igyekezett; az aprópénz hiánya nagyon érezhetővé
válván, a megye közönsége ugy vélt e bajon segíteni, hogy a
hatóságtól remélt hathatós intézkedést ; majd felhivá Román Ferenc
országgyűlési képviselőt, hogy a minisztériumtól eszközöljön ki
e tekintetben célra vezető erélyes intézkedést. Mire Román szep
tember hó 3 án tudata a bizottmánynyal, hogy felhívásához ké •
pest eljárt ez ügyben, különösen arra nézve, hogy az ezüst pénz
kivitele az országból tütassék el s az egyeseknél való
felhalmozása
törvényileg akadályoztassék
meg ; Kossuth pénzügyminiszter, szerinte
azzal szándékozik a bajon segíteni, hogy a nagy agio mellett réz
pénzt és két forintos bankjegyeket hozott forgalomba, de kijelenti,
hogy egyes magánosoknál házkutatást tartani nem lehet. . . .
Valóban be is jöttek az 1 és 3 krajcáros nagy terjedelmű réz
érmek, valamint az 1—2 forintos bankjegyek forgalomba, de ezek
az arany és ezüst pénzt ki nem csalogatták rejtekökből. . .
A nép között a békétlenséget terjeszté még a Táncsics Mihály
által szerkesztett Munkások Újsága is, ki mint fentebb érintetett,
a szabadság első hajnalán a budai fogdájából oly lelkesen kisza
badj ttatott s most tarthatatlan téveszméinek terjesztésével az or*) 3519. sz. alatt a beregmegyei levéltárban.
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szagban az anarchiát fölkelteni iparkodott. Erre nézve Zemplén
vármegye szeptember 4-iki gyűléséből felhívta Beregmegyét annak
páitolására, hogy Táncsics nevezett lapja »<? vészteljes
ragályos
gyom, e lázítókig ébresztő s a tulajdont kárkozatosan
tipró napi lap
elkoboztassák, s eltiltasséh, annál inkább, mert a nép a
Népbarát
cimü hírlapot épületesen használhatja.« S megyénk szept. Í3-iki
közgyűléséből csakugyan támogatólag felirt a belügyminiszterhez.
A hadügyminiszter szeptember 4-ről 4424. sz. alatt közié
hatóságainkkal a menetrendet, mely szerint a gróf Hardegg
nevü
vasas ezred eddigi állomásáról Somogy és Baranyamegyékből
Galíciába elköltözik. Eddig állomásozott ez ezred vezérkara 79
ember és 68 lóval Pécsváron, az ezredesi osztály 1-ső százada
98 ember, 80 ló Nyaradon, 2-ik százada 70 ember 50 ló kancá
kon ; az alezredesi osztály 1. százada 80 ember 60 ló Istvándiban
és Darányban, a 2. század 108 ember és 80 ló Szülőkön ; végre
az őrnagyi osztály 260 ember és 224 lóval Szigetváron. Elindult
pedig szeptember 7-én és érkezett Csávódéra
okt. 13-án, Bereg
szászba 14-én, Kis-Gutra. 15-én, Munkácsra 17-én, Holubinára 18-án,
Vereckére 19-én és galíciai Tucsolkára 21-én. A rendelet értelmé
ben az uton az ország részéről láttattak el élelemmel, mi a me
gyéknek nem csekély kiadásába került, mennyiben összesen 4
törzs, 42 fő-tisztet, 19 alantast (az irat szerint prima pianista),
összesen 695 embert és 562 lovat el kellett a szükségesekkel
látnia.
De még az ezred zömének érkezése előtt szeptember hó 12.
Zidor nevü tizedes e Sehvarzenberg-íéle.
4. számú dzsidás ez
redből megyénkén át menvén, fegyverekkel és ruhával terhelt
szállítmányt vitt Galíciába ; útközben azonban a megye déli részén
feltartóztattatott, mert a katonai felszerelés kivitelére nézve nem
volt a hadügyminisztertől a szükséges engedélylyel ellátva ; ő
azonban a debreceni kormánybiztos engedélyére hivatkozván,
kitől még két előfogatra való utalványt is kapott, igy tovább
bocsáttatott, erről azonban a megyei bizottság a hadügyminisz
terhez azonnal jelentést tett.*)
E közben az országban a zavar és veszély mindinkább nö
vekedvén, az országgyűlés ismét uj honvédzászlóaljakat
alakítani

* ) Szept. 12-én Darcsi Mihály és Miklós elfogtak Fornoson egy ott a réten
csavargó kopott bakancsos ruhába öltözött fiatal katonát, kit Beregszászba bekísér
vén, ott Uszkay György főszolgabírónak jegyzőkönyvileg be Vállá, hogy ő margitai
születésű s illetőségű Jársay Mihály, ki egy hét előtt Lembergből a Mihály orosz

nagyherceg nevü ezredből azért szökött a forradalom hírére haza, hogy mint monda,
az országban a »Natiónalgárdába lépjen s a haza védelmében részt vegyen ; megjegyzé, hogy többen is készülnek, de őrszemmel tartatván, nem mernek neki indulni
s a szökést megkísérlem.
11
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rendelt;
minek következtében Batthyány Lajos miniszterelnök
szeptember hó 14-én 9460. B. sz. alatt a megyékhez intézett ren
deletében meghagyá, hogy addig is, mig a katonaállitás iránti
törvénycikket ő felsége a király szentesítené, az alsóház határo
zata folytán a megyék rögtön uj toborzást
indítsanak
és a már
felállitatni kezdett honvéd zászlóaljak szaporítása végett uj honvéd
zászlóaljakat
szervezzenek,
melyeknél az ügyvezetési s vezérieti
nyelv, a zászló, öltöny és jelvény magyar legyen. E sereg a béke
helyreálltáig vagy a törvényileg megállapítandó ideig szolgáljon ;
minden esetre az minél nagyobb gyorsasággal kiállítandó. Bereg
megye a szeptember 23-iki közgyűlésén olvasta fel e rendéletet
és- azonnal megtette a szükséges intézkedéseket végrehajtása
iránt.
Munkács városban eddigelé a várban levő cs. k. helyőrségen
kivül tanyázott Hartmann-féle gyalogság a polgároknál volt elszál
lásolva, azonban szeptember 18-án történt, hogy Majerberg
nevű
parancsnokló százados váratlanul összegyüjté az elszállásolt szá
zadokat és összevontan kívánta kaszárnyaszerüleg elhelyeztetni.
Gáthy Samu városi főbíró ennek oka iránt megkérdezvén a szá
zadost, ő e fellépését azzal indokolá, hogy e hó 25-én este a
szállása előtt álló faköpönyegből egy ösmeretlen fekete köpenybe
burkolt egyén reá dobott egy oly tartalmú német iratot,
mely
ben az foglaltatott, hogy az ő személye és családja iránt visel
tető méltánylat és részvétnél fogva, el nem mulaszthatja őt érte
síteni azon veszélyről, mely reá s családjára vár s arról, hogy a
katonasága a munkácsi polgárság által lefegyvereztetni céloztatik.
E meglepő hirre Gecsey György választmányi elnök szeptember
19-én összehívta a választmányt, a polgárságot és uradalmi tisz
teket s előadta a cs. kir. katonaság összevonásának okát s azt,
hogy tegnap szept. 18-án Balogh Ferenc
uradalmi prefektusnál
tartott értekezletből, melyen Freyséysen Dániel, Beösz Károly
főszolgabíró, Demjén István, és Oláh István szintén uradalmi ügyé
szek, Gáthy Sámuel városi főbíró, Lang Vitusz tanácsnok, Baronyay József urad. orvos és Szunyogh Lajos városi ügyész jelen
voltak, kiküldetett Beösz, Gáthy és Demjén Majerberg százados
hoz, ki velük visszatérvén a vele történt esetet előadá, az írást
is felmutatá, de annak írója ismeretlen maradt, mert az elváltoz
tatott sorokkal és betűkkel volt kitöltve, de mennyiben hasonló
eset az nap Ungváron is történt az ottani cs. kir. helyőrségnél,
igy az értekezlet megállapithatá, hogy azt nem helybeli polgár,
hanem valamely aljas lelkű gonosz szándékból követte el s igy
annak komoly súlyt tulajdonítani nem lehetvén, biztosíttatott a
százados, hogy a békés indulatú s lojális polgárságtól nincs mit
tartania s hogy a katonaság megnyugtatására kész hozzájárulni

ahoz, Hogy az összpontosítva maradjon s részére kész alkalmas
helyiségről gondoskodni ; mely célra az uradalmi fogházat, (mely
a Konc-féle ház megett áll és jelenleg postahivatal helyiségül
szolgál) valamint az Uj (most Kossuth Lajos) utcában fekvő Nap
hoz cimzett korcsmaház üres szobáit ki is jelölte a választmány,
sőt késznek" nyilatkozott még gyertyát és főzéshez szükséges
tűzi fát is adni, annál inkább, mert igy a polgárság az elszállá
solás terhétől megmenekülne. A százados ebbe belenyugodván,
a választmány megtette e tekintetben a szükséges intézkedéseket
s nehogy álhírek folytán zavar támadjon, elhatározta, hogy a
lakosságot a valódi tényállásról felvilágosítja s azt békés viselke
désre, a király és a hazai alkotmány iránti tiszteletre intendi.
Ez időben Román Ferenc országgyűlési képviselő szept. 21röl Budapestről ismét küldött a városnak bő tudósítást az orszá
gos ügyekről és mozzanatokról ; leirja a többi közt a Bánátban
és Székesfehérvár körül Jellasics tábornok ellenében folyó intéz
kedéseket s az alkotmány ellen általa tett intrigákat ; felhozá
Teleki) Aolám vezérőrnagy kétes szerepét a táborozásban ; a pesti
cs. kir. katonai helyőrség gyanús viselkedését, felhozza, hogy a
magyar kormány Budavárát megvédése végett körülsáncoltatja,
mely célra ezer bányászt hozatott le Selmecröl ; hogy a Galíci
ából az országba bevonult s Kassáról az ország belsejébe leren
delt Porosz király nevü 34-ik ezredben csak két tiszt maradt meg,
a többi elhagyta azt és elpártolt, sőt még a zászlóját is elvitte
magával Kudelka ezredes s most nemzeti szinü uj zászlóval lát
tatott el. Leirja, hogy Borsodcármegye
ezerkétszáz fegyverest állitott ki, hogy az újonnan szervezett Hunyady-csapat jól fegyver
zett 1400 emberből áll s maholnap a Zrinyi-csapat
is készen
lesz
és indul a Dráva felé s végezetül felhivja Beregmegye közönsé
gét egyetértésre es hazafiúi áldozatkészségre !*)
A Hátvidéken ujolag némi zavargások és az uradalom elle
nében elfoglalások s egyebütt engedetlenségek történvén, a mi*) E válságos időben szept. 24-én történt Munkácson, hogy bizonyos B —thy
József 27 éves ifjú túláradó lelkesültségében s elkeseredésében az utcán zajosan
éneidé Petőfinek e költeményét: »A11 még a munkácsi vár, áll a bitófa, áll a nem
zet szabadsága, vesszen az ál — —.« Ebben Gáthy Sámuel bíró felségsértést lát
ván, az ifjút elfogatta és a városházi fogházba záratta ; onnan azonban ö másnap
reggel állítása szerint, a nyitva talált ajtón kimenvén Beregszászba sietett s ott kér
vényt adott be személyesen Buday István másodalispánnál, melyben a tényálladékot mentegetve adá elő ; kijelentvén, hogy ö a koronás királynak nagyon is hü
hódolója és tisztelője. Mindamellett sept. 25-kén Andrássy János esküdt öt jegy
zőkönyvileg kihallgatván, ismételten tagadá, hogy 5 a felséget sérteni akarta volna,
mert ö a dalban előforduló álkirály alatt Jellasics bánt értette, ki magát szláv ki
rálynak képzeli s a magyarok leigázására tör . . . Az ügy azután minden komo
lyabb következmények nélkül abban maradt.
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niszterelnök Budapesti'")! szept. 26-án 10131. sz. alatt a tapasztalt
csendzavarok és vagyonsértések megvizsgálására Elek
Mihályt
küldé ki kormánybiztosul. A jelentéktelen esetek azonban minden
komolyabb következések nélkül csakhamar rendeztettek.
Majd szeptember 29-én és október 6-án kelt rendelettel
tudatta a hadügyminiszter nevében gróf Török Bálint, hogy a
Schvarzenberg nevü dzsidás (ulánus) ezred fog a megyén át Galí
ciába elvonulni s azt útjában a megyék és községek lássák el
minden akadályoztatás nélkül. A közlött útiterv szerint a vezér
kar és ezredesi osztály 439 ember és 367 lóval megindul Gyulá
ról október 9-én ; az első őrnagyi osztály 304 ember és 270 lóval
Türkévé és Kisújszállásról,
az alezredesi osztály 312 ember és 268
lóval Mezőtúrról és a 2-ik őrnagyi osztály 316 emberrel és 281
lóval ugyanonnan ; az ezred igy érkezett október 19-én tehát el
indulása után tiz nap múlva Beregszászba ; onnan 20-án Munkácsra,
21-én Holubinárá és 22-én Alsó-Véréekére, honnan a Beszkid
hegységen át Klimec felé tovább menetelt Galíciába. Az összes
létszám állott négy törzs- és ötvenhárom főtisztből, 22 prima-planista és őrmestertől lefelé 1292 emberből és 1186 lóból.
Ez ezred megérkezése előtt október hó 5-éröl 3192. szám
alatt íigyelmezteté a szatmári központi bizottmány Beregmegye
bizottságát, hogy mennyiben a fönebb emiitett ezred Munkács
felé tart, vigyázzon erélyesen a közönség, nehogy az
ellenséges
indulatú erő a munkácsi várat megszállja
és elfoglalja,
miért is
annak megvédése és megtartása iránt tegye meg jó eleve a szük
séges óvó intézkedéseket. Ez irat Beregszászban október 13-án
3497. sz. alatt beiktattatván, felolvastatott és Szintay kormány
biztosnak alkalmazkodás és további eljárás végett kiadatott. Az
ezred azonban, mint láttuk, minden legkisebb gyanús viselkedés
nélkül békésen elvonulván, közbelépésre okot nem szolgáltatott.
Október 10-én Uray Pál első alispán felsőbb rendelet kö
vetkeztében a városokban levő kereskedésekben találtató lőport
és golyókat lefoglaltatni
rendelte.
Megelőzőleg pedig még okt. 6-áról kiadott a belügyminisz
térium nevében Kemény Dénes állodalmi titkár 965. B. sz. alatt
rendeletet, melyben előhozván, hogy többrendbeli tapasztalat sze
rint, a sorkatonaságnak
segítségül való hivása nem mindenütt tör
ténik a polgári hatóságok részéről oly modorban minőt a meg
védeni szándékolt közcsend érdeke kíván, a katonai fegyelem
pedig múlhatatlanul szükségessé tesz ; figyelmeztetnek a hatósá
gok főnökei, hogyha a polgári erő elégtelensége miatt sorkatona
ság kiállításának szüksége fordulna elő, gondosan mellőzzék mind
azt, mi a nemzetőrség és rendes katonaság közt ingerültséget
Lehoczky Tivadar : Beregmegye és a munkácsi vár.

4.

szülhetne s ez által a magyar érzelmű katonaságnál is a szolgá
lati készséget és hazafias szellemet lehangolhatná. Majd október
8-ról Kossuth Lajos az országos honvédelmi bizottmány elnöke
5012. N. ö. szám alatt tudatta, hogy tapasztaltatván, miszerint az
ország több hatóságai a honvédujoneokat nemcsak negyedrészben
a mint rendelve volt, hanem ezentúl egész számban is kiállítják,
— ezen készségük szívesen fogadtatatik s utasíttattak a hadfo
gadó parancsnokok, hogy a hatóságok által hozzájuk menesztett
bármily nagyszámú újoncokat nem csak elfogadni siessenek, hanem
azokból zászlóaljakat alakítsanak s a fölöslegről a honvédelmi bi
zottmányt értesítsék. (L. 4. sz. alatt.)
E közben Munkácson a viszonyok mindinkább kezdenek
bonyolódni és az' izgatottság mindinkább emelkedni. Ürügyet erre
az országos honvédelmi bizottmánynak azon rendelete adott, hogy
a várak falaira a nemzeti zászló tüzettessék ki, mit Munkács várnak
német őrsége állhatatosan megtagadott s magát minden alkalommal
ellenséges érzelműnek mutatta. Laube Ferenc, gyámoltalan öreges
őrnagy és várparancsnok hallgatván a felhevülő fiatalabb tisztei
nek ellenvetéseire, az irás és szóbeli felhívásra mindannyiszor
azzal felelt, hogy felsőbbségétől ilynemű utasítást nem kapván,
idegen zászlót ki nem tűzhet a várfokára. Ez ellen a lakosság
é s ' nemzetőrség hiába zúgolódván, e veszélyes és boszantó kö
rülményre a kormányt hirlapilag is igyekezett figyelmeztetni. Igy
a Kossuth Hírlapja okt. 1. kelt 80. számában erre vonatkozólag
ily közlemény jelentmeg : »Munkácsról egy ottani nemzetőr azt írja,
hogy valahányszor az itteni várra tekint, mindannyiszor el kell
szomorodnia, minő kezekben van az jelenleg ; az itteni vártisztek
egész vakmerőséggel imígy fenyegetik a szabadság embereit:
>Warts ihr werd's schon euere Freiheit auf den Rücken bekommen;« (várjatok, majd megkapjátok ti. a szabadságfokát a háta
tokra ;) és még a német tisztek nejei is csak amúgy per Lump
cimezgetik a nemzetőröket.« Hozzáteszi azután elkeseredve : És
ezt lehet-e még tovább tűrni és szenvedni ? Szegény magyar nem
zetem ! be sok alávaló vérszopónak adsz még most is eledelt ;
kik ide talán csak ringy-rongyban vetődve, itt meggyarapodtak,
most ők mondanak téged ringy-rongynak ! Ily hálátlanság meg
érdemli a szigorú büntetést.*
Az országos honvédelmi bizottmány elnöke Kossuth
Lajos
Budapestről október 8-ról 893. szám alatt örvendetes hírt közölt
a megyékkel, Beregvármegye közönségéhez intézett leirata illetve
rendelete igy szólván : >Miután Isten kegyelméből s vitéz sere
geink győzelmes előhaladása által- annyira van biztosítva a hazá
nak szent ügye, hogy a pártütő Jellasíchnak
egész hadserege
Székesfehérvár alatt hatalmasan már megveretvén Bécs felé meg-
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futamodott, Róthnak pedig tízezernyi csoportja egytől egyig min
den vezérekkel és tisztekkel együtt az ország foglyává lettek*)
és rövid időn az ellenségnek egész ereje vagy tökéletesen sem
mivé lesz téve, vagy a csúful megfutamlott csoport az országból
egészen ki lesz szorítva, a király és nemzet nevében az ország
gyűlésnek határozatából ezennel szorosan és kemény felelet terhe
alatt meghagyatik minden magyarországi, erdélyi, szlavóniai és
horvátországi várparancsnokoknak
és várakban létező minden ka
tonaságnak, hogy
1, Ezen parancsnak a Közlönyben közhírré tétele után két
nap alatt múlhatatlanul tűzze ki a magyarországi
háromszínű
lobogót és valamint ezt, ugy
2. A magyar és hozzákapcsolt országok iránti hűségét és az
országos honvédelmi bizottmány parancsai iránti kész engedel
mességét ugyanakkor az országos honvédelmi bizottmányhoz mulhatlanul írásban bejelentse.
Ellenkező esetre mindenki, ki ezen két kötelelességét elmu
lasztaná, mint hazaáruló tekintetik s mint ilyen
törvényenkivülinek
nyilvánittatik és bárki által is megfogattathatik és agyonlövettet
hetik. Visszahuzhatatlanul kijelentetvén, hogy azon esetben, ha
valaki a fent megirt két kötelességnek engedelmeskedni csak vo
nakodna is, mihelyt seregeink vitézsége a hazai ügynek győzel
mét a pártütőknek rabló csoportjától megtisztítván, — biztosítja,
minden engedetlen várbeliek mint hazaárulók fognak megkegyelmezés nélkül szigorúan megbüntettetni. Mely parancsolat mihez
tartás és a várban leendő kihirdetés végett minden várparancs
noknak is megküldetni rendeltetett. Kelt Budapesten stb. A király
és haza nevében a nemzeti képviselet határozata következtében
az országos honvédelmi bizottmány.«
E rendelet a munkácsi várban leendő kihirdetés és alkal
mazkodás végett megküldetett ugyan Laube őrnagynak, de ered
ménytelenül, mert ő annak teljesítését megtagadta, nyilatkozata
szerint azért is, mert ö a bécsi kormánytól ellenkező irányú, t. i.
az október 3-iki Manifestumban kifejtett rendeletet vévén, mint
eskü alatt szolgáló katona annak köteles szolgálni és hódolni. E
kibocsátványban pedig, melyet a várparancsnokság kihirdetés és
alkalmazkodás végett nemcsak a városi hatóságnak, hanem a
görög katholikus lelkésznek is nyomtatott példányban megküldé
s melyet Schönbrunnban
1848. okt. 3-án Ferdinánd király és
Récsey
Ádám
miniszteri
elnök
aláirt s mely Magyar és vele
* ) Érdemes a megörökítésre, hogy a Róth és Philippovics osztrák táborno
kok elfogott seregéből két század katona, mind hadi fogoly egyideig Mező- Váriban
helyeztetett el s itt őriztetett.
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(•gyesült Erdélyország s ahoz kapcsolt országok zászlósainak, egy
házi s világi főméltóságainak, nagyjainak és képviselőinek magyar
nyelven szólt, éppen ellenkezőjét hirdette annak, mit a magyar
kormány közlött.
Ebben bevezetésül érintetik, hogy fájdalommal tapasztalja
a felség, hogy mennyire sikerült Kossuth Lajosnak eltéveszteni
a képviselőházat, hogy annak törvénytelen határozatai végrehaj
tatnak szentesités nélkül ; hogy végzésileg befolyt gróf
Lamberg
Ferenc tábornagynak szeptember 27-én történt irtózatos kivégzé
sébe s ennél fogva a közcsend és biztosság megóvása tekinteté
ből rendeli 1. hogy az országgyűlés azonnal íeloszlattassék. 2.
Hogy a nem szentesitett minden végzés és törvény .érvénytelen
nek tekintessék ; 3. Hogy Jellasich József bán főparancsnoksága
alá helyeztetnek Magyaroszág s' részeinek összes hadi seregei,
ugy a nemzetőrök és önkéntesek is. 4. Hogy az ország hadi
törvényszék alá helyeztetik s a megyei, városi vagy kerületi ha
tóságok és gyűlések eltiltatnak. 5-ször, hogy báró Jellasich telj
hatalmú biztosul küldetik ki, hogy belátása szerint ő felsége ne
vében a hatalmat és hatóságot gyakorolja s rendelkezéseit ugy
az egyházi, mint a polgári és katonai hatóságok teljesíteni tartoz
nak. 6. A biztos feladata lesz Lamberg gyilkosait és részeseit ki
nyomozni és megbüntetni. 7. A polgári közigazgatás egyéb folyó
tárgyai ideiglen az illető minisztériumok tisztviselői által a törvé
nyek szerint fognak vezettetni. Így a közbirodalom
egysége s a
nemzetiségek egyenjogositása
biztosítandó legyen.
A városi hatósághoz küldött példányra Knorek Károly cs.
kir. főhadnagy ezt irta sajátkezüleg : »An das K. Stadtrichteramt
Hier. Die Stadtbürger mögen sich nicht feindlich gegen das Militár benehmen, dies die Aufferderung indem ich mit 1 Kompagnie in Palánka marschire um die Festung von Gewaltthaten zu
schützen. Munkács, 1848.« (azaz magyarul: A városi kir. biróihivatalnak. A városi polgárok ne viselkedjenek a katonaság irá
nyában ellenségesen, midőn én egy századdal Palánkára megyek
az erősséget minden erőszaktételektől megvédeni.)
E válasz természetesen nagy ingerültséget és aggodalmat
okozott itt, mennyiben attól tartottak, hogy a várat immár a cs:
kir. katonaság a maga részére elfoglalja és megszállja. Ez inge
rültséget nővelé az országos honvédelmi bizottmánynak okt. 15-én
1071. sz. alatt kelt s Beregmegye közönségéhez intézett azon
erélyes rendelete, melyben Kossuth Lajos elnök előre bocsátván
azt, hogy a naponkénti ujabb adatokból mindinkább kiderül azon
alacsony összeesküvés, mely Bécsben a kámarilla által Magyar
ország alkotmányának katonaság általi megsemmisítése céljából ke
letkezett s mely most ott Latour kivégeztetése által némileg meg-
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gátoltatott ; ezen az ország ellen intézett erőszakoskodásnak egyik
folyományául tekinthető az is, hogy Simonics nevü cs. tábornok
minden hadüzenet nélkül Galiciából hadisereggel betörni készül
és Sárosmegye felé közeledik ; ennélfogva mind Simonics mind
kísérete rablónak minősittetvén, összes vagyonuk közprédául ki
jelöltetik és meghagyatik Magyarország összes lakosainak, hogy
e betörő csapatot minden uton és módon megsemmisíteni, ki
zsákmányolni s neki mindenképen ártani, hazafiúi kötelességnek
tartsa ; sőt hazaárulásnak vétke ésbüne alatt tiltatik bárkinek e kato
nákat bármivel ellátni, bármivel élelmezni vagy segíteni és ezen,
valamint Sáros, Abauj, Borsod, Torna, Szepes, Máramaros, Ugocsa,
Ung és Gömör főispánjainak, ezek nem létében alispánjainak a
a legszorosabb felelet terhe alatt meghagyatik, hogy ők a megyé
jükben népfelkelést, mint a megyék főkapitányjai rögtön tényleg
szervezzenek mindazon helységekben, melyekben őket helyes po
litikai ok nem tartja vissza s e tekintetben semmi fáradságot se
kíméljenek; — - egyszersmind tudtul adatott az is, hogy ezen nép
felkelés egyenesen e csoport ellen fővezéri parancsnokká kineve
zett P'dszky Sándor alezredes urnák rendelkezése alá rendeltetett,
kinek parancsától fog függni merre, mennyivel és hová keljen
menni és mit cselekedni. Rendeltetett közhírré tétetni az is, hogy
Simonicsnak
fejére száz ezüst, forint és csoportja minden egyes
tagjának fejére húsz ezüst forint jutalmak tétettek, akár élve, akár
halva kerítse valaki birtokába és az állomány ezeknek rögtöni
kifizetéséről intézkedend. (Lásd függelék 4. sz. a.)
Ugyanezen napról 1061. sz. a. szintén az országos honvé
delmi bizottmány ujabban leirt Beregmegyének, tudatván, hogy
hivatalosan értesülvén arról, hogy Galiciából Magyarországba olyan
katonaság készül áttörni, melyet az országba nem a honvédelmi
bizottmány rendelt be s igy ellenségnek tekintendő, annálfogva
szorosan meghagyja a megyének : hogy mindazon utakat és szoro
sokéit, melyek Galiciából Magyarországba vezetnek, felásva, fával
és kövekkel elrekesztve torlaszolja
el és az ellenség betörését
tőle telhető módon gátolja' (L. 4. sz. a.)
A fokozódó nyugtalanságot növelé az is, hogy ez időben
Ungvárról a Hartmann-ezred 9-ik százada váratlanul Munkácsra
megérkezett s hire terjedt annak, hogy az ezred itt Munkácson összpontosittatni fog s erre nézve a megyéhez több oldalról érkeztek
gyanutkeltő értesítések. Igy bizonyos Glanzer Károly
kapnikbányai tisztviselő közié Piattoli őrnagynak Szigetről október 13-áról
az ottani századhoz irt rendeletét, melyben meghagyja, hogy a
Kapnikbányán
állomásozó Hartmann-ezredbeli század azonnal út
nak induljon s a nélkül, hogy a biztosnak válaszolna, MáramosSzigetre vonuljon be, mennyiben a zászlóalj azt a parancsot kapta,
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hogy Kassátá meneteljen. Megjegyzé még Piattoli, hogy a legény
ségnek a zsoldján felül menetelés közben a hadi élelmezés is
ingyen járjon.
Eötvös Miklós szatmármegyei első alispán pedig irja a beregi
alispánnak Nagybányáról okt. 14-ről, hogy a Nagybányán állo
másozó Hartmann ezredbeli század e hó 9-én őrnagyától azt a
parancsot vette, hogy a Bukovina és Galicia-határszéli királyi
biztos rendelete ellenére magának fegyveres erővel is utat törve
haladék nélkül szintén M.-Szigetre vonuljon be másnap ; a század
elindulása utáni napon kapott azután a biztos egy levelet az őr
nagytól, melyben a rendelkezést meg nem történtnek kéri tekin
teni s a századot a kir. biztos rendelkezése alá bocsátja ; erre a
biztos felhívta az illető század parancsnokát, hogy az engedelmes
séget Írásban fejezze ki, ellenkező esetben a századot mint ellen
séges szándékkal gyanúsítottat Nagybányára vissza nem fogadja ;
ez azonban kitérőleg válaszolt s a századdal tovább haladt Kassa
felé ; miből kivehető, hogy a zászlóalj az ország elleni cselszövényes uton jár s figyelmezteti az alispánt, hogy a katonaság átvo
nulását őrszemmel kisérje. Szigetről pedig okt. 16-ról
Piattoli
Fremnitein őrnagy értesiti hivatalos német levélben Beregmegye
hatóságát, hogy egy 605 emberből álló csapat a törzskarral és
tisztekkel együtt 19-én Husztról
kiindulva Nyiresfalvára és
20-án Munkácsra ér, hogy onnan másnap Szerednye felé tovább
meneteljen ; kéri tehát barátságosan a megyét, hogy e helyeken
gondoskodjék arról, hogy a málha tovább szállítása végett 22
előfogat legyen készletben, valamint hogy ott a katonaság éle
lemmel, Munkácson pedig öt napra való kenyérrel elláttassák.
Ugyanakkor október 15-éről Munkácsról Ewa László helyet
tes szolgabíró bejelenté írásban a beregmegyei bizottmánynak,
hogy a munkácsi cs. helyőrség titkos levelezése végett — kerülve
a királyi postahivatalt — még mindig Holubinán Alsó-Vereckén
és Klimecen öt-öt egyénből álló katonai örséget tart s azokat ott
minden bejelentés nélkül saját hatalmával szállásoltatja, hogy e
katonák azután többnyire éjjel hordják a leveleket Galíciába és
onnan vissza. írja azt is, hogy e hó 10-én Vereckén lévén s erről
ott értesülvén, a felügyelő Szelveiszter nevü káplárt maga elébe
rendelte s őt a Munkácsra való visszatérésre felhívta; ő azonban
kijelenté, hogy csupán saját tiszteinek engedelmeskedhetik s míg
tőlük ily rendeletet nem kap, addig állomását el nem hagyhatja.
Megjegyzé továbbá, hogy az erre jövő-menő német katonaság a
népet alattomosan a király és katonaság mellett való tartásra buj
togatja, a minek eredménye máris az lett, hogy a ruthén nép és
a birák az újoncozásj költség befizetését megtagadták s bár az
ily izgatók befogatását s bejelentését szigorúan meghagyta, ugy
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az éjjeli és nappali cirkálást és felvigyázást is, ez eredmény nél
kül hagyatik, mert a lakosság inkább hisz a katonáknak mint
papjának vagy tisztviselőinek ; miért is kéri, hogy e vidékre na
gyobb biztosság elérése végett nemzetőrséget rendeljen
ki a bi
zottmány.
A fönnebbi három értesítést Szintay János kormánybiztos
október 18-án megfelelő intézkedés végett leküldé Balogh Ferenc
munkácsi védelmi bizottmány elnökének.
Beregmegye bizottmánya október 18-án Piattoli őrnagy fel
hívása folytán az élelem és fogatok megrendelése iránt akép in
tézkedett, hogy jóllehet az őrnagy miniszteri rendelettel magát
nem igazolta s igy állapot ja törvényesnek el nem ismerhető, mind
amellett, nehogy hatósági intézkedés hiányában a katonák magok
rendeljenek előfogatokat s mivel a közlött irat szerint, ők a me
gyéből kifelé igyekeznek : Jobszty Ferencz főszolgabíró a kívánt
szekerek kirendelésére oly utasítással küldetik ki, hogy miniszteri
rendeletet kérjen és az ellenséges érzelmű csapatot, nehogy buj
togasson, míg járásán átkelend, éber vigyázattal kísértesse.
Okt. 18-ról az unffmegyei honvédelmi bizottmány is azt irta
a beregi kormánybiztosnak, hogy értesülvén a Hartmann-féle
ezred átvonulása tervéről, értesítse és világosítsa fel őt ezen ke
resztülutazás célja felől, különösen értesítse Kulin József és Haraszthy József e végre kiküldött bizottmányi tagokat.
Szikszay
János, ungmegyei szolgabíró pedig Szerednyéröl okt. 20-áról írja
a munkács kerületi főszolgabírónak, hogy e percben érkezett oda
gróf Török Miklós lovas őrnagy mint futár a honvédelmi bizott
mány rendelete folytán, hogy a Kassa felé menendő Hartmannféle gyalogságnak útját állja el ; kéri tehát, hogy értesítse őt fu
tár általi sürgönyben az iránt, hogy az említett csapat megérke
zett-e már Munkácsra, hogyan van elszállásolva és szándékozik-e
Lengyelország felé menni; a bizottmányi nyílt rendeletnek hó
dolt-e és Munkácsra nem kisérti-e meg az erőszakos betörést ?
arról is kér tudósítást, hogy a bizottmány hogyan fogadja vagy
visszautasítja ?
S mennyiben az országos honvédelmi bizottmány még okt.
10-én Mihályi Gábor máramarosi királyi biztoshoz 951. sz. alatt
intézett terjedelmes rendeletében a többi közt meghagyta neki
azt is, hogy a Máramarosban fekvő rossz szelleműnek minősített
sorkatonaságot vagy a nemzeti ügynek megnyerni vagy lefegy
verezni igyekezzék, most okt. 19-ről Szigetről Malin József,
Máramarosmegye tejhatalmu központi bizottmányának elnöke 238.
sz. alatt a beregi kormánybiztoshoz (Szintay Jánoshoz) intézett
levelében a most idézet okt, 10-iki rendelet közlése mellett tu-
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datja, hogy mennyiben a Hartmann-féle ezredbéli csapat onnan
már elindult s most vagy Munkácson vagy attól nem messze va
lahol állomásozik, teljesitse a zászlóaljnak megnyerésé vagy lefegyverezése iránti rendeletet ; mi végből kebeléből Móricz Pál bizott
mányi tagot is kiküldé a teendőkben való segitkezés céljából. (A
951. sz. alatti érdekes rendelet közöltetik a függelék 5. sz. alatt.)
Szintay pedig ugy e felhivást, mint. a 951. számú rendeletet okt.
21-én a munkácsi bizottmánynak bölcs belátása szerint való eljá
rás és intézkedés végett sietett közölni, megjegyezvén, hogy ő a
megérkezendő Móricz Pállal majd értekezni fog. Október 21-én
Uray Pál első alispán a Pestről megérkezett kétszáz gyutacsos
lőfegyvert (perkusszios puskát) az önkéntesek közt leendő kiosz
tás végett átküldé Munkácsra.
E közben történt Munkácson, hogy Knorek Károly az itteni
Hartmann-féle osztály főhadnagy parancsnoka október 15-ről a
munkácsi főbiróhoz (Gáthy Samuhoz) intézett német levelében érté
sére adta, hogy az itt összpontosított négy század katonaság nem
a végből tartatik itt, hogy a város és annak derék polgársága
ellen ellenséges szándékot tápláljon ; hanem a valódi célja az
összevonásnak az, hogy innen tovább eltávozzék. A terjedő hir
szerint Munkácson a nemzetőrség és polgárság azért fegyverez
te tnek fel, hogy a katonaságot megtámadja; miért is támaszkodva
a felségtől október 3-án kiadott nyilatkozványra,
melynek egyik
nyomtatott példányát <melléklé, kijelenteni kénytelen
1., hogy a városban uralkodó izgatottság és fenyegető állás
miatt az osztag (Division) Palánkán fog összpontosittatni,
2. Mennyiben sem ez osztály sem az összpontosítandó zászló
alj a polgárság ellen állást nem szándékszik, foglalni, hanem csupán
tömegben való elmenetele végett Összegyülekszik s igy minden
ellenök intézendő tüntetést ugy lesz a csapat kénytelen, tekinteni,
mintha a nemzetőrség, az önkéntesek és a honvédujoncok a vár
ellen akarnának fellépni ; miért is ez esetben 1. ők az utolsó em
berig fognak védekezni ; továbbá, 2. a császári nyilatkozvány ér
telmében a várost felség sértéssel terheltnek fogják tekinteni s
mint ilyent megfenyíteni és felgyújtani (wird in Brand gestekt) ;
3. Vegye tudomásul a város, hogy a környékbeli' községek a
velük közölt császári nyilatkozvány t elfogadták s velük készek
tartani a védelemben is ; 4. A város világosítsa fel a nemzetőr
séget, hogy a nyilatkozvány értelmében ők a cs. kir. katonaság
gal együtt egy cél felé kötelesek törekedni, t. i. az
összbirodalom
és alkotmánya fentartására s igy az ellenkezés által magokat haza
árulás és felségsértés bűnével terhelnék. E felhívásra őt nem a
nemzet elleni elfogultság, mennyiben ö is szerencsés ahoz tartóz-
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hatni, hanem a kir. nyilatkozvány folytán támadt kötelességérzete
vezeti s elvárja, hogy a polgárság minden ellenséges fellépéstol
tartózkodni fog.
Ez átirat természetesen nem csekély izgalmat okozott a vá
rosban s következtében még az nap összeült a tanács, melynek
tagjaiul megjelentek : Gáthy Samu főbiró, Lang Vitusz, Lang
János, Kallós Mihály, Klimko Sándor, Frantz Antal, Wimmerth
János, Felenkovics Ferenc, Katona János, Pap Sámuel és Szunyogh
Lajos. Ezeken kivül; Szintay János kormánybiztos, Freyseysen
Dániel, Balogh Ferenc, Lieb Mihály, Toborfy Antal, Beösz Károly,
lírehuss Pál, Walla Lajos, Baronyay József doktor, Demjén István,
Nedeczey Ferenc, Koller Ferenc, Klinkhart Frigyes, Joó Alajos,
Plagara László, Molnár Dániel, Döbrentei Imre, ifjú Gecsey György,
Szunyogh József, Ruzsák Lajos, Oláh Samu és Walla Ede és élénk
eszmecsere és értekezés után megállapitá a gyülekezet a választ,
mely következően fogalmaztatott :
»Gróf Hartmann gyalogezred Várpalánkán szállások) osztálya
parancsnokának Palánkán. Munkács, október 15. 1848.
Csodálkozással vette az alulírott városi tanács a fentcimzett
(a tisztelt szó kitöröltetett) osztályparancsnokságnak mai napon
kelt s ezen város békés érzelmű lakosságát a katonaság iránt
ellenséges indulattal gyanúsító levelét, miután e város elöljáró
sága és összes lakossága az ellenkezőnek minden előfordult alka
lommal jeleit adni igyekezet s ennek legközelebb világos példáit
is adta, midőn a városi katonaság minapi nem alapos aggodal
mának eloszlatására, annak Majerberg kapitány ur kivánata szerinti
összpontosításához, az uradalmi tömlöcépület és a Napkorcsma
felajánlásával segédkezet nyújtott s közelebb akkor, midőn a teg
napelőtti népgyűlésben a város lakosságát a katonasággali minden
súrlódás kerülésére s arra ünnepélyesen felszólította, hogy min
den egyes polgár a közöttünk szállásoló s közös fejedelmünket
szolgáló katonákat mint testvéreit tekintse s . velük a szerint
bánjék.
Ezennel kijelenti a város elöljárósága, mikép tőle valamint
az összes lakosságtól minden ellenséges lépés tétele távol van s
hogy a vett levélben kijelentett aggodalma a címzett parancsnok
ságnak teljesen alaptalan ; annálfogva kijelenti az összes lakosság
nevében, hogy senkit meg nem támad ; azon esetben azonban,
ha igaztalanul megtámadtatnék, az ellen magát védeni kötelessé
gének tartja s az oknélküli megtámadás minden szomorú követ
kezményeiért a felelet terhét, Isten, király, és haza nevében az
igaztalan, megtámadom hárítja. A város elöljárósága nevében
Gáthy Sámuel főbiró.«
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E válasz megküldetett azután Knorek főhadnagynak, ki Majerbergnek okt. hó 23-án Lengyelországba történt eltávozása óta,
az osztály parancsnokságát átvette.
Szintay János kormánybiztos pedig október 15-én az alispán
hoz felterjesztett iratában feltárta a munkácsi viszonyokat ; jelez
vén, hogy a katonaság hangulata itt percről-percre veszélyesebb.
Vádolja Knorek főhadnagyot mint a reaktiónak egyik leggyalá
zatosabb zsoldosát, kinek német levelére tett válaszát a városi ta
nácsnak is közié. E miatt s mert Máramarosból még több száza
dot is várnak, nyugtalanok a polgárok s ha Magyarországon a
kamarilla még tovább is űzni szándékszik veszélyes játékát, bi
zonyosan Munkács és vidékének, mint fontos stratégiai pontnak
elfoglalásáért minden lehetőt elkövetend. Ezt látva itt készülnek
a legroszabbra; »fegyverkezzünk — írja — s bizonyára a hazá
nak hasznosabb szolgálatot nem tehetnénk, mintha ezen katona
ságot lefegyverezhetnénk, mely elébb-utóbb fegyverét ellenünk
forditandja. Erőnk nincsen, a nemzetőrség disolutioban, önkénte
seink meg nem érkeztek, honvéd újoncaink fegyverzetlenül,
mond
hatni meztelenül állanak.*
Azért a megye segélyére szükség van
haladéktalanul. Intézkedjék tehát a megye rögtön, hogy az ön
kéntesek azonnal Munkácsra indíttassanak,
ezenkívül pedig vagy
ezer nemzetőr;
»ne kapkodjunk mindenfelé, hanem erőnket egy
helyre pontosítsuk ; egyesitett erő győz, de szertehuzva csak
veszthetünk. Küldjön azonnal pénzt is a zsoldok kifizetésére, mert
ennyi ember tömérdekbe kerül és fékezni alig lehet.
Írja tovább : »mint hírből hallom, az újoncok Mező-Vári
környékére fognak rendeltetni ; ez meg nem történhetik, mert a
kormány rendeletét megváltoztatni nem lehet. Mozgalmas idők
ben a végrehajtásnak pontosan kell meg történnie, minden órá
ban a rendelkezéseket változtatni nem szabad. Mint felelős kor
mánybiztos ezen bizottmányi határozatba, ha igaz lenne, bele nem
egyezhetem s kérem, hogy a máramarosiak is Munkácsra szállít
tassanak, mert én erről a máramarosi kormánybiztost tudósítot
tam. Egyébiránt az orosz lelkész urakkal ma délután tanácskozván,
ezen tisztelendő urak hazafisága kezeskedik megyénk nyugalmá
ról, miről a mai tanácskozmányban örömmel meggyőződtem ; ők
minden közremüködésöket felajánlván a haza védelmére.*) Holnap
*) Nem-lesz érdektelen az e nagy időben Heregmegyében működött g. k.
lelkészek névsorát megemlékezés végett följegyezni, mely esperességek szerint követ
kező Beregszászon volt Seregbi István alesperes, Kisahnáson Popovics Mihály, Kovászon
Gerevics János, Kövesden id. Sereghi Bazil, Makarián Szabados Antal, Makos-Jánosiban Zombory András : Nagy-leányfalván Volenszki Bazil, Pisztraházán Melega An
tal, Iliikén Újhelyi Mihály alesp., Dubrókán Sztecovics János ; Boncán Gribovszki
András, Mosván Vaszko Bazil alesp., Kisfaluidon Hacskajló Mihály, Miszticén Gorző
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ezen lelkész urak társaságában a felsőbb vidékekre utazom és
azért is lépjen fel erélyesen a katonaság ellen s utcai hírek által
ne hagyják magukat megrémittetni ; végre kéri, hogy intézkedédéseit a bizottmány ne zsibbaszsza, mert igy kevés haszna lesz
a fáradozásnak. . .
Mint Knorek is levelében érinté, a Hartmann gyalogságnak
csakugyan sikerült néhány vidéki lakost felbujtatni, miről Szintay
kormánybiztos értesülvén, egy német ajkú pórt elfogatott és bekisértetett, arról október 17-én ő Balogh Ferenc helyi bizottmányi
elnöknek azonnal jelentést a további eljárás végett tevén. A beregmegyei bizottmány pedig még október 16-án ülést tartván,
abban a munkácsi cs. kir helyőrség fönebb ecsetelt viselkedése
és eljárása következtében s annak előadása után, hogy a mun
kácsi polgárok a katonaság által folyvást fenyegettetnek és hogy
ők ezt látva, készülnek a legroszabbra, fegyverkeznek, de meny
nyiben kellő erejük nincsen, a nemzetőrség felbomlásban van, az
önkéntesek még meg nem érkeztek s a honvédujoncok most is
még felszerelés, sőt ruházat nélkül vannak,
azért a megye segé
lyére szüksége van haladék nélkül, mihez képest kéri a nemzetőri önkéntesek és vidéki nemzetőröknek Munkácsra leendő szál
lítását, az ottani honvédujoncok meghagyását, sőt a máramarosiaknak is összpontosítás végett való odaküldetését; ezek méltány
lása mellett elhatározta tehát a megyei bizottmány a követ
kezőket :

Sándor, Polyánkán Gerevics Tódor, Szajkófalván Zlocki Antal, Btibuliskán
Szteco"
vics Tódor, Hribőcon (Gombás) Soltész Sándor, Ignécen Szluk Tános, B.-Sáréten
(Kálnik) Röthy János, B.-Szőlősön (Nagylohő) Lupes József, Nagy-Mogyoróson Gebé
András, Patkányócon Popovics György, A. Remetén Oszutay Sándor, Puznyákfalván ifj. Sereghi Bazil, Rákoson Bacsinszky Mihály esperes, Ruszkócon Szteckovics
Bazil, Zsukón Selesztai Demeter ; Nagy-Ábrán kán Grigási Mihály, Drágabártfal ván
Pasztélyi András esp., Feketepatakon Kutka Sándor ; Ardánházán Mattusz János he
lyettes:; Hátmegen Thorna János, Maszárfalván Zékány József, Medencén Popovics
András, Nyiresfalván Barna Mihály, Papfalván Viscsák András, Sztánfalván Jaczkovics András, Tőkésen Hrehovcsák András ; Závidfalván Ruttkoy János,
Ujdávidházán Andruk János, Dunkofalván Csacska András, Iványibán id. Halaktovics Já
nos, Nagy-Lucskán
Deskó Péter, Munkácson
Hajdú Jeromos esperes, Oroszvégeu
Kuliman József, Podheringen Csurgovics Mihály, Reped én Dobé Kurách János, Selesztón Kreakovics Antal, Szentmiklóson
Chajtsa Ués, Sztrabics'őn id. Firczák Bazil
Felsö-Vizniczén Torma János, Ormodon (Nagybresztőn) Manajtó András helyettes.
Diiszinán Rácz Péter ; Hánykovicán Kubek József helyettes, Holubinán Bacsinszky
Jenő, Ris-Martinkán Fencik András, Hársfalván Lcgeza Athanáz, Ploszkón (Dombos
telek) Prámer Ambrus, Szolocsinán Fazekas János, Sssótyvári Lipeczky János esperes ;
Malmoson (Sztrojna) Jaczkovics Bazil ; Szuszkön Szilvay Antal, Felsö-Uj-Biszlrán
Gregovics Demjén; Bukőcon Gebé Antal, Zugon (Hukliván) Seregélyi József esp.,
Laturkán Túrok J á n o s ; Vezérszálláson (Pudpolóc) Lipeczky András; Nagy-Rosztokáu Szabó András, Serbócön Musztyanoviez András, Szkotárszkán (Kis-Szolyva)
Duljskovies János, Verebesen Azari József, Alső-Vereckén Hludz Mihály, Felső-Vereckén Rakovszki Bazil és Volócon Vaszocsik Tlieodoz.
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» Megyénk belcsendének fentartása a kért szükséges segély
érkeztéig továbbra is leginkább saját erélyes fellépésünk által
eszközöltethetik legsikeresebben ; minélfogva Eötvös Tamás, nem
zetöri őrnagy a megyei nemzetőröknek Munkácson és ha itt meg
nem férnének, a vidéken leendő alkalmazására megbizatik. E g y 
szersmind a folyó hó 15-én tartott központi bizottmány azon ha^
tározata, hogy az önkéntes mozgó nemzetőrség Dercenre és
Gátra helyeztetett, megváltoztattatik és az összes csapatoknak
Munkácson leendő elszállásolása elrendeltetik. A kormánybiztos
jelentése szerint honvéd-ujoncaink fegyvertelenek s csaknem mez
telenek lévén, ezen kettős bajon segitendök, kőztök
lándzsák
lesznek elosztandók,
melynek gyors keresztülvitelére Munkácson
egy külön választmány neveztetik ki, melynek elnöke lesz Balogh
Ferenc, tagjai pedig Láng Vitusz, Szunyogh Lajos, Eötvös Tamás
őrnagy és Oláh István, ki egyszersmind a jegyzői tollat is viendi.
Ezek felhatalmaztatnak egyszersmind arra is, hogy a tisztviselők
kel belátásuk szerint szabadon rendelkezzenek, a honvédek szá
mára Munkácson és Beregszászon lakó csizmadiáknál találtató
csizmakészletet nyugtaadás és leendő megtérítés kötelezettsége
mellett lefoglalhassák s oly újoncoknak, kik lelsőruha nélkül
vannak, szűröket vagy más alkalmas felső öltönyöket készíttesse
nek. Politikai tárgyak és a megye védelmére vonatkozó katonai
intézkedések körén kívül eső ügyek elintézésével az első alispán
elnöklete alatt Füzesséry Gábor, Szathmáry Lajos, Illés Péter és
a jegyzők egymást felváltva kiküldetnek. A honvédek zsoldjának
fizetésére Szintay János kormánybiztos által kért ezer ezüst forint
a hadi pénztárból kirendeltetik, az uradalomra
rendkívüli segé
lyezés fejében, kivetett háromezer ezüst forint felvételével Galgóczy Pál alpénztárnok megbizatik.
A bizottság vett azután Munkácson 527 rőf vásznat 88 frt.
33 krért és cérnát 1 frt 20 krért s kiadta 2 itteni hölgynek
avégből, hogy abból a honvédek részére ingyen fehérruhát var
jának és szabjanak. A hazafias megkeresést szívesen teljesítek a
munkácsi hölgyek s a szabást eszközlék következők : Gecsey
György né (ki 132 rőf bői kiszabott 20 párt), Miticzky Józsefié,
Láng
Vituszné, Román Johanka, Szenkovszky Mária és Baranyay kis
asszonyok ; a a varrást pedig eszközlék : Lang Jánosné, Turcsányi
Jánosné, Lang Vituszné, Wimmerth józsefné, Pillér Amália, Frantz
Antalné, Behr Leonhardné, Baranyai Teruska, Wimmerth' Vidáné,Ganovszky Jánosné, Román Johanka, Böszörményiné, Nemes
Ádámné, Kallós Mihályné, Katona Jánosné, Jamniczky Andrásné,
Nagy Józsefné, Bazilovicsné, Kozmáné, Bartosné, Magyar An
drásné, Schlager Károlyné, Molnár Jánosné, Domokos Ferencné,
Gáthy Samuné, és Bartók Károlyné. Más alkalommal magokra
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vállaltak külön 154 pár fehér ruhát kiszabni ; Illés Mihály uradalmi
prefektus özvegye, Koller Ferenené, Gecsey György né, Román
Johanka, Szenkovszky Mária, Rollekné, Pap Jóbné, Rik Jakabné,
Baranyay kisasszonyok, Hochholtzerné, Miticzky Józsefné és Battáné, ki 20 párt szabott ki.
A Palánkán összpontosított gyalogság iránt Laube őrnagyot
a megyei bizottmány igazolásra felhiván, arra ö október 17-én
877. sz. alatt németül Szintay János kormánybiztoshoz intézett
kísérőlevél mellett beküldé nyilatkozatát a megyei bizottmányhoz
melyben azt Königlich löbliches Comitats Ausschussnak
címezvén
kijelenté, hogy a felhívást tegnap tizóra előtt reggel vévén, siet
arra válaszolni. Hogy a 9-ik század Ungvárról Palánkára érkezett,
az tudtán kivül történt ; sajnálja, hogy ez által gyanusittatik, holott
neki ugy a felség mint az alkotmányos hatóságok irányában
egyenlően kell kötelességét teljesíteni. 0 biztosítja a bizottmányt
lojális érzelmeiről s arról, hogy a bizottmány minden kivánatát
kész teljesíteni. Kijelenti azután, hogy a bevonult katonaság nem
áll az ő fensőbbsége alatt s igy arra hatást nem gyakorolhat, az
csupán a vár alsó raktárából élelmeztetvén ; de a zsoldot már a
saját pénzéből fedezi. Ugy vélné tehát, hogy e mozzanatnak nem
kellene különös sujt tulajdonítani, annyival inkább, mert a csapat
mihelyt a máramarosi századok beérkeznek, 21-én innen múlha
tatlanul eltávozik s éppen azért szükségtelen lenne nagyobb za
vart és békétlenséget előidézni. O kész a bizottmány további ren
delkezéseit, mennyiben tiszti kötelességével és becsületével nem
ellenkeznek, teljesíteni s tudatja, hogy a Vár területén tartózkodó
katonaságnak szigorún megtiltá az idétlen beszédet és törvény
ellenes cselekedeteket.
E választ Laube Ferenc őrnagy a megyei bizottmánynak
október 16-kán hozzá intézett azon fehivására irta, melyben felkéré őt, hogy a hatóságok tudta nélkül Palánkán letelepedettungvári századot utasítsa vissza s vonja meg tőle az élelmet,
annál inkább, mert Knorek főhadnagy kihirdette a csapat előtt s
ki akarta hirdettetni a munkácsi g. k. lelkészszel s a vidéki rut
hén papokkal is az október 3-ki királyi manifesztumot, mely tör
vénytelennek lévén tekintendő, azt a megye el nem fogadhatja
s el nem ismerheti, sőt az annak alapján feltűnő izgatókat mint
honárulókat rögtön ítélőszék elé állitandja s most a parancsnokot
teszi a kihirdetés miatt felelőssé. Azon engedetlenség miatt pe
dig, hogy a Munkácson állomásozó Hartmann-féle katonaság nem
akart Mező-Váriba és Tarpára menni szállásra, mihelyt a pa
rancsnok visszatér, őt vonandja felelősségre.
A bizottmány rendelkezéséhez képest azután az önkéntes
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nemzetőrök Munkácsra indíttattak s a környékbeli nemzetőrök
összpontosítása is megrendeltetett, azonban ez utóbbiak részint
polgári állásukból kitqlyó megszokott kényelemből, részint a hí
resztelések által nagyított veszélytől tartván, nem igen siettek a
városba. Érdekes és jellemző e tekintetben Freyseysen Gyula az
önkéntes század parancsnokának Eötvös .Tamás beregmegyei
nemzetőrségi őrnagyhoz Deremből október 16-tól irt levele, mely
következő : »Tegnap esti kilenc óra tájban értem századommal
Derembe, a nép morogva fogadott, különösen megzavarta a der
cén i nemzetőröket azon rendelet, hogy ma délre Munkácsra tar
toznak bemenni; ezen rendeletét tisztelt őrnagy urnák tegnap
egy hadnagy hirdette ki a helységben, mely egyakarattal elha
tározta, hogv a király katonái ellen nem mennek vivni s inkább
a lielységökben öletik le magokat, minthogy azt elhagyják. Kü
lönösen bujtogatott Biró András hites ember; én az öntől teg
nap kapott rendelet nyomán a helység elöljáróit rögtön felhivat
tam s az engedelmességre komolyan felszólitám; egyúttal azzal
is ijesztvén az ellenszegülőkét, hogy a bujtógátokat rögtön vasra
veretem s a megye fogházába vitetem. A nép ma reggel össze
gyűlt s őrmesteremnek felszólítására azt felelték, hogy ők cso
portosan kapitányjokhoz mennek tanácsot kérni. Példát jó volna
adni a magyarság között.<
»En a helység közepén egy tizenhat legényből álló állandó
örst rendeltem, mely éjjel-nappal kering; a veres korcsma kö
zelében egy kétlegényböl álló őrszemet, a Dercsényi-féle sírbolt
mellett (fent a .kerekhegyen) szintén egy legényből álló őrszemet
álliték ki. Különben legényeim jó 'kedvűek, a rosz szállások ellen
nem zúgolódnak és igen engedelmesek. Ma már csak öten hi
báznak (hiányzanak), kérem, végzé levelét, . — Beregszászban
maradt keféinket és a kulcsainkra megrendelt szíjakat és készruhánkat Major tizedes úrral elküldeni :«
Eközben Szintay kormánybiztos személyesen is értekezet a
sorkatonaság tiszteivel, kiket az ügynek megnyernie
nem
sikerült,
sőt miután a Máramarosból is beérkezett zászlóaljnak a város és
megye hatóság megtagadta a szállást és élelmezést, a katonák
fenyegető állást foglaltak s a várost felgyújtással fenyegették.
Miért is nehogy a további feszegetés haszontalan vérontásra s
egyéb nagyobb veszélyre nyújtson ürügyet, a tekintélyes számra
szaporodott katonaság elvonulását megakadályozni nem merte s
igy az felkerekedvén, elönyösbnek látta, hogy Kassa helyett az
országból rövidebb uton kiérjen s Verecke felé vette útját s igy
mihelyt a beszkidi hátárra értek, ott a katonák megállapodtak és
örvonalat képeztek, hogy azon Galíciából az ország * védelmére
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sietó magyar ezredbeli katonákat feltartóztassák és vissza terel
jék. Igy történt nem sokára, hogy a Szontagh főhadnagy vezér
lete alatt közelgett Porosz herceg nevet viselő huszár csapatot is
feltartóztatták . . . .
Október 25-kén esteli 6 órakor érkezett azután Szintay kor
mánybiztosnak azonnap irt levelet Balogh Ferenc munkácsi bi
zottmányi elnökhöz, melyben tudatta, hogy sebespostán most ju
tott hozzá az országos központi választmánynak az a rendelete,
hogy a Hartmann-gyalogság ki ne bocsáttassék ; de mivel ez in
tézkedés immár elkésett, szükséges oda munkálni, hogy legalább
Blomberg csapatja át ne vonulhasson; miért is a választmányi
tagokkal egyetértve, tegye meg a lefegyverzés iránt a kellő lé
péseket; megjegyezvén: >hogy ez iránt hasonló értelemben még
tegnap írtam Beregszászba is ; e lefegyverezés iránt Szatmárban
is történtek rendelkezések s e végett a szatmári főparancsnok
Katona ma vagy holnap Vitkába és Csekébe szállítja csapatait,
egyesítve erőnket a siker el nem maradhat.«
Igy némileg helyre állt a nyugalom Munkács • városban, a
gyanús katonaság elvonult, de Laube őrnagy a vár helyőrségé
vel még azután is itt maradt.
Máramarosból a honvéd újoncokat Fejér Antal ^hadqagy,
a beregszászi nemzetőri századot Jobszty Ferenc kapitány és egy
környékbeli másikat Vekerdy Pál százados, hozták be Munkácsra,
október 23-kán. pedig a tarpai nemzetőri századot Székely József
főhadnagy''''') október 19-kén fizetett Munkács városi pénztár az
önkéntesek ruházatára kivetett 311 frt 48 krból 30 frt 6 krt. a
honvéd újoncok táborzásánál adott kenyér és italért pedig 12 frt
35 krt.
Nyáry Pál, az orsz. honvédelmi bizottmány helyettes elnöke
Pestről okt. 17-kén 1196. k. sz. a. a megye közönségéhez inté
zett iratában tudattá, hogy Irányi Dániel kormánybiztos némely
magán levelek után jelenté a bizottmánynak, hogy a Simonics
vezérlete alatt betörni szándékolt ellenség 14-kén Dukláról sze
kereken Bécs felé eltávozott s Pulszky Sándor alezredesnek meg
hagyatott, hogy a dolognak alaposan végére járván, arról a me
gyét azonnal tudósítsa, hogy igy a szükségtelen költségek a nép
felkelés tekintetében megkíméltetvén, a védelem egyedül a há
gók elkorlátozására
és biztos megerősítésére szoríttassák. E tudó
sítás a beregmegyei központi bizottmánytól a munkácsi honvé
delmi bizottmányhoz okt. 22-kén érkezett s tudomásul vétetett;
T

*) A hazafias érzelmű tarpai községbeliek a század zászlóját a válságos idők
ben is megőrzék s azt most mint becses ereklyét irattárukban tartják. Ugy emlék
szem, hogy ott még az akkor használt nemzetöri dób is emlékül őriztetik.
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a mikor Ura}' Pál alispán a Szatmármegyétől oda küldött egy
kartács-vaságyul
(igy), ahoz megkívántató lőporral és kartács go
lyókkal együtt nemzetőrök őrizete alatt felszerelés és elkészítte
tés végett küldötte az itteni bizottmányhoz. Október 24-kén pe
dig Szintay kormánybiztos irá Balogh
Ferenc munkácsi bizott
mányi elnöknek, hogy Pulszlcy Sándor alezredes és Eötvös Tamás
őrnagygyal Vereckére az ottani határ erődítések megszemlélése
és rendelkezés végett utazván, távoliétökben minden előfordul
hat!) közügyekben bizottmányi üléseiket folytatni s mindazt meg
tenni igyekezzék, mit a megyére és hazára nézve üdvösnek tog
találni.
Irányi Dániel kormánybiztos pedig Eperjesről okt. 22-kéről
irá a beregmegyei alispánnak, hogy az országos honvédelmi bi
zottmány értesítése szerint lengyelek Galíciából Sztry, Dukla és
a szepesi szoroson át Magyarország segítségére jönnek s hogy
azok útját lehetőleg előmozdítsa ; megkéri tehát az alispánt, hogy
azonnal küldjön a határra szolgabirákat, kik a lengyel légió netán
bejövő embereit ne csak szabadon bocsássák be, hanem számukra
szükség esetében előfogatokat is rendeljenek s ha kell, átkelésük
egész megyei vonalán a többi szolgabirákkal együtt élelmeztetésök felöl előre gondoskodjanak ; végre kéri az eredmény beje
lentését s azt, hogy a bejövő lengyeleket Kassára
mint összpon
tosításuk helyére utasítsa, Ez iratot tárgyalta a Beregszászon szé
kelő központi bizottmány okt. 24-én és leküldé további eljárás
os intézkedés végett a munkácsi honvédelmi bizottmányhoz még
az nap, hová délutáni 4 órakor érkezett meg. Az igy ide jött
lengyelek közül fenmaradt nevök a következőknek : okt. 28-án
bejött Sebelovszki és Krizsanovsky József csapatja ; majd bejött
Zundovszlci Izidor egy más csapattal ; később Ortinatilc Péter és
Ziemlitzki Károly;
ez utóbbiak november hóban jelentkeztek;
kiket azon hó 15-én Ganovszky János munkácsi nemzetőr szállí
tott Ungvárig és 19-én ismét egy uj csapatot Szerednyéig.
Munkácson pedig a Hartmann-zászlóalj elmenetele után is
még tanyáztak a beregszászi, tarpai, kaszonyvidéki és más nem
zetőri századok, ugy a 21. honvéd zászlóalj újoncai, valamint az
önkéntes nemzetőrség százada, melynek emberei, ha legnagyobb
részt csupán lándzsákkal vagy egyenesre szegzett kaszákkal vol
tak felvegyverkezve, mégis elegendően imponáltak a 250 főből
álló várbeli császári helyőrségnek, melynek őrnagya előleges értekezödés és megállapodás után beleegyezett abba, hogy nagyobb
biztosság kedveért a vár külső kapujánál magyar nemzetőrség
helyeztessék el, mely ott azután a íelvonó hiddal ellátott kapun
kívül, az azóta elhordatott legszélsőbb kapu előtti téren a sán
cok és külső falkerités előtt fel is tüze a nemzeti lobogót és igy

-

65

-

megszállva lavtá a lejáratot.
Sőt beleegyezett abba is, hogy a
es. kir. 2-dik helyőrségi zászlóaljból egy század Podheringen
szállásoltassék el, melynek hadnagya volt Vittenberg, ki ott október
26-tól november 7-ig tanyázott, a mikor öt fogaton elhelyezett
saját és a Hartmann-féle ezred fellábadt betegeskedő katonáival
együtt, végleg elvonult.
Ily körülmények köztmeggyőződvén a várbeli helyőrség arról,
hogy az országból az idegen ezredek csakugyan kivonultak s
hogy onnan a magyarezredbeliek tekintélyes mennyiségben meg
érkeztek, sőt hogy ezek közül a legtöbben már á magyar alkot
mányra az esküt is letették; látván továbbá a városban folyó
harci színezetű készülődéseket s a naponkint be-be vonuló fegy
veres csapatok öszpontositását : Benézek nevü parancsnokló szá
zados, nehogy csekély őrségét veszélynek kitegye : elhatározta
a
várat elhagyni és Lengyelországba kivonulni; kikötötte azonban,
hogy azon okból, nehogy távoztakor az utakon hemzsegő és za
jongó fegyveres nép és nemzetőrség által bántalmaztassák vagy
valamely ingerlésnek kitétessék, néhány előkelő munkácsi polgár
tuszokul a csapatot a határszélig elkísérje. E méltányos kivánata
teljesittetvén s a Freyséysen Gyula százados parancsnoksága alatt
a vár bejáratánál őrségül állott önkéntes nemzetőri csapat onnan
elvonulván, a munkácsi várban hosszú ideig békésen tanyázott
császári katonaság onnan november hó 13-án végleg kivonult és
Joó Alajos s más munkácsi előkelő polgárok mint túszok kíséreté
ben Verecke felé megindult, a várba pedig csakhamar lelkes ria
dóval és zenével Rákóczy induló mellett egy nemzetőri csapat
belépett, melyet a várparancsnokául kijelölt doktor
Kralovánszky
László százados vezényelt s a környékbeli derceni, gáti, izsnyétei
és beregszász-végardói nemzetőrökből állott, kik a vár bástyáira
azonnal kitűzték a nemzeti zászlókat.
Nemsokára azután a családos és földmivesekből álló nemzet
örök haza vágyódván, de a vész Munkács táján egyelőre meg
szűnvén, a nemzetőrség vidéki csapatai haza bocsáttattak, a várba
pedig őrségül bevonultak a 21. honvédzászlóaljbeli
újoncok,
kik
ott tanyát ütöttek s őrizet alá vették, annál inkább, mert Szintay
kormánybiztos erélyes közbejárására minden ott találtatott állami
készlet és tárgy a magyar kormány számára vissza hagyatott; a
minthogy a cs. kir. várőrségből és tiszteiből ott maradt
Laube
Ferenc őrnagy, Bánkovics Simon cs. kir. foglár (profoss), Potschatko
János számvevő tiszt (Fourir), Frantz Mihály hadnagy és 19 kato
nai és 21 polgári fegyenc rab. A vár további eseményeit lentebb
fogván feltárni, itt azok előadását megszakitom.

*

Lehoczky Tivadar: Beregmegye és a munkácsi vár.
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A Szabolcsmegyei nemzetőrség ágyúval is láttatván el, innen
október 29-én Bálkai György tűzmester ment az ottani üteghez ;
s e napról 382, sz. alatt tudatja a máramarosi központi teljha
talmú bizottmány a munkácsival, hogy a kabolapolányai
(gyer
tyánligeti) vashámor ágyucsöveket önt s részint felszerelt, részint
fölszereletlenekkel s egyes részekkel a legjutányosabb áron szol
gálhat.
Duschek Ferenc pénzügyminiszteri államtitkár novomber 3-ról
1505. sz. alatt a megye költségvetését november és december
havakra bekivánván, a megye a két havi szükségletéül következő
tételeket felszámitott. 1. tiszti íizetésekül 1600 írt; 2. Szolgák fize
téséül 910 frtot ; 3. Napidijakul 300 írt : 4-szer írószerekre 230
frt; 5. Hajdúk és rabok élelmezésére 560 frt; 6-szor megyei épü
letek s hidak fentartására 400 frt ; 7. Tiszti előfogatokra 1000 frt,
mi összesen 5000 frtot tett, de kijelenté, hogy a kivetés fölösle
ges, mert 18,521 frt 56 kr van rezerválva ; Horváth István szám
vevő pedig Kovászórul november hó 21-ről jelenté Bay Ferenc
megyei főjegyzőnek, hogy a kivetési kulcs az lehetne, mely eddig
az országgyűlési költségek kivetésének alapjául szolgált.*)
A megye közönsége ajánlatára Stebársz nevü lengyel szár
mazású cs. kir. tiszt a Munkácson alakult 21. honvédzászlóaljhoz
hadnagyul kineveztetvén, ő innen november 7-röl hála iratot inté
zett a megyéhez, melyben megköszöni közbejárását, hogy aján
latára honvéd hadnagygyá kineveztetett s igéri, hogy a magyar
sei égben és ügynél hiven fog szolgálni s azok példáját nem kö
veti, kik az alkotmányra tett esküjöket megszegték s honárulókká
lettek.
•) Megjegyzem egyébként, hogy Beregmegyének 1 8 4 7 / 8 - d i k é v r e
megálla
pított szükséglete és költségvetése ilyen volt : Tisztikar fizetése 9600 frt. szolgák
fizetése 5540 f r t . azok ruházata és fegyverzete 1350 f r t . napidijak 1500 f r t irodai
szerek 1300 f r t . rabok élelmezése 2809 f r t 30 kr., tized fizetése 4 9 0 f r t . megyei
épületek javítása 1080 frt. hidak és utak javítása s építése 2500 frt. árvák tartása
260 frt. katonaveszteségekre (deperdita) 2289 f r t . 37 kr. adóelengedés 450 f r t .
tiszti előfogatokra 4840 f r t . egyvelges kiadások 2300 f r t . felülfizetések
beszámítása
1800 f r t összesen 38.109 f r t . 07 kr. E költségvetést a megye 1849. évre
16031
forinttal akarta felemelni, m i azonban n e m törtéjit m e g . Emlékezet okáért
érdemes
feljegyezni, hogy 1848. évben Beregmegyében a következő tisztikar működött: örö
kös főispán gróf Schönborn Károly, helytartó Lönyay János, alispán Uray Pál és
Buday István, főjegyző Buday Sándor, aljegyző : ifj. Füzesséry Gábor és Komlósy
Bertalan; főügyész Szintay János, alügyész Vass Antal, Gorzó Ferenc; föadőszedö :
Gecsey György, Rácz Péter hadi; al adószedők : Galgóczy Pál, Gorzó János, szám
vevő Gulácsy István; levéltárnok Polchy István, főorvos Lang Ferenc mérnök Bosky Lajos ; almérnök Majoros Károly ; csendbiztos Guthy István, Danes Tamás ; v á r 
nagy Danc.i Lajos : 1. Tiszaháti főszolgabíró Péchy Pál, alszolg. Szarka József, Bényey László, esküdt Guthy Ferenc, Kanizsay Ferenc é s Dancs Menyhért; 2. Kaszonyi járásban : főszb. Uszkay G y ö r g y ; alszb. Rácz Samu, e s k . Gerzsenyi Lajos é s
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Az orsz. honvédelmi bizottmány meghagyásából
Ambrus
Mihály Budapestről november 16-ról 6569. sz. alatt rendeletet
bócsáta ki, hogy a kéjhölgyekre és bujasenyvesekre különös figye
lem fordíttassák s azok a legnagyobb szigorral gyógyíttassanak.
Mahn József máramarosi bizottmányi elnök november 17-ről
felhivja Munkács város hatóságát, hogy mennyiben a honvédujoncok részére ötszáz darab katonaköpeny, nadrág, mellény, pat
kolt és szögestalpu bakancsot szükségei, szólítaná fel az itteni
iparosokat és kereskedőket, hogy azok kiállítására vállalkozzanak
s esetleg lépjenek vele szerződésre ; írja tovább, hogy mennyi
ben most a kabolapolányai vashámorban puskacsövek is gyár
tatnak, figyelmeztesse a hatóság az itt lakó lakosokat, puskamüveseket és naturalistákat, sőt a vonakodókat késztesse arra, hogy
álljanak be oda munkásokul, annyival inkább, minthogy itt szá
mukra biztos és jó kereseti forrás nyilik. . .
November 19-én Csatári Mihály hadnagyhadbiró a 2 1 . hon
védzászlóaljnál Munkácson értesité a városi tanácsot, hogy a vá
ros által kiállított Krakovszki
Ferenc nevü közhonvéd, a Munkács
várbeli cs. k. orvosfőhadnagy Dr. Zemann által német nyelven
kiállított bizonyítvány szerint sérvéses és igy szolgálatképtelen
lévén, állítson helyette a város más alkalmatost s azt a zászlóalj
várőrségi századához szállítsa . . .
Klauzál Gábor földmivelési ipar és keresk. minister nov.
18-ról 6471/720. sz. a. tudatta a megyével, hogy mennyiben a
gyógyszerek külföldön megdrágultak és ilyeneket csak magas áron
és készpénzen lehet megszerezni, a hatóságok a gyógyszerészek
nél megrendelt gyógyszerek felszámított árának háromnegyedré
szét
azonnal az átvételkor fizessék meg, a fizettetlenül maradó
Literáti István. 3. Felvidéki járásban föszb. Jobszty Ferenc, alszb. Dessewffy János és

Freyséysen Gyula ; esk. Ilosvay Lőrinc, Tolvay István és Erdey Dávid ; 4. Mun
kácsi járásban föszb. Beösz Károly, alszb. Ilosvay Ágoston, esk. Ewwa László és
Cseh Lajos. Rendőri szolgabirák : Szathrnáry Lajos és Komlőssy Lajos. Ezek
közül azonban az ifjabbak a harcosok közé állván, helyöket ideiglenesen mások
pótolák.

Majd az 1849. évben tisztújítás következvén be, mennyiben időközben az
örökös föispánság eltörültetett, főispánná kineveztetett Eötvös Tamás, a megyei tisz
tikar pedig igy alakult: alispánok: Bay Ferenc
és Dessewffy János ; föszolgabirák : Szarka József, Rácz Sámuel, Jobszty Ferenc és Beösz K á r o l y : központi szol
gabíró Mező Bertalan, alszb. Dancs Menyhért, Bay János, Literáti István, Kanizsay
Ferenc, Buday Lőrinc, Tolvay István, Nedeczey Ferenc és Ewwa László. Főjegyző:
Horváth István, aljegyző Komlóssy Albert, és Gecsey Ferenc. •
Munkács szabadalmas város tisztikara pedig volt 1848-ban : főbíró Lang János,
tanácsnokok : Francs Antal, Tucsnyák István és Lang Vitasz; pénztárnok Wimmerth
János, adószedő Gáthy Sámuel, (ki nov. 1-én főbíróvá választatott) és Kallós Mihály.
Arvagyám Katona János ; tb. Fapp Sámuel, Tittli Mátyás, Felenkovics Ferenc és
Doktor György ; jegyző Waary László, ügyész Szunyoghy Lajos ; belbiztos Milesz
Zsigmond, fuvarbiztos Klimko Sándor ; mezöbirő Tucsnyák (Kövér) József,
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•egy negyedrészt pedig a netalán tapasztalandó számolási hibákra
biztosítékul tartsák vissza.
A máramarosmegyei központi választmány november 22-ről
663. sz. a. tudatta Beregmegyével, hogy onnan Fejér Antal és
Meczner Antal hadnagyok vezérlete alatt négyszáz és néhány
ruthén és oláh honvédujonc fog a 22-dik honvédzászlóaljhoz Mis
kolcra indíttatni, kik kenyérrel el vannak látva Beregszászig, hon
nan egész a Tokajig terjedő útra Beregmegye lássa el. A csapat
azután november 28-kán ért Beregszászba. Megjegyzem, hogy e
zászlóaljnak őrnagy parancsnoka volt Rapaics helyesebben Raipach Dániel.*)
November 23-kán vitt Ungvár felől Munkácson át IJacjara
László főhadnagy honvédujoncokat Mezőkövesdre.
November 27-kén jött egy csapat Koburg-huszár
Galíciából
Munkácsra, kiket mint a, haza megmentésére veszélyek közt ér
kezett honfiakat a város nemcsak szives üdvözlettel fogadá, ha
nem meg is vendégelte, a boron és italokon kivül költvén husz
font sertéshúsra 18 krval és kenyérre 4 frt 54 krt.**)
November 29-én Ugocsamegye teljhatalmú bizottmánya Hal
miból írja Beregmegyének, hogy a jelentkező veszély elhárítása
céljából szükséges intézkedések megtétele végett megalakulván,
a beregmegy ei ily bizottmányhoz képviselőjéül Ilosvay
Bertalant
nevezi ki s ennek folytán Beregmegye is gondoskodjék ily kép
viselője küldéséről.
E közben hire terjedvén annak, hogy Galíciából ellenséges
osztrák had készül az országba betörni, Szintay kormánybiztos,
mihelyt a várőrizetéhez tartozott osztrák katonaság elszállítása
iránt november 10-kén intézkedett, ugyanakkor felhívta Balogh
Ferenc megyei honvédelmi bizottmányi elnököt is, hogy távol
létében ö eskettesse meg e katonaságot az alkotmányra, mit
azonban ezek teljesíteni vonakodtak s e nélkül távoztak e l ; majd
a megye bizottmány november hó 14-diki ülésén elhatározta,
hogy a jelen vészes körülmények a munkácsi honvédelmi bizott
mányt továbbra is igényelvén, az e végből kinevezett honvédelmi
tagok a kormánybiztossal való közremunkálás mellett a megye
r

*) Rnmvcrthi Raipach Dániel, horvátországi születésű, azelőtt százados volt
a cs. kir. 52.• gyalogezredben s később a magyar seregben ezredességig felvitte;
1849. nov. 24-kén a haditörvényszék várfogságra Ítélte. Később Egerben megtele
pedett és ott mint megyei pénztárnok 1887. február 24-kén 78 éves korában
elhunyt. .•
'
*'*) A herczcg Sachszen-Koburg nevet viselő 8. huszárezred cgyenruházata volt
akkor : sötét vörös csákó és nadrág, sötétzöld mente és dolmány sárga gombokkal.
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védelmével és a kormánybiztos rendeletei végrehajtásával továbbra
is meg bízatnak.
November 21-kén pedig Szintay János kormánybiztos sürgős
felhívást intézett Balogh Ferenc honvédelmi elnökhöz Munkácson,
melyben közölvén vele Uray Pál alispántői beérkezett azon tu
dósítást, melyet Abaujmegye közönsége a Galiciából szándékolt
betörésre nézve sebespostán hozzáküldött, felhívta őt, hogy a bi
zottmányt azonnal reggel egybehívni és a védő eszközökről ta
nácskozni siessen; felhívta őt arra is, hogy a munkácsi uradalmi
erdészeket szólitsa fel arra, hogy rögtön alakítsanak vadászcsopor
tot és szükség esetében az első felszólításra a kijelölendő helyen
jelenjenek meg. Az Abaujmegyétől beérkezett tudósítás pedig kö
vetkezően hangzott: »609. Tisztelt megyei bizottmány! Koburg
herceg" nevét viselő huszárezredbeli főhahnagy Tölgyessy
József
az alólirt helyen és napon tartatott bizottmányi ülésünkben meg
jelenvén, szóval jelentést tett arról, hogy Lembe-rgben levő pa
rancsnok Hammerstein Windischgratztöl
küldött egy íutár által oly
rendeletet kapott, hogy készüljön s a mikor a rendeletet kapandja,
Magyarországba üssön be, mely rendelete következtében tudo
mása szerint már is rendeletek tétetnek s a népek lázittatnak s
a mint hallomásból tudja, a betörést mintegy tizenkétezer fegy
veres katona s a fellázítandó lengyel csoport teendi; mely elő
adás következtében futárképen választott ezen főhadnagy által az
országos honvédelmi bizottmányt mindezekről azon kéréssel tudó
sítottuk, hogy miután a vész elhárítására sem elegendő erőnk,
sem pénzünk nem lenne, a haza ezen részének az ellenség betörhetése elleni megmentésére s biztosítására sikeresen intézkedni
méltóztassék. Melyek iránt önöket is figyelmeztetés és az erélyes
intézkedés jó eleve megtétele végett értesíteni sietünk. Költ az
1848. évi november hó 18-kán Kassán tartatott bizottmányi ülé
sünkből. Abaujmegye közönsége.*
Ily vészes hírek hallatára a védelmi bizottmány erélyesen
hozzálátott a védelem tervezéséhez. A munkácsi vár ellenállásra
fölszerelve nem lévén, Eötvös Tamás nemzetőri őrnagy, ki idő
közben a vár parancsnokságával
is megbízatott,
csakhamar intéz
kedett, hogy oda néhány ágyú szálüttassék ; igy a
bástyafokokra
csakhamar két mozsár és tizenkét sugár vaságya
helyeztetett,
tüzérekül pedig a környék műveltebb ifjai alkalmaztattak, kik Nagy
Ábrahám és Dezső Károly főhadnagyok által kellően beoktattattak.
A szükséges ágyukat nemcsak a kabolapolyánai vashámor szol
gáltatta, hol nemcsak vasból, hanem réz és más ércvegyületből
is öntöttek ágyuhengereket, melyekből 16 darabot a munkácsi
uradalmi frigyesfalvai
vasgyárba elszállítottak, hol azok kifúrattak
és felszereltettek Kombaner
Tódor vasgyári vezető felügyelete
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alatt, ki később állami hadszergyári igazgatóvá kineveztetvén,*)
helyét itt Dragonszjci József
foglalá el, ki nemcsak különféle —
kisebb-nagyobb ágyúgolyókat és bombákat is öntetett itt, hanem
szuronyokat, lándzsákat, buzogányokat s egyéb
fegyverrészeket
is készíttetett. Az itt készült 16 darab ércágyut Joksmann
Károly
tüzérszázados kettős töltéssel megvizsgálván, a magyar honvéd
sereg számára átvette ; az itt maradt ércforgácsokból pedig a
gyár hétszáz darab sétabotra való csikós és német lebernyés
háló süveggel ellátott torz fejeket öntvén, azok jó áron elkeltek
s emlékül itt-ott még most is őriztetnek . . .
1849. febr. 14-kén Mezőssy várparancsnok több ezer zabo
lát rendelt meg a vasgyárnál, átvévén onnan akkor az elkészült
kétezer darabot 48 krajczárjával; február 19-kén pedig átvett szá
mos 1 8 " vastag, 4 7 g — 5 ' hosszú és 2" üregű ágyu-csövet; az ott
talált vaskészletet már előbb Joksmann Károly tüzér százados a
várparancsnokság nevében hadi szükségletekre lefoglalván.
A Freyseysen Gyula parancsnoksága alatt álló nemzetőri ön
kéntesek is Alsó- Vereckére indíttattak, hogy a beszkidi határszélen
őrködjenek s a betöréseket viszszaverjék.**) Nyugtalanitólag hatot
tak azon hirek is Bukovina s Máramaros felől, hogy ott az olá
hok fellázadtak s hogy Gácsországból tízezer fegyver küldetett
Urbán cs. vezér alatt gyülekező katonaság és népfelkelők szá
mára. A határvonalon nem rég megfordult Szintay János kor
mánybiztos, Eötvös Tamás és Pulszky Sándor alezredes kijelölék
a védelmi pontokat s erre legalkalmasabbaknak találták a P'Aci*) Rombaner Tódor 1848—49-ben a rnagyar fegyvergyár igazgatója és az
első kereskedelmi minisztérium osztálytanácsosa volt, ö Világosról a rákimondott
halálos ítélet elöl Amerikába menekült, hová öt 1851-ben követé neje Rombaner
Berta két gyermekével együtt. Egyik legidösb fia Rikárd, Bem seregében szolgált
és elesett Vízaknánál. Rombaner Tivadar meghalt 1854-ben Davenportban Uj Buda
közelében, a honnan családja azután Sz. Louisban telepedett meg s itt fiai tekinté
lyes állásra emelkedtek. Róbert, ki már a szabadság harezunkban tüzér főhadnagy
volt, az Unió háborúban Fremont hadseregében kitűnt s most iskolaigazgató-ta
nácsos ; öcscse Roderik törvényszéki elnök és egyetemi tanár . . . R. Tódor özve
gye élte utolsó éveit Blamedában élő leányánál Fiala Idánál töltötte s 1888-ban
kiadott egy kötetnyi magyar verset német fordításban.
Szeptember 13-kán 1897-ben
bekövetkezett halálát öt gyermeke és 19 unokája gyászolja s eltemettetett 88 éves
korában a csendes óceánra kitekintő Oaklandi temetőben. Veje Tiála Bemnek segéd
tisztje volt.
••) November hónapban tanyáztak itt a fenmaradt nyugták szerint: Szegfi
tizedes, ki még okt. 26-kán élelmet vitt Munkácsról a 21. honvédzászlóalj részére ;
nov. 4-kén Petrovics András százados, Kuthy Antal, Péter Sándor és Roth Antal
őrmesterek; majd Ámann százados, Joksmann és Virágházi Elek hadnagyok ; Bá
thory tizedes ; Nov. 11—23-kán Külkey István orvos, Stebarz hadnagy, SsőlŐsy Ist
ván és Dobszai őrmesterek; dec. 9-kén Gróf Ráday és .Székely Benedek hadnagyok;
dec. 22-kén Léderer számvivő hadnagy, Földváry Mihály főhadnagy és Dobrovszki
káplár.
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kameny név alatt ismert vereckei hegyszorulatot Pudpolóc (most
Vezérszállás) falu közelében és a Felsőhrabonica helység felett
emelkedő Eozgyila nevü hegyi átjárót, melyet akép határozták el
megerősiteni, hogy lejtőin észak felől a sürü bükkfa-állomány le
vágattassák s a tetején az ottani korcsma épület keleti szélén
sánc-szem. mellvédek és földtöltések
emeltessenek. Ugyanakkor Vezér
szállás faluba 180 máramarosi oláh honvéd újonc szállásoltatott
be, kiket a 22. honvéd zászlóaljba soroztak s Beregszászon át
Tokaj felé vittek, de a közbejött rémhirek következtében egyik
részét Munkács felé terelték s a várban elhelyezett 21. zászlóalj
négy századával együtt a határszélre rendelték, hol ezek őrségi
szolgálatot tettek egy század munkácsi városi nemzetőrséggel
együtt. A máramarosi oláh újoncokat, többnyire műveletlen pór
fiukat és értelmetlen kétes jellemű népséget a környék jóérzelmü
értelmisége nem szívesen látta itt; mennyiben e fővédelmi pon
tot, az országba való bejárás kapuját inkább tiszta magyar le
génység, mint ily gyanús idegen érzésű emberek őrködésére bí
zatni óhajtá.
November 25. és 28-kán Munkácsról szállíttattak Pudpolóc
(Vezérszállás) és Verecke felé ágyuk is, melyeket Klimko
Sándor
munkácsi polgár és fuvarbiztos előfogatokkal ellátott, nem lévén
azok még rendesen saját lovakkal fölszerelve. Ily szállítás alkal
mával történt Munkácson, hogy Klimko fuvarbiztos rendeletére
nov. 25-kén Szikszay Károly helybeli nemes birtokos négy lova
is kiállíttatván, Klimko a négy ló közül egyet kifogatott s a ko
csis keze alól másnak lovaihoz fogatni rendelt ; miben azonban
Szikszay beleegyezni nem akart, állítván, hogy ö két ló helyett
azért küldött önként négyet, mert elcsigázottak lévén, a podgyász
kocsit négy könnyebben elhúzza. Azonban Klimko sem tágított s
a lovakat az ágyuknál lévő katonák által a két ágyú elé fogatta,
mely alkalommal az egyik tüzér Szikszayra kirántá kardját, mire
Klimko megjegyzé »lám igy kell hozzá szokni a forsp autózáshoz
és a közteherviseléshez*
mi ismét a két ur között sértő kifakadásokra nyújtott ürügyet s később bíróság előtti tárgyalást is vonza
maga után . . .
Ezen a városi iratokból kijegyzett, jelentéktelennek látszó
mozzanatot csak annak jellemzéséül hozom fel, hogy kitűnjék,
mily viszonyok közt éltek akkor a lakosok s a hadi fölszerelés
és működés mily kezdetleges és hiányos volt.
Ugyanazon november -28-kán dobronyi nemzetörök
is vonul
tak Munkácson át még pedig saját fogataikon Verecke felé s itt
a városi hatóságnál panaszkodtak, hogy sem ők sem lovaik éle
lemmel el nem láttatnak,

Buday István Beregszászon december hó 2-kán írásban bú
csúzott el a megyétől, tudatván, hogy Mihályi Gábor kormány
biztos ajánlatára kérése nélkül Lápos vidékére kineveztetett nem
zetőri őrnagy gyá.
Szabolcsmegye
dec. 4-kén tudatta Beregmegye bizottmányá
val, hogy Nagy-Kállón honvédelmi megyei bizottmányt alakitott
teljes hatalommal, mely azonnal a gyors közlekedés előmozdítása
végett Rakamaz, Bezdéd, Mada, Bátor és Bökönyön, mint fővo
nalakon lovas embereket állított f e l ; felkérvén Beregmegyét is
hasonló eljárásra,
December 8-kán Keresztesi főhadnagy szállított Munkácsra
Pestről ágyukat és lőszert; előtte való nap pedig Kevicki
Ferenc
borsodmegyei esküdt mint futár sietett Munkácson át M,-Szigetre
előfogaton levelekkel.
Pulszky Sándor ezredes és a VII. hadmegyei főparancsnok
Budamérből december hó 9-kéről 110. sz. a. tudatja Beregmegyével, hogy főállomási helye jelenleg Budamér s hogy a hozzá
vagy Irányi Dániel kormánybiztoshoz intézendő leveleket oda
címezze. E levelet a megye december hó 11-kén kapta, azon
nap tehát, melyben gróf Schlik Ferencz cs. kir. hadvezér seregé
vel Budamér alá érkezett, a reá ott várt magyar hadat visszaszoritá s győztes előhaladásában Kassa várost is elfoglalá.*)
December hó 11-kén Beregvármegye bizottmánya 996. sz.
a. az igazságügyminiszterhez azon feliratot intézte, hogy enged
tetnék meg azon raboknak, kik a javulásnak s hazájuk iránti sze
retetnek jeleit adják, hogy honvédelmi besoroztassanak.
Ennék kö
vetkeztében 1849. január 25-kén 109. sz. a, kelt rendeletben
meghagyta Mészáros Lázár hadügyminister, hogy a hon védelmére
ajánlkozó s a munkácsvári börtönben raboskodó Cserbán Flóri aradi,
Uibel Frigyes rzesovi, Szóvá Jakab bochnai és Abbrecher Jakab
brünni illetőségű fegyenceket a parancsnokság megesketvén és
ócska katonai öltönynyel ellátván, Debrecenbe küldje, hová őket
január 31-kén Kardos Károly tüzértizedes el is kisérte.
E közben megyénken át jöttek-mentek a különböző testületü csoportok, lándzsás és kaszás vidéki nemzetőrök, kik a fel
lázadt máramarosi
oláhok ellen indíttattak, valamint az ottani ha
tár szélek megszállására kirendeltettek és kik a dermesztő hideg
ben, mely december hónapban az egész országban igen kemény
•) Megjegyzem, hogy ez ütközetben mint deákból lett tüzér e sorok irója
is jelen volt, ki hosszas csatározások és táborozások után 1849. auguszius hónapban
Szeged, Temesvár és Lúgosnál
mint végső küzdelmeknél is részt vévén, a Facsétnál
szétoszlott hadosztályból bolyongva hazakerült s tanulmányait folytatta ; a besoroztatást fiatalkorára való tekintetből elkerülvén.

volt, a falukban elszállásoltatván, a földmivelő gazdáknak itt-ott
nem csekély alkalmatlanságot okoztak. Igy december 15-kén
panaszt emelt Pásztélyi András,
drágabártfalvai g. k. lelkész és
krajnakerületi alesperes Jobszty Ferenc főszolgabírónál, tudatván,
hogy december hó 11-12-ke közti éjjel a borsodi honvédek Szerda
helyi N. százados parancsnoksága alatt Nyiresfalván hálván s a
gazdáknál elszállásoltatván, ott rakoncátlankodtak, káromkodtak,
baromfit dézsmáltak s elhurcoltak, a templom környékét bemocs
kolták, annak ablakait beverték, az épülő templom körül levő
állványokat lerombolták s oly galádul viselkedtek, hogy azon a
jóérzelmü ruthén lakosok megbotránkoztak s igy aligha lesznek
hajlandók, harangjukat
ágyúnak oda ajándékozni, sőt attól tarta
nak, ha a hir való, hogy a magyarok a ruthéneket kiirtani akar
ják ; mi köztök nem csekély aggodalmat okoz. Jobszty főszolga
bíró a panaszt Szintay kormánybiztoshoz áttevén, ennek felter
jesztésére felsöbbleg 3472. sz. a. meghagyatott az illető zászlóalj
parancsnokának, hogy jövőben ily kihágások elkövetésétől tiltsa
el és tartóztassa a legénységet s az általa okozott és 74 frt 59
krban megállapított kárt térítse meg.
December 16-kán Nagy Ábrahám és Decső Károly tüzér
főhadnagyok kérték a megyét, hogy havi fizetésűket küldje Mun
kácsra ; e szerint e nemzetőri tüzérséget a megye tartá fenn.
Ugyan e nap Klein János nevü tüzértizedes vitt Munkácson át
Nyiresfalva felé ágyukat, melyekbe négy-négy ökör fogatott be.
Általában a hadi szerek szállítása sok nehézséggel járt ; igy mi
dőn Beregmegye kérelmére még november l7-kén megrendelé
a hadügyministerium, hogy hatóságaink a szorgalmazott fegyve
rek átvételére egy kellő igazolással ellátott egyént küldjenek
Pestre a fegyverfelügyelői osztályhoz ; igy a kiküldött munkácsi
nemzetőr ott megjelent és egy csomó puskát s néhány ágyucsövet át is vett, melyeket ott megfogadott tót fuvarosok terjedel
mes szekereire rakatván, azokkal visszafelé indult: Útközben
Sárospatakon
december 10-kén azonban történt, hogy a nagy
hidegben átfázott munkácsi polgár egy sörházba melegedni be
térvén, az alatt künn valamelyik gyanakvó honpolgár kikémlelé
az idegen tót fuvarosok szekereit s azokban fegyvereket fedez
vén fel, nagy zajt csapott, mire az összecsődült lakosság azon
híresztelésére, hogy a felvidéki zendülő tótság számára titkon
ágyukat és puskákat szállítanak, riadó veretvén, a hazafias ér
zelmű polgárok és nemzetörök is kezdtek gyülekezni s a szeke
reken talált fegyvereket és töltéseket hadi zsákmányul lefoglalni
s csak végre, midőn a nagy zajra a serházból előtűnt megbízot
tunk kétségtelen igazolványokkal felderité a valódi állapotot,
feloldatott a szállítmány a zár alól és indíttatott további útjára

— 74 —
Munkács felé, de már nem magában, hanem nagyobb
kedveért memzetóri fedezet mellett . . .

biztosság

A megyén átvonult tisztek közül használtak fogatokat e
hónapban dec. 4. Rapaics a 22. honvédzászlóalj őrnagya, dec.
10-kén báró Barkóczy
Antal hadnagy Nyiresfalva felé ; Vörös
Ferdinánd
honvédtüzér hadnagy Rákosig, Mukovszky
J. tüzér
szintén Nyiresfalva .felé ment, ki 25-kén német nyelvű nyugtát
állított k i ; Gálfalvi főhadnagy Beregszászig, Panczák Pál tűzmes
ter Rákosig, Keresztesi főhadnagy és szállítási kiztos, Major had
nagy a 21. zászlóaljból, Janka Károly nemzetőri százados Bereg
szászig, dec. 21-kén, Kevichy Ferenc futár ugyanodéig,
Oszvald
őrmester a 21. honvéd zászlóaljból Csarodáig, Fekésházy
Péter
honvéd hadnagy Naményig, Dobra őrmester a 21. hz. Ungvárig,
dec. 2 7 , . K ü l k e y István orvos hadnagy ugyanoda; Dercsényi
Ist
ván nemzetőri százados Holubináig ; Ugh Antal tüzérhadnagy a
várba; Joksmann
hadnagysegéd a 21. hz. Rákosig,
Pajkosy
László őrmester ugyanazon zászlóaljból Iványiig, Grigercsik
had
nagy a 21. hz. Daróeig, Nagy Ábrahám tüzér hadnagy Rákostól
Munkácsig, Lónyay Albert nemzetőri százados Holubináig,
Sár
kány Sámuel nemzetőri őrmester a Várba ; Jóna Mihály őrmester
a 2 1 . hz. Daróeig (Ungban), Guthy Antal hadnagy ugyanazon
zászlóaljból Ruszkócig, Csatáry Mihály hadbíró ugyanabból a
zászlóaljból Szerednyéig és Burger István tizedes a 21. hz. Ho
lubináig. Azon tiszteket, kik a csapatokkal gyalog vagy lóháton
mentek, itt nem érintem.
A Budamérnél december hó 11-én történt csatavesztés hire
ide is elterjedvén, nem csekély levertséget, de egyszersmind iz
galmat is okozott a további erélyes védekezésre ; a minthogy
általában megvoltak győződve arról, hogy az ellenség immár az
ország más részein is be fog törni, hogy az ország fegyverbe
állított seregét elnyomja. E válságos időben dec. 18-án rendelé
el az országos honvédelmi bizottmány, hogy az önkénles
mozgó
nemzetőrség további kiállítása és szaporítása mielőbb folytattassék
és külön rendeletben ugyan azon napról kiadá a népfölkelés
és
szabadmozgó
(guerílla) csapatok alakitása iránt is utasításait.
A guerílla csapatokra nézve rendelé különösen a kormány,
hogy azok lovas és gyalogosokból álljanak, egyelőre szerveztessenek négy hónapra, egy megyében több ily csapat is működ
hetik ; zsoldjuk mint a rendes katonaságnál havonkint kiadatik ;
felszerelése állami segélylyel történend s célja: az ellenség nyug
talanítása. Megjegyeztetett, hogy a guerílla csapat által az ellen
ségtől elkobzandó zsákmány az ő tulajdona marad ; de hogy min
den elfoglalt és átadott lőfegyvert az állam öt forinttal megvál-
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tand, szuronynyal ellátott fegyver váltságbérül 8—12 frtot igért;
hogy az a ki száz főnyi csapatot gyűjt, annak századosává s ki
négyszázat toborz össze, annak őrnagyává kineveztetik a főispán,
illetve kormánybiztos által. Beregmegyében e csapat szervezésé
vel Szintay János kormánybiztos megbízatott s mennyiben B e r 
csényi István nagybégányi birtokos csakhamar összegyűjtött te
kintélyes csapatot, Szintay őt századossá kinevezé, kinek vezény
lete alatt azután a lovas csapat mindvégig hűen megfelelt felada
tának.
Annak hirére, hogy Galiciából Klimecen át is ellenség köze
lednék, Szintay kormánybiztos rendeletére Dobrojevics Jakab mun
kácsi uradalmi mérnök megbízatott, hogy a pudpolóci hegyszo
rost s a rozgyilai hegyi utat eltorlaszolja, mit ő a környékből
kirendelt számos fejszés pór segedelmével csakhamar eszközle is
oly módon, hogy a hegylejtők fáit halomra dönteté. Az uradalom
erdészszemélyzete is kiállíttatott a határhegyek vonalára, hol a
csikorgó tél idején híven teljesité kiki kötelességét. Egyszersmind
más távirdai eszköz hiányában, a hegyek kimagasló pontjain ma
gas póznákra feltűzött szalma csutakok helyeztettek el, hogy azo
kat szükség esetén az őrök meggyújtván s meghatározott módon
mozgatván, igy az ellenség mozdulatairól jelzést adjanak.
December hó -22-én Pesten kibocsátá azután az országos hon
védelmi bizottmány nevében Kossuth Lajos
elnök
Magyarország
népeihez • ama lelkesítő és buzdító felhívást, mely igy kezdődött:
»A mindenható Isten — a szabadság — a népek Istenének ne
vében ! Amen.« Ebben azután élénk színekkel ecseteié az ország
ellen irányzott támadásokat. Leirja a király és nádor gyarló eljá
rását ; hogy az ország ellen a zsoldosok kilenc oldalról indíttattak •
hogy becsődittettek a szerb rablók a magyar nép legyilkolására ;
felhuszitattak a vad rácok, kiknek a haza legdúsabb vidéke jutott
lakásul, a magyarok kipusztítására. Felbujtogattattak bár kevés
sikerrel honunk tótajku népei. Hogy Hurbán gaz tót papot csá
szári hadvezérré tették, ki rabló csordájával pusztít, gyilkol és
gyújtogat az országban ; hogy cs. hadvezérek vezetik a fellází
tott dühös oláh-csapatokat,
kik gyávák a honban, de a fegyverte
len magyarokat kegyetlenül legyilkolják; igy a
Brádi-családot
kiirtották, hogy Közép-Szolnokban báró Huszár Zsigmondnak le
írhatatlan kínzások után oláh inasa fejét lenyeste nyakáról s Or
bánnak vitte ajándékba, ki őt azért kormánybiztosnak kinevezé. .
Azután az osztrák kormány részéről való e támadások okát ecse
telvén, felhozza azt is, hogy az ország függetlenségét minden erő
ből meg- akarják akadályozni, hogy az ország felett szabadon
uralkodhassanak s a status-adósságokat velünk fizettessék meg ;
mert »tudjátok-e, mondja Kossuth — hogy a császárnak mennyi
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adóssága van ? — tudjátok, hogy egy ember, ha 600 évig élne
s reggeltől éjfélig számolná a pénzt — ki nem számolhatná s e
rémítő összeget szerette volna a császár nyakatokba róni. . . .
S most vezérei betörnek az országba s hazug ajkakkal intik a
népet : Maradjon nyugodtan, mert ők nem akarják a népet bán
tani. . . . De hát nem tudják-e, hogy ki az országot akarja el
foglalni, a népet akarja elfoglalni, — mert az ország maga eszmé
letlen föld ; az önkény jármát nem a föld, hanem a nép fogja
hordani. . . Az ország szabadsága a nép szabadsága, az ország
szabadságával a nép szabadsága is törültetik el.«
Felhívja azután a népet, hogy ne halgasson az ámításra s
keljen fel tömegesen. . >Keljetek fel mindenütt, mert az ellenség
közeleg ; alakuljanak mindenütt a kormány által kijelölt vezérek
alatt önkénytes szabad csapatok az ellenség kiirtására, a nép, hol
az ellenség fenyeget, csatlakozzék a hazát védő csapatokhoz ! A
kormány nem akarja a népet az ágyuk elébe állítani, de haszno
sabb szolgálatra felhasználni ; igyekezzetek az ellenség előtt az uta
kat, hidakat elrontani, a hegyszorosokat elzárni éjnek idején ; ti,
kik minden bokrot ismertek vidékeiteken, rohanjátok meg oldalt,
hátul; gyújtsátok reá a házakat, szedjétek el podgyászát, hol ra
bolni mennek csapatjai, álljatok el utjokat, szóval csináljatok az
ellenségnek annyi kárt, a mennyit csak tehettek.«
A kit ily csatározás közben netalán szerencsétlenség érne s
kenyérkeresetre s további szolgálatra, lábát vagy karját vesztve,
képtelen lenne : annak az ország választást enged e három
között:
1. vagy becsületes ellátás holtig.
2. vagy 10 hold örökös földbirtok.
3. vagy ezer pengő forint.
»A nép ha együtt tart győzhetetlen, ha szándéka erős ha
záját megvédeni, mit tehet tiz, . mit száz hadsereg a nép milliói
ellen, a nép ellen, mely az ellenségnek sem éji, sem nappali
nyugtot nem ad, a nép ellen, mely minden élelmi szereket elta
karít, a nép ellen végre, melynek ha milliói felkelnek, botokkal
szétverhetik az ellenséget. Azért az Isten s a haza nevében, ti
Magyarhon dicső népe — testvéreink — keljetek" fel tömegben,
kiirtani az ellenséget, mely ellenünk tör. . . Fel kaszára, villára !
Merre az ellenség megy, sötét tömegeiteket pillantsa meg, '•—
jobbra, balra, előre, hátra, mint az árviz fogjátok utait körül, —
azután váljatok szét, siessetek gyülhelyeitekre s mikor az ellen
ség nem is álmodja, törjetek egy csapatjára, egy-egy podgyász
vonalára, hogy a mig ti itt megjelenve, ott szétoszolva folytono-
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san foglalatoskodtatjátok, —• vitéz seregeink rajtok üssenek és sem
mivé tegyék őket. . . . Fel Isten nevében ti a nép milliói ! —
velünk a jő ügy igazsága, velünk az Isten!*
E felhívás következtében Beregmegye is sietett a maga ré
széről önvédelmére minden lehetőt elkövetni. A Beszkid
határhegyeken a 21. honvédzászlóaljból három, a 22-böl egy század és
a kirendelt nemzetöri csapatokon kivül az uradalmi vadászok is
elhelyeztettek s a tisztek éber figyelemmel kisértettek minden
mozzanatot, A beregi nemzetőrök és a 21. honvédzászlóalj tisztei
ből ott működték decemberben Janka Károly százados, Bercsényi
István, Füzesséry Gábor és Fazekas Gedeon főhadnagyok, Kállay
János és Pogány hadnagyok, Láday Bálint és Stirbach őrmeste
rek és Berzsenyi Antal tizedes ; majd a vadász csapatból meg
fordult ott Balogh Endre, a miskolci csapatból Dolinái • Mihály
százados ; később oda érkezett egy ugocsai vadászcsapat és né
hány lengyel legióbeli is. — Híre terjedt annak is, hogy ismét
1200 főnyi lembergi lengyel önkéntes légió közeledik a magya
rok segedelmére, melyet azután itt óhajtva vártak naponkint, őket
testvérekként fogadandók ; de fájdalom az elszánt lengyelek csak
egyenként vagy párosával érkezhettek meg, ugy a velők jött né
hány Máriássy-íéle ezredből való katonák is, kik szökve s a lengyelek
által polgári öltönybe bujtatva az ottani nemesség védelme és
segélyezése mellett érhették el. a magyar határt, mig sokat útköz
ben elfogatván, az ott portyázó katonaság által visszatartattak ;
később mégis kétszáz főnyi csapattá alakult a lengyel l.egio, mely
1849. év elején Munkácson is megfordult. E légionisták közt töb
ben főleg az éltesebbek kicsapongó és részegesek valának, kik
alkalmilag kirúgtak a hámból, különösen kitűnt ezek közt egy
Bogonszki József nevü vén korhely közlegény, kit Bembovszki
Ta
más, a lengyel legio őrnagya és parancsnoka január hó 24-én
mások elrettentő példájára sánc munkára és fogházra ítélvén, foly
tonos részegesedés és engedetlenség miatt, őt a munkácsi vár
parancsnokhoz intézett átirata szerint, mint íegyverviselésre érde
metlent a munkácsi várba kisértette, hol letartóztatott ; azonban
itt a magán zárkában csakhamar magába szállván s teljes jobbu
lást ígérvén, az őrnagy csakhamar ismét megkegyelmezett neki
s megkeresésére Mezössy Pál várparancsnok január 31-én kiadta
őt Piatkovitz László nevü lengyel legióbeli főhadnagynak, ki a
megtért bűnöst a csapatba visszaállította, mely február 1-én Mun
kácsról Polenán át elvonult a vereckei határvonal őrizetére, hon
nan azonban nemsokára az ország belsejébe rendeltetett.

*
Az országos honvédelmi bizottmány még december hónap
ban az önkéntes mozgó nemzetőrség szaporítását elrendelvén, 1849.
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január hó 9-én a béregmegyei védelmi bizottmány 1154. sz. a.
tudatta, hogy a felsőbb rendeletnek megfelőleg Beregmegyében
három századba osztatott hatszáz, nemsokára azonban
hétszázra
emelt gyalog mozgó nemzetőrség és egyszáz főből álló guerilla csapat
e hó 25-ig kiállítandó lévén, erre nézve kivetési kulcsul a birtok
és népességi arány szolgáljon. Megrendelő, hogy a lovas nemzet
őröket különösen a tiszaháti és kaszonyi járásban és a felvidéki
lovattartó nemzetőrökből egy évi időtartamra
s a községek költsé
gére szervezzék, annál inkább, mert ezek kiállítása által magokat
a községbeliek a nemzetőri szolgálat alól mentesitik s igy a mozgó
nemzetörök ruházatáról s felszereléséről is ők tartoznak gondos
kodni. Megállapította a bizottmány, hogy a gyalog nemzetőrök
öltönye legyen : veres szalaggal szegélyzett kerek kalap, melyen
a kilógó pántlika is veres lesz;
(e miatt elnevezték őket azután
veres pántlikásoknak)
jó guba (szürzeke) veres zsinórral szegett,
csizma, ujjas ólomgombokkal, nadrág és két pár fehér ruha ; a
fegyverzet pedig álljon : puskából vagy e helyett lándzsából,
7/vagy bármely gyilkoló eszközből.* A lovasoknál a felszerelés kö
vetkezőn meghatároztatott : alkalmas hiba nélküli ló, mely ha a
legény sajátja s a csatában elvész, az állam megtéríti, nyereg és
nyeregszerszám, kengyel és erős szij, bőrkantár és kötőfék ; a
legény öltözéke pedig: jó guba vagy szürzeke és nadrág mint a
gyalogosnál, ujjas, mellény, kalap és csizma sarkantyúval; fegy
verül kard, csákány és egy pár pisztoly. Megjegyeztetett, hogy a
községek két gyalog helyett egy lovast állithatnak ki, még pedig
ugy, hogy az egész állomány január 25-én már Beregszászban
legyen s hogy Szintay János kormánybiztos a vezető és parancs
nok kiállítása iránt intézkedjék.
E rendelkezés következtében megyehatóságilag kivettetett a
megyei összes zsidóságra kiállítás végett :
Munkács városban 2 lovas 10 gyalog,
a tiszaháti járásban 2
7
>
a kaszonyi járásban 2
»
8
>
a felvidéki
>
2
»
9
»
a munkácsi
»
2
»
5
»
összesen : 10
» 39 gyalog nemzetőr ; a
többi pedig általában az egész megyére, igy különösen a munkácsi
járásban, főszolgabirói szakaszban :
1. Munkács városra 16 gyalog 10 lovas.
2. Oroszvégre
4
»
3. Klastromaljára
2
»
4. Podheringre
4
>
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3 gyalog
Külcsínre
Selesztóra
4
Uj-Klenócra
2
A.-Viznicére
1
»
4
F.-Viznicére
Runofalva és \ i
Gévénre
) X
Kis-Belebele é s j ^
Klocskófalvára)
1
Szidorfalvára
Csabina és \
1
X
»
Dubinára /
Kockaszállás é s j ,^
Dunkofalvára )
»
1
Iglincre
Szentmiklósra
5
»
A.-Hrabonicára 3
»
>
Paszikára
4
Szuszkóra
2
Jobovicára
2
»
összesen : 63 gyalog és 10 lovas stb.
Később Munkácsra 12 lovas és 26 gyalog kiállitása vettet
vén ki, ez ellen a város a megyei bizottmányi üléshez felterjesz
tést intézett, melynek február 3-kán történt tárgyalásakor azon
körülmény fejlődött ki, hogy a város azért tartja oly terhelőnek
a kivetést, mert a gróf Schönborn Károly uradalma a költségek
ben részesülni vonakodik s mint az Oláh István uradalmi ügyész
nyilatkozatából is kitűnt, ő a teherviselés e nemét törvénytelen
nek tartja s azért előbb Bécsben lakó főnökétől kér utasitást.
Erre azután a megyebizottmány azt határozta: hogy a mennyi
ben a jelen vészes percekben minden honpolgár tehetségéhez és
erejéhez mérten e teherviselésben részt venni köteles, de mennyi
ben az uradalom birtokához tartozó községek már maguktól a gróf
hozzájárulása nélkül kiálliták a rajok kivetett nemzetőröket, ne
hogy a már kivetett költség és elszámolása körül zavar támad
jon, a bizottmány azon elvből kiindulva, hogy addig mig a job
bágyság a gróf birtokában volt, ő minden megyei költségek fize
tésében kétharmados
vala, most miután a jobbágyságtól elesett,
ezen teher csak egyharmadrészét
viselje méltányosságból, még pe
dig oly módon, hogy 700 gyalognak felszerelését 30 és száz lo
vas kiállítását 90 pforintjával számítva, az igy kivetett 30 ezet
pft. felszerelési költség összegének egyharmadrészét, vagyis tíz
ezer pftot tartozzék fizetni; ide nem értvén az uradalmi tisztvise
lőket, kik saját földbirtokaikért az illető községekben, hol birto5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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kaik fekszenek, aránylagos hozzájárulást tenni kötelesek. Hogy
ha pedig ezen összeget az uradalom 15 nap alatt befizetni vona
kodnék, Beösz Károly főszolgabíró felelet terhe alatt azt szükség
esetében karhatalommal is behajtani el ne mulassza. E summa
egy részben a munkácsi nemzetőrök felszerelésére és ezenfelül
egy más csapat alakítására fog fordittatni.
Ez alkalommal határozatikig kimondá a megyei bizottmány
még azt is: >továbbá a gróf javadalmaiból bejött pénznek a me
gyéből annál inkább Bécsbe leendő beküldése vagy bárki általa le
endő kivitele, az országos honvédelmi bizottmány rendeletével
egybehangzólag hazaárulás
büntetése terhe alatt eltiltatikEzen
határozat Beösz Károly főszolgabírónak a kellő lépések megté
tele végett kiadatik; Munkács város pedig oda utasittatik, hogy
addig is, míg az uradalom részéről befizetendő tízezer forint öszszegböl a felszerelésre némi segítséget kapna, a reá kivetett moz
gó nemzetőröket kiállítani és felszerelni igyekezzék.*
E határozat ellen Oláh István uradalmi ügyész a bizottmá
nyi gyűlésen óvását kijelentvén, Horváth Alajos
tiszti ügyész
„viszonti ellenóvását" nyilvánította. A február 3-kán hozott e ha
tározatot azután Gecsey Ferenc aljegyző kiadta végrehajtás végett.
Néhány nap múlva azonban a megyei bizottmány az óvást el
vetvén, elhatározta, hogy a mozgó nemzetőrségi felszerelés költ
ségeihez a gróf is aránylag hozzájárulni tartozik, mi a városi
gyűlésen február 8. felolvastatott.
Január 18-kán Munkács város tanácsa nevében' Gáthy Sá
muel főbíró előterjesztést tett a megyéhez, előadván, hogy meny
nyiben a tiszaháti, felvidéki és kaszonyi járásokra kivetett száz
lovas nemzetőr kiállításába a város is bevonatott oly módon,
hogy tizet állítson ki felszerelten, kéri, hogy tekintettel a tömér
dek áldozatra, melyeket eddig is tett s arra, hogy a hatezernyi
lakosságtól nem telik ki, igy a lovasok helyett gyalogosokat
állit
hasson ki; megemlité azt is, hogy a megyei összeírt 120 ezer lé
lekből alig 6000 lakos lévén Munkácson, ezekből itt 300 nemzet
öri szolgálatot tesz s igy aránylag túlzott a tiz lovas kivetése a
városra. A felterjesztés azonban figyelembe nem vétetett s a vá
ros a pontos kiállításra utasíttatott.
Január 23-kán tartott tanácsülésében pedig Munkács város a
csapat kiállítása ügyében akép intézkedett, hogy különféle bizott
ságokat küldött ki; igy az önkéntes nemzetörök gyors felszerelésé
nek eszközlésére kiküldettek : a kalapok és fehérruhákra való
vászon beszerzésére Lang Vitusz ; csizmák előállítására Pap Sá
muel ; nadrágok, mellények és ujjasok varratására Wimmerth
Já
nos; felső szűrök vételére Gáthy Sámuel; a szükséges.fegyverek
r
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kiválasztására: Nedeczey Ferenc ; a lovak felszerelésére s ahoz
kívántató eszközök>beszerzésére Lang János ; lovak bevásárlására
a tanács összes tagjai ; a mindezekre pedig szükséges pénz ki
vetésére következők: a belső telkek összeírására Szunyogh La
jos, Lang Vitusz, Haluskai Sándor, Szunyogh József és Katona
János ; a külső földek összeírására és osztályozására ; a Füzesbe
Lang János, Doktor György és Tutsnyak (Kövér) József; a Polatina dűlőre nézve : Hrehuss György, Kovács Gábor és Frantz
(Ferenczi) Antal; a Nagymezőre nézve:- Kallós Mihály Bozsár
Jószef és Joó Alajos ; a Felső mezőre nézve : Wimmerth János,
Nedeczey Ferenc és Tutsnyák Ferenc ; a Nyerses és Rétaljára
nézve : Felenkovics Ferencz, Varadi Antal és Palotai János, végre
a szőlőkre nézve az illető hegybirák, ugy, hogy február 28-ig a
munkálatok beterjesztve legyenek. Egyelőre pedig a tanács a
költségek fedezésére kijelölte a lipnicei korcsma visszaadására
nézve, az uradalom ellen viselt perben megítélt perköltséget, a tő
kék kamatját és a polgároktól remélhető előlegeket.
A város a felszerelésre költött azután következőket : a tiz lo
vasra : 10 ló 625 frt. 10 nyereg és szerszám 227 frt 58 kr. tiz kard
72 frt. tiz tölténytartó (patrontas) 14 frt. csákányok 11 frt 54 kr.
pisztolyok 47 frt 15 kr. tiz pokróc 20 frt. posztó ruha 110 írt.
tiz guba és gubakötő 49 frt. tiz pár csizma 30 frt. tiz kalap 26
frt. husz pár fehérruha 36 frt 40 kr. tiz nyakravaló 4 írt., tiz
tarisznya 7 frt., foglaló pénz 25 frt., tiz ember élelmezése 41
frt 30 kr., Beregszászból visszajött lovas nemzetőrök élelmezése
4 frt 16 kr., összesen 1352 frt 3 kr.
AÁ kiállított 16 gyalog mozgó nemzetőrre pedig:
posztó ruha
176 frt., 16 guba és gubakötő 78 frt 24 kr., 16 pár csizma 48
frt., 16 kalap 36 frt 48 kr., 32 pár fehérruha 61 frt 20 kr., 16
tarisznya 11 frt 12 kr., 16 nyakravaló 6 frt 24 kr., foglaló pénz 40
frt,, élelmezés 66 frt 24 kr., gyertyára 12 frt 54 kr., Beregszász
ba való elszállításuk 38 frt., összesen 575 frt 26 kr., s igy a
két csapatra tett összes kiadás felment 1927 frt 29 krra.
A kiállított legénység névsora pedig ez volt: Maszalovics
János, Pelehács János, Pap Mihály, Kun Károly, Viszkocs László,
Szabó László, Vataha Mihály, Farkas László, Babinecz Ferenc,
Muszka Mihály, Kroó Antal, Spenovics László, Robel Ferenc,
Sztankovics József, Tivadar János, Pechnyo Ignác Zajfried Antal,
Orosz József, Sipos Miklós, Fodor János, Tritlliubert Antal és
Makkai Ferencz Munkácsról; Paulo György Maszárfalváról, Kuchár
György Orejkorul, Vasas András Domonyáról, Szvicska János
Medvegyoczról, Luka jános Kisábránkáról, Kovács Dániel Botrágyról
Csizmár
Mihály Kis-Zalatnáról;
LehoczkyésTivadar
; Beregmegye
és a munkácsi vár. összesen 29.
6.
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Pap Ferenc puskamüves becsülte a mozgó nemzetőrség ré
szére átvett tizenhat puskát, melyek közt kapszlis stucz, kovás
flinta fa és vas vesszővel és szuronynyal vagy anélkül voltak,
összesen 84 frt 12 krajcárra.
Különben Munkácson az egy évre kiállítandó megyei mozgó
nemzetőrségbe való besoroztatás céljából összeirattak és sorsot
húztak következő
ifjak : A kőrösvégi tizedből : Kulcsár János,
Mandzinec László, Csákány Mihály, Gyuko János, Tihi János,
Lamek László, Klein György, Muszka Mihály, Román Mihály,
Andrella László, Maczko András, Varga György, Rácz György,
Melker József, Színi Gedeon, Hires András, Fazekas Károly, Diószeghi Károly, Deischmidt Jószef, Humpelstadter József borbély,
Metz György és Telegdi Lajos. A várutcai tizedből: Melles László,
Maszalovics László, Babinec Tódor, Pelechács Vazil, Szabó Jó
zsef, Ticzki Mihály, Sztroin Vazil, Orosz János, Javorszki Mihály,
Pap Mihály, Holovács János, Motrinec Antal, Demeter Ferenc,
Orosz László, Javorszki Vazil, Dankulinec Mihály, Borköles Já
nos, Bucsin Mihály, Tenkáes László, Tóth Tódor és Kovalszki
Vilmos ; A temető utcai tizedből : Kacsó Mihály, Szpisák Mihály
és Bak János. A zsidó utcai tizedből : Doktor János, Lajtár János,
Gyulai János, Orosz Antal, Farkas Mihály, Popovics Tódor, Hlatki Mihály, Veselényi János, Lajtár György és János, Gyavalinka
János és Demeter. A szoros utcai tisedböl:
Dandás Károly, Bus
István, Hadi János, Kornél György, Kopasz Imre, Orosz József,
Dera József, B.odnár János, Szirmai György, Lakatos János, és
Oláh László, Az uj utcai tizedből:
Tóth Sándor, Tárci János, Pető
Gábor, Blaskovics András, Kroó Antal, Szabó László, Dera György,
Tóth Benedek, Tárczi Zsigmond, Sztankovics József, Balogh Sá
muel, Katona Gáspár, Simon Bazil, Máthé József. Tivadar János,
Hrabár János és Ráhé János. E 85 ifjú mind 19—23 évkorbeli és
keresztény volt s ezekből állitattak ki azután a városra kirótt
fegyveresek. Megengedte azonban a hatóság, hogy a sorsothuzott egyén helyettest is állithasson, igy azután Kelény állította
maga helyett Vataha Mihályt; Farkas Blaskovics István komárniki lakost, Hrabár Spenyovics László és Máthé Roszoska Mihály
nevü kustánfalvi illetőségű egyént. Igy folyt e haderő kiállítása
megyénk más helyén is és hosszú ideig működött azután a csapat,
melyből a lovas guerilla osztály mindvégig megtartá jellegét, a
gyalogok azonban tömegesen csaptak fel honvédeknek, midőn az
ország uj zászlóaljakat létesített május és június hónapokban.
1849. január 31-én érkezett Munkácsra Dolánszki
nevü szá
zados futár, ki a lengyel legio dandársága részére szállást kért a
városi szállásoló bizottságtól.
Január 27-én 1036. sz. alatt elrendelte a Debrecenben székelő
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országos honvédelmi bizottmány, bogy katonák elszállásolásánál
az illető gazda minden legény után a megállapított 1 krajcárnyi
hálás pénzen felül főzésért s a hus mellé adandó sóért és tüze
lőért 3 pengő krajcárt kapjon dijul, mennyiben a katona külön
kenyérrel és husrészlettel láttatik el.
A Munkácson, illetve most Vereckén tartózkodó 21. hon
védzászlóaljhoz 1849. január 16-án kineveztettek a hadügyminisz
térium által századossá: Földvári) Mihály, főhadnagyokká : Joks
mann Ferenc, Dobozy Dániel és Székely Bence ; hadnagyokká
pedig Horváth Mihály, Major János, Guthy Antal, Dobza Sámuel,
Grigercsik János, Szoták Mihály, Fekésházi Péter, Both Antal és
Gschwendtner Károly őrmesterek. Földváry százados január 31-én
felvett a munkácsi vár élelmezési raktárából Kralovánszky László
százados által láttamozott nyugtára a 21. honvédzászlóalj 2. szá
zada részére 486 kenyér részletet.
Ez időben kitüntetés érte a beregi önkéntes századot is, mely
különösen a móri csatában tanusitott vitézséget, midőn ott hősies
feláldozással négy ágyút mentett meg a győzelmes osztrák sereg
elől. Ennek elismeréséül Mészáros Lázár hadügyminiszter 1849.
február 2-án kelt rendeletében január 16-tól kezdődő ranggal kinevezé a beregi századhoz hadnagyokká Balogh Adolf, Guthy
István, Hréhuss Kálmán, Schveitzer Géza, Komlóssy István, Pi
lisi Miklós, Koller Rudolf és Leszkay Károly altiszteket, mi a
Közlöny 17-ik számában kihirdettetett. A nevezett miniszter pedig
február l-jén Freyseysen Gyula századóst a beregi önkéntes csa
patba őrnagyul kinevezé január 1-től számítandó ranggal és illet
ménynyel s rnint ilyen február 19-én a beregmegyei nemzetörség
hez tétetett át a honvéd bizottmány rendeletéből, melléje segéd
tisztül adatván febrár 26-án Uray Mórié önkéntes nemzetőr. Ruzsák Lajos beregmegyei nemzetőrségi segédtiszt a 39-ik honvéd
zászlóaljhoz hadnagyul, Troli (Merényi) János pedig a 27. hon
véd zászlóaljban szolgált őrmester oda hadnagygyá kineveztetett
február 1-től számítandó illetménynyel.
(Troli a forradalom után Beregmegyében részint mint jegyző
részint mint munkácsi polgármester működvén s nevét Merényire
magyarosítván, elhunyt itt 1890. február 7.)
Február 4-én a munkácsi tanács a katonai beszállások ügyé
ben eljáró biztosokul megválasztá Felenkovics Ferenc, Doktor
György, Tutsnyák Ferenc és ifj. Frantz Antal polgártársakat 3030 forint évi fizetéssel, meghagyván, hogy a várost magok közt
négy kerületre felosztván, a beszállásolást pontosan eszközöljék s
arról rendes jegyzéket vezessenek ; fuvarbiztosul Klimko Sándor
megmaradván, kinek a nap-nap melleti előfogatozás eszközlése,

._
az akkor úgynevezett forspontok
kát adott.
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_
kirendelése elég gondot és mun

A Közlöny február 20-ki 33-ik számában közöltetett a kor
mány azon február 18-ról kelt rendelkezése, hogy Eötvös
Tamás
beregmegyei nemzetőrség! őrnagy és ideiglenes munkácsi várpa
rancsnok e minőségben működni megszűnvén, nemzetőri őrna
gyul és egyszersmind kormánybiztosul Ungmegyébe tétetik á t ; a
munkácsi vár parancsnokává pedig Mezössy Pál végleg nevezte
tett ki; kinek intézkedéseit és viselt dolgait a vár belső
életéről
szóló részben ecsetelendem.
A vereckei határvonal körül azalatt folyvást tanyáztak őr
ségül a beregi önkéntesek, a munkácsi és beregmegyei nemzet
őrök, a 21. honvéd zászlóalj három százada (a többi a várban
ssolgált) ; a 22-ik honvéd zászlóalj egy százada Gyurko János és
Szegfi Frigyes őrmesterekkel ; az ugocsai vadászcsapat, lengyel
legióbeliek és a beregmegyei mozgó nemzetőrök. Ezek elszállá
solása s élelmeztetése körüli gondoskodás és intézkedés elég dol
got adott Ewwa László kerületbeli szolgabírónak, ki március 12-én
beadott számadása szerint m. évi november 3-tól március 4-ig
vett a csapatok részére 256 font gyergyát is egyéb ily szükség
leteken felül. A magyar csapatok a legnagyobb tél és hideg kö
zepén, igy január 12-e táján is fent a hegyek közt s
Felsöhrabonica helységben tanyáztak, hol barakokat is rögtönöztek ura
dalmi fa anyagból ; a Iiozgyila hegytetején áyyutelepet
állitottak
s tábort ütöttek a pudpolóci szoros bejáratánál is, az itt magá
nosan álló korcsmát és állást felhasználván tanyákul ; örcsapatokat felállítottak a Priszlop nevü hegyen és Bilaszovan is, hol ta
vaszig időztek a honvédek és nemzetőrök. Ez elövigyázatra annál
nagyobb szükség volt, mert az 1849. év' elején Sztryben állomá
sozott Deutschmeiszter-féle 4-ik ezrednek 1-sö zászlóalja Barkó altá
bornagy dandárjába beosztatván, február hó közepén indíttatott a
magyar határ felé, hol azután egész fel Máramarosig portyázott
s a határ védelemre kirendelt magyar csapatokkal gyakran össze
tűzött. Igy a nevezett ezred három százada Lángsfeld százados
és báró Riesenfels főhadnagy alatt február 28-án és március 10.
és 17-én máramarosmegyei Toronya helységnél csaptak össze ;
Priszlopon egy magános házba szorult nemzetőröket támadott
meg Nosztvitz káplár szakaszával ; majd Schvarz Ferenc hadnagy
és Boynger őrmester alatt három szakaszszal megerősödvén a ki
rendelt portyázó csapat Priszlopon, március elején pedig Rolletschek hadnagy alatt s az Operec faluban tanyázott harmadik szá
zad a Beszkid körül, március 16-án Holyalinnál
váltottak lövése
ket s igy egymást a havas alatti völgyekben és Beszkid hegység
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ormain képződött nagy hó és hideg időjárás mellett szüntelenül
nyugtaianiták.
Március 18-tól 20-ig az osztály a Beszkidhegyen a szabad
ég alatt tanyázott; a midőn azután 20-án Barkó altábornagy ren
deletére a Deutschmeiszter ezredből négy és a Hartmann-féle ez
redből szintén négy század s báró Merville ezredes külön négy
századdal két ellenkező irányból megindult ismét Torontja
hely
ség felé az ott gyülekező magyar csapatok megtámadására, kiket
térdig érő hóban történt felvonulás után Novaszelicén tul megtá
madtak és hosszabb viaskodás után visszavonulásra késztettek ;
osztrák adatok szerint 140 magyar harcost megölvén és ötszázat
elfogván ; mely alkalommal báró volfenburgi Riesenfels, Kühne
és Eckher fő- és Drakulich és Schvarz hadnagyok különösen ki
tűntek. . . .
Március 15-ét megülte nemcsak Munkács város polgársága,
hanem a vár tisztsége is, hol Kralovanszky László intézkedett ez
ügyben ; ott nem csak Chriszt Ferenc római katholikus várbeli
pap, hanem a Munkács városból oda kivitt görög katholikus és
református lelkészek is tartván istentiszteletet.
Munkács táján a különböző fegyveresek jövén-menvén, azok
elszállítása Klimko fuvarbiztosnak folyvást nem csekély gondot
okozott, annál inkább, mert sokan a tisztek közül csak nyugtá
val űzettek s ezzel a városból és környékről kihajtott forspontosok nem igen elégedtek meg; ennek folytan március 22-én be
jelenté Klimko a tanácsnál, hogy a helybeli és vidéki gazdák a
katonák alá szükséges fuvarokat kiszolgáltatni vonakodnak, azért
is, mert a Közlönyben kiadott felsőbb rendelet értelmében azok
azonnal készpénzben kiíizetendök lennének ; az élelmi szerek és
szállások pedig havonkint kiíizetendök, holott még a mult évi ily
követelések sincsenek kielégítve. A tanács e körülményről Szintay
kormánybiztost értesité s felkéré, hogy a lehető fenakadás elke
rülése végett gyorsan intézkedjék ; egyszersmind felterjeszté a
tanács azon nyugtákat is, melyeket a közelebb itt tanyázott lengyel-csapatbeliek
élelmezésük és elszállásolásuk felől kiállítottak.*)
E március hónapban megfordult az uj beregi mozgó nemzet
őri csapat két százada, a népnyelvén úgynevezett vörös
pántlikásök (kiket mint ilyeneket a vén ruthén falusiak még most is em
legetnek), Ungváron is, hol azok az ottani közönségnek megtet*) Rembovs'íky lengyel csapatjával február 21.-én ment át Beregszászon, hol
részére Kacz nevü vállalkozó 1166 kenyérrészletet szállított, melyről Rembovszky
kiállttá pecsét alatt a nyugtát. E pecséten volt ketté osztott paizson egy-egy sas
(lengyelország cimere) és ily körirat : K. I. S. T , R. Leov polski. A körpecsét 5*/«
Centiméter átméretü.
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szettek, különösen megdicsérték a lapokban is a jól begyakorolt
legénységet, de kifogásolták néhány tisztnek illetlen viselkedését.
Elhatározták különben akkor az ungiak, hogy ezek példájára ők
is alakítanak ily csapatot, melybe a megyei és városi nemzetőrök
közül minden tizediket besoroznak.
,
v

A munkácsi vár megerősítése céljából körülsáncoltatni
el
határoztatván, azon csillagszerű földmunkálatokat és töltéseket,
melyek Vauban rendszere szerint még 1706 táján II. Rákóczy F e rencz idejében művésziesen alakíttattak*), megujittatni és előbbi
*) Vatiban mareclial hires hadi erődítesz terve szerint 1706. a vár alatti te
rületet annak hadsegéde Damoiseaux
mérnökkari dandárnok által
kóczy ; e korbeli müvek maiglan is fenállanak.

megerösité

Rá
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védelmi állapotba helyeztetni rendelte a honvédelmi bizottmány.
E rendelkezés következtében a munkácsi lakosok kivétel nélkül
tartoztak személyesen vagy fogadott embereik által a sánchányás
ban részt venni, a napszám 2 4 - 3 0 k:ajcárban állapíttatván meg.
A sáncok és földtöltések igy csakhamar elkészültek s midőn már
cius hónapban ismét hire terjedt, hogy Galiciából ellenséges oszt
rák csapatok közelegnek s az országba betörni szándékoznak, a
vár parancsnoka túlbuzgóságából a várat és környékét már is
ostromállapotba helyezte és a tájékát is sürün felállított őrökkel
körül vétette, kik azután túlzott szigorúsággal a közlekedést is
megakasztották. Ennek következtében március 30-án Gáthy Sá
muel munkács városi főbíró írásban megkereső Szintay János kor
mánybiztost, előadván, hogy mennyiben az ellenség betörései el
len a lengyel határszél felöl történt elsánczolások célszerűeknek
bizonyultak, ugy a munkácsi vár körül készült sáncolások is tá
madás esetében hatásosak lesznek ugyan, de mennyiben a most
híresztelt betörések ellenében túlzottan elzáratik a vár környéke
s a felállított őrök akadályozzák a polgárokat meg a mezei mun
kában is, az igy fenakadt kereskedelmet és közlekedést pedig
nagyon is súlyosan erezi már a város közönsége ; azért kéri a
tanács őt, hogy addig, míg a valódi szükség be nem áll a teljes
elzárásra s a kémek és árulók távoltartására ; legalább a Latorca
balpartján a sáncokon kivül eső oldalon levő utat engedje a lakos
ságnak és környékbeli népnek használni.
A honvédelmi bizottmány Debrecenben 1849. március 31-én
505. sz. a. megrendelő az igazságügyministernek március 29-kén
4010. sz. a. kelt intézménye következtében, hogy a
honárnlási
bűnbe esett gróf Károlyi Lajosnak Beregrnegyében levő vagyona zár
alá vétessék. Ennek folytán a határozat foganatosítására Horváth
Alajos ügyészt és számvevőt és Szarka
József főszolgabírót ki
küldő a megye, Buday Istvánt a javak gondozásával megbízván.
A lefoglalást azután április 27—28-kán Kaszonytól Tivadarig tar
tó vonalon és Tarpán ; május 8 — 10-kén Muzsaj, Bene, Kovászó,
Bilke és Almáson ; május hó 14-kén pedig Kígyóson és környé
kén eszközlé a bizottság.
A 21. honvéd zászlóalj itt tanyázó legénysége még mindig
nagyrészben felszereletlenül még ruha- és fegyverhiányban is
szenvedvén, a honvédelmi bizottmány által tett felhívás követ
keztében a megye vagyonosabb lakossága nemcsak ötezer forin
tot gyűjtött össze a haza oltárára, hanem áprilisig a 21-dik e me
gyében szervezett zászlóalj számára 2500 pár fehér ruhát is adott
át, mely mennyiségből, miként Szintay kormánybiztos a hivata-
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los közlöny 87-ik számában dicsérőleg kiemelé, Munkács és NagyLucska 150 — 150 párt ajándékozott, a mellett, hogy a határszélre
felvonuló katonaság számára a szükséges fuvart és előfogatot in
gyen kiállitá.
A Beszkiden tul pedig a galíciai oldal kelet és nyugat felül
folyton osztrák katonasággal és általok kirendelt kaszás és puskás
lengyel és ruthén pórokkal volt körülvéve, kik a határvonalon, a
hegység ormán és átjáróinál, mint éjszak felől Bilaszovica és kelet
felől Verbias (Verebes) faluk közelében gyakran mutatkoztak,
azonban az ott őrködő magyar csapatbeliek által visszaszorittattak, mint az március vége felé többször történt
Bilaszovicánál,
hol a fensikon a magyarok földtöltéssel
védett rendszeres
sáncokat
is készítettek, melyek maiglan ép állapotban fennállanak. Mind amellett a német katonák és kiséretökben lengyel pórok gyakran
váratlanul beütöttek a határszéli falukba, mint e hónapban egy
Ízben a Krefka nevü galíciai helységben állomásozott Hartmannezredbeliek a szomszéd Laturkára,
honnan néhány vigyázatlan
honvédet és vörös pántlikás nemzetőrt elfogtak és néhány lovat
is elhajtva, magukkal elvittek,
A kemény tél idején a határszélre küldött őrség gyakran
felváltatott; majd Nedeczey Ferenc alatt a munkácsi, Ráthonyi
kapitány és Farkas Sámuel hadnagy vezérlete alatt az ugocsai
nemzetőrségi századok, a Matheidesz százados alatti borsodmegyei
kaszások, majd ismét Petrovics András százados alatt a 21. hon
véd zászlóalj egyes századai vonultak fel s őrködtek a Verecke
körüli bejárásoknál, hegyszorospknál s völgyekben, különösen
Klimec felett a Beszkid ormán, Volócon és laturkai völgyben, hol
a határutakon gyakran találkoztak ellenséges őrjáratokkal, a nél
kül, hogy komolyabb összeütközésre került volna a dolog ; a
minthogy Ungmegye határszélén is hasonló ellenségeskedések
történtek, hol egy alkalommal Biezko
Lőrinc nemzetőri őrnagy
Galíciába becsapván, az ott tanyázott osztrák őrség laktanyáját
felgyujtatá s készletét hadi zsákmányul elfoglalá.
Történt azonban, hogy március hó 26-kán a Beszkidhegy
alatt fekvő Verbias (most Verebes) beregmegyei ruthén helység
ben a 21. honvéd zászlóalj egy csapata tanyát ütvén, mintegy
ötven honvéd az ottani uradalmi félemeletes tágas korcsma ivó
szobájában elhelyezkedett, mig a tisztek a szűk mellékszobában
kényelmesen mulatozni kezdenek; Dobozy Dániel századossá tör
tént előléptetését ülvén meg. De vidám helyzetűkben megfeled
keztek a kellő óvatosságról, mennyiben a fáradt legénységet ré
szint a csapszékben, részint magán gazdáknál elszállásolva, nyu
godni engedték, a nélkül, hogy őrjáratról és őrszemek kiállítása-
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ról gondoskodtak volna. E vigyázatlan állapotot bizonyos Fü
lük a Vaszil nevü félszemű ruthén földmives pór észrevevén, a
Klimec körül tanyázó Hartmann-féle zászlóalját sietett értesiteni,
melyből mintegy ötszáz katona, kikhez számos lengyel kaszás
paraszt is csatlakozott, késő éjjel Kellner Leib nevü beszkidhegyi
korcsmáros kényszerű kalauzolása mellett Verbias felé kivonult s
a falut valamint a hangos korcsma kőépületét körülvevén, a
mitsem sejtő mulatozókat meglepték. A megadásra felhivott s ál
mukból felriasztott honvédek a rácsozatos ablakon át tettek ugyan
néhány lövést, de azt a császáriak viszonozták az ablakok és
ajtókat vévén célra. Az igy támadt zavarban az udvar felőli hát
só ajtón több honvéd és tiszt elmenekült a sötétben, Abonyi
Já
nos hadnagy alsó ruhájában a csikorgó hidegen mezítláb s fedet
len fővel az innen jő óra járásnyira fekvő Alsó-Vereckére elfutott,
hol Nusze.r János ottani uradalmi tiszttartó házában elhelyezke
dett ; Dobozy Danid százados azonban, midőn szintén kimene
külni akart, a pitvarban a külső ajtón keresztül a hasába hatolt
golyótól éretvén, ott nyomban összeroskadt s nemsokára meghalt,
mellette pedig egy másik közhonvéd szintén agyonlövetett. Köz
ben Guthy Antal hadnagy a szoba ajtaját elzárván, néhány bent
szorult honvéd puskájából az ablakon kilövöldözött, mig végre
a hasztalan védelemről meggyőződvén, megadta magát. Erre a
német katonáktól megtámadtatván, ezek puskatusaikkal mindaddig
hatalmazzák öt, mig egy oda siető cs. k. főhadnagy meg nem
menté. A neki dühödt katonák most a korcsmát kirabolták, az
ágy alól vonván elő Weisz Mózes nevü zsidó korcsmabérlőt, ki a
megrohanás alkalmával Kellner hitsorsosa kivülről tett figyelmez
tetésére s a lövöldözés közben, ott keresett menedéket. A rabló
lengyel pórok még a bérlő egyik lovát is elhurcolták prédául
egyéb a házban talált ingóságon felül. Guthy Antal s az elfogott
honvédek innen Klimecen át Galíciába, majd Bécsbe s onnan
stájerországi Leoben nevü városba vitettek, hol a Deutschmeisterféle ezredbe besoroztattak; honnan a már altisztté előléptetett
Guthy néhány hét múlva kilenced magával megszökvén, fá
rasztó és veszélyes öt napi és éjjeli bolyongás után elérte a ma
gyar határt s innen ellenséges csapatok közepette bujdosva végre
Budára akkor ért, midőn a várat honvédeink bevették s hol fivére
Guthy Ferenc százados közbejárásával Görgeytöl megdicsértet
vén, ismét zászlóaljához ide visszakerült és tovább szolgált. Do
bozy és az agyonlőtt honvéd teste pedig másnap Alsó- Vereckére
szállíttatván,
ott a görög katholikus temetőben a hegylejtő északi
táján egy almafa közelében eltemettetett. Sirja maiglan jeltelen,
holott megérdemelné, hogy a hazáért oly távol idegen vidéken
elhunyt honvédtiszt sírját méltó emlék örökítse meg ! Az áruló Fu-

— 90 —
litka pedig később, midőn a viszonyok megváltoztak, e nemtelen
tetteért az ötvenes években érdemkereszttel feldiszittetett.
A verbiási támadást maga az abban résztvett Deutsehmeister
ezred igy irja le*) : Ez ezred 4-ik és 5-ik százada március 25-kén
éjfélkor báró Merville ezredes vezérlete alatt kiindult Klimecböl ;
a 4-dik század Pruckner százados alatt egyenesen Verbiásnak vo
nult, mig az 5-dik Lütgendorf százados parancsnoksága alatt Zsupánya helység felől való megkerüléssel irányittatott oda; ismét
Meissl hadnagy hetven emberrel már külön uton, Thaler hadnagy
pedig szintén egy csapattal Rosztoka helység felöl meneteltek és
3 órakor hajnalban találkoztak a kitűzött ponton, honnan azután
egyesülten megkezdek a támadást. Kühne főhadnagy megrohanta
a korcsmát, hol Hagler és Schenk közlegények különösen kitün
tették magokat a haicban, melyben a honvédséget itt és Rosztokán szétugraszták, abból 19-et megöltek, egy tisztet és 47 em
bert pedig elfogták, mig közölük csupán Hofbauer Alajos nevü
közlegény elesett. Hogy e nagyitott előadás itt szintén ellenke
zik a valósággal, szükségtelen igazolni; Köztudomású lévén, hogy
csupán két harcosunk öletett meg.
Ezen és a Laturkán elkövetett prédálás és betörés megtor
lásául március 28-kán koltai B ángya József a 35-dik (Zrinyi-féle)
zászlóaljbeli őrnagy honvédéivel Munkácsról gyorsmenetben oda
sietvén, váratlanul megrohanta a Hartmann ezredbelieket a Beszkid-hegy tetején, hol azok a galíciai útnál levő korcsma körül
sáncokat es mellvédő töltéseket emeltek s onnan őket elűzvén,
a korcsmát is felégeté. A futó ellenség a hegylejtőn lefelé sza
ladván, midőn Klimec nevü galíciai helységbe ért azt maga után
felgyujtá, hogy ez által a magyarokat az üldözésben megakadá
lyozza ; majd másnap március 29-kén Bángya és Bercsényi
István
(ez utóbbi guerilla csapatával) Krefka lengyel falura vetették ma
gukat, ott az ellenséges és jókor elfutott cs. katonák tanyáit
felverték s élelmüket és a lakosok barmait elszedték viszonzásul
a Laturkáról elhajtott prédáért. Mely viszálykodás és erőszakos
kodás azután a kölcsönös gyűlölködést még inkább növelé.
E közben hire terjedt annak, hogy az osztrák kormány a
fölkelt országot mielőbb legyőzni szándékozván, oly tervben ál
lapodott meg, hogy az országot egyszerre több oldalról támadja meg,
oly módon, hogy a betörő hadak azután az ország központja felé
haladva, ott öszpontosuljanak, az eléjökbe kerölt forradalmi ha
dakat megsemmisítvén. A hir szerint az egyik császári had a
felső vidéket foglalná el, abba Szepes és Beregmegyén át vo*) Geschichte des k. k. Inft. Reg. Hoch — und Deutsehmeister No. 4. 1879.
pag. 547.
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nulván be. Ennek ellenében a honvédelmi bizottmány nem ké
sett a szükséges óvintézkedéseket megtenni; a többi közt ápril
hó 15-kén kelt rendéletében a hadügyministerium védelmi tekin
tetben akép intézkedett, hogy a Zemplén megyétől Máramarosig
terjedő vonalat két részre osztván, Zemplén, Ung és Bereg me
gyékben Lázár
Vilmos őrnagyot és Máramaros,. Ugocsa és Szatmár megyékben az ott működő Zürich Ferenc őrnagyot nevezé
ki az összegyűlendő véderő feletti főparancsnokokká ; Zürich a
X I X . hadosztály első és Lázár a második dandár parancsnoka
leendvén.
Ennek következtében nem csak Beregben, hanem
üngmegyében is történtek a szükséges védelmi intézkedések, az össze
vont haderő Túrja Remete táján táborozván ; a többi közt Ungmegye is kiállított a rendes nemzetőrség megkimélése tekinteté
ből önkéntes mozgó nemzetőrségi két századot és egy lovas szá
zadot, mely utóbbinak egyik szakasza április közepén Remetén
táborozott s a következő egyénekből állott : Ibrányi
hadnagy,
Balázsy János és Melk Károly tizedesek, (kik öt napra egy forint
nyi zsoldot kaptak és kenyeret.); trombitás volt Berkovics Péter,
közvitézek pedig : Egri Dániel, Patinszki Mihály, Kaminszki Já
nos, Széman János, Helmeczi István, Ráckövi Ferenc, Vaszil Já
nos, Kis János, Szabad Ferenc, Butall István, Rákóczy Pál, Kemecsi János, Tóth Ferenc, Lésnyai Dénes, Hornstein József,
Malik György, Szidor András, Ormós György, Ivány András,
Korpa János, Katona József és Demeter N. Összesen 20 legény,
kik szintén egy forintot kaptak öt napra és öt keiryér részletet.
Fenmaradt az ungmegyei gyalog mozgó nemzetőri 2-dik
századának névsora is, melynek Pribék
Miklós őrnagy
parancs
noksága alatt következő tisztikara volt : százados Szikszay
János,
kinek havi összes illetménye szálláspénz és felszerelési pótlókkal
együtt felment 162 frtra; alhadnagyok,
voltak 63 frt. fizetéssel
Deák Vince és Fodor Miklós; őrmesterek : Szöglethi János és
Bogáthi Imre; az elsőnek havi dija volt 12, a másiknak 8 frt.,
tizedesek 8 frt. havi fizetéssel : Lasztóczy Pál, Szamovolszki Mik
lós, Haslinszki Ferdinánd, Boronkai Antal, Lucsánszki Ágoston
és Bakajsza Mihály; 5 frt 20 kr. havi. fizetéssel pedig: Pettenhofíer Rudolf, Kalina Ádám, Kohári Ignác, Tabódy Kristóf, Kis
György és Szentimrey Gáspár. Dobos 4 frt. illetménynyel volt
Kilián Imre és ács 3 frt 20 kr, havi zsolddal Molnár Mihály ; a
243 közvitéznek, kiknek névsorát a függelékben
7. szám alatt köz
löm, zsoldja volt 4 frt., havonkint.*)
*) E 2-dik század részére 1849. április 14-kén Kögli sóiiázi pénztárnok és
Salgháry ellenőr adtak ki Ungváron Eötvös Tamás kormánybiztos utalványára 340
frt 20 krt, április 2l-kén pedig 164 frtot.
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E század április 21 — 25. Turjaremetén volt, hol Lőrinczy
József főhadnagy felvett 5 tizedes, 1 dobos, 1 ács és 101 köz
vitézből álló csapat részére öt napra zsoldul 75 frt 20 kr. Mint
segédtiszt működött Eőry Jenő. Az I. századtól Stenczél
József
százados felvett ugyanott április 16-kán Pribék Miklós őrnagytól
öt napi zsoldul a nemzetőrök részére 87 frt 20 kr. p. pénzben.
Térparancsnokul működött Kulin Iózsef. Lőrinczy huszár százados
április 12-kén átvett Vekerdy István szíjgyártó mestertől két nyer
get 2 írtért; Perecenyben pedig ápril. 14. Ibrányi
százados
nyugtáz az ungi lovas csapat részére kalapokra való vörös pánt
lika árául 4 frtot., három nyeregért 4 frt 30 kr., és egy kardért
4 frtot, összesen 26 frt 4 4 kr. Stenczel József százados közbejöt
tével a Turjaremetén táborozó katonaság részére szükséges elő
őrsi kunyhók felállítására szállítottak deszkákat és fuvarbérül fi
zetett 3 frtot, mit Deák Lőrinc megyei esküdt igazolt. Ez idő
tájban Pribék őrnagy alatt szolgáló Muksinszky nemzetőri száza
dos csapatjával a remetei hámor védelmezése végett ott tanyá
zott, a lyulai nemzetőrök pedig a havasokon tettek előőrsi szol
gálatot, kiknek napi zsoldjuk fejében Kulin József
remetei tér
parancsnok ápril. 16-kán küldött 4 0 frtot. Április 24-kén
Kovács
Gerő a beregi csapat számtisztje ellennyugtájára Túrja Remetén
Eőry Jenő ungi csapat hadnagysegédje felvett a remetei tábor
élelmezésére 1650 frtot; április 28-kán pedig Ungváron Eötvös
Tamás kormánybiztos utalványozott Gidácsy Imre vadászezredben
hadnagynak 300 frtot, a minthogy előbb Fodor Miklós hadnagy
is felvett Szikszay János századostól havi illetményéül 63 frtot.
A munkácsi várban helyőrségi szolgálatot tett csapatokon
kívül nemcsak Verecke táján hanem Beregszász körül is megfor
dultak április hónapban egyes katonai csoportok. így április l i 
kén a 35-dik Zrínyi nevet viselő zászlóaljnak 3-dik százada Korda
Andor főhadnagy és a 4-dik százada Szomjas százados alatt ; ezek
részére Somogyi számvevő főhadnagy április 11-kén nyugtázott
ott 140 kenyérrészietet; következett napokban pedig többet.
Ugyanott volt akkor április 13. és 14-kén a 20-dik honvédzászló
alj 1-sö százada Körmely Ferenc százados és a 2-dik százada
Szentimrey főhadnagy vezetése alatt. Ugy szintén tartózkodott ott
Mandics Pál százados a máramarosi vadászzászlóalj 1-ső száza
dával, ki útban volt Debrecen felé, de annak hirére, hogy Galí
ciából ellenséges had közeledik, ott marasztatott további intéz
kedésig ; e század részére április 20-kán átvett a nevezett száza
dos 640 kenyérrészietet és a 22-dik honvéd zászlóalj 1-ső száza
dának parancsnoka Matthaeidesz Károly száz'idos 380 részletet ;
április 21-kén ugyancsak Beregszászon a 21. honvédzászlóalj
5-dik
százada Hársfai Vince hadnagy alatt felvett 280 és a 6-dik szá-
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zad Ámann Ferenc százados alatt 380 kenyérrészietet ; április
23-kán a 21. honvédzászlóalj 1-ső százada Péterfi százados alatt
szintén ott időzött.
Április hónapban elhatározta az osztrák kormány Vogel
császári tábornok alatt az országot nyugatról is megtámadni, e
rendelet következtében a Lembergben állomásozott Deutsckmeiszter 4. számú ezred törzse a második zászlóaljjal elindult április
14-kén s egyesült Sztryben az első zászlóaljjal; innen tovább
menve 18-kán ért az ezred KUmecre, hol Barkó tábornok lelkes
íelhivást intézett a csapathoz, kijelentvén, hogy a császár jogait
védendők, belépnek Magyarországba, hol utolsó csöp verőkig
fognak vitézül harcolni; figyelmezteti a katonákat, hogy Magyar
ország lakóinak magán tulajdona szentnek tekintessék s ellensé
gnek csupán az tartassék, ki fegyveres kézzel ellenáll stb; másnap
19-kén azután a Beszkid ormán harsány zene mellett lépte át a
hadtest a határt, melynél a Hartmann-féle 9-dik ezred 3-dik zász
lóalja képezte az előcsapatot, utána vonulván a két zászlóalj, az
üteg és a lovasság, mig Dagnen százados a dandár élelmezését
vezette, Lukassek főhadnagy pedig a 4-dik ezred ellátását. Állott
pedig e hadtest illetve dandár mintegy 3600 főből; t. i. két zász
lóaljból a 4-dik (Deutschmeiszter), egy zászlóaljból a Hartmann
nevü 9-dik számú ezredből, két osztály (Eskadron), mintegy 450
könnyű lovasból és egy üteg 3 és 6 fontos ágyúból, tiz lőszer és hét
málhás kocsiból, mig a hadsereget mintegy 150 galiciai fuvaros
kisérte. Az akkori szervezés szerint az osztrák zászlóalj három
osztályból két-két századdal, századonként 214 emberrel, egy lo
vas század pedig 120 lovasból és egy hat fontos üteg két tarack
és négy ágyúból állott.
A hadvezér a jobb szárny védelmezése céljából a Deutschmeiszterek 4-dik osztályát Rosztokán és a hegygerincen át, a
9-dik ezred három századát pedig Timsornak és Felső-Vereckének irányította s mennyiben öt óra hosszant szakadatlanul öm
lött a tavaszi záporeső s tartott a visszavonult magyar csapatok
cselétől, teljesen átázottan tölte Alsó-Vereckén az éjszakát a sza
badban. Majd másnap 20-kán már három órakor reggel megin
dult innen a 4-dik ezred 2-dik zászlóalja Rossi őrnagy alatt FelsőVereckén és Volócon át a vicsai völgyön lefelé Szólovának;
egy
drávai későbben pedig útra kelt a dandár zöme, az országúton
egy századot Kis-Ábránkának irányítván. A hátráló magyar csa
patok az utakat és hidakat mindenhol elrongálván s a szorosokat
eltorlaszolván, ezeken át az ellen csak akadályozva nyomulhatott;
midőn pedig Felső-Hrabonicán tul a Rozgyila hegyhez ért, fe
lülről a felhányt mellvédekről kezdtek ugyan nagy távolságból
lövöldözni az előőrsökre, de a csatárláncba fejlődött két század
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közeledésére gyorsan elvonultak s igy az előnyös védőhelyeket
elhagyván, minden további ellenállási kisérlet nélkül Munkács
felé visszavonultak s igv a betört ellenség a szoros völgyeken
s bevágott hegylejtőkön át akadálytalanul áthaladva, április 20-kán
este Polenára érkezett, hol az uradalmi major tágas udvarában
rakott tüzek körül éjjelezett, mig a Volócon áthaladt mellékcsapat 11
órai nehéz menetelés után éjfél előtt érkezett Hársfalvira
és
Szolyvára, hol azután az éjt a házakban tölte. Előtte való nap báró
Warkotsch főhadnagy az I. Cheyauxlegers ezredből Alsó-Vereckén nagy mennyiségű szeszt, szénát és élelmen felül az urada
lomtól ötven zsák zabot, Schvarz főhadnagy pedig 19 szarvas
marhát requirált. Polenán a majorban, melynek gazdatisztje okkor
Kovács Károly
volt, felkutatták a raktárt és kamrákat s abból
minden élelmet elszedvén, elfogyasztották a katonák s azonfelüli
reggel a parancsnok más napra 6 ökröt és 40 köböl rozst s ele
gendő zabot rendelt meg. Április 21-kén tovább lefelé menvén a
Latorca széles völgyén, Paszikáig haladt a tábor, hol a hid és
erdész lakkörül megállapodott a Rossival egyesült két csapat s el
torlaszolván a völgyet s táborhelyet ölfákkal, itt tölte más
napig az időt, elégetvén 13S öl tűzi hasábfát és levágván 12
borjút, melyek felől maga Barkó állitá ki a nyugtát. 22-kén,
vasárnap öt órakor reggel megindulván, Szentmiklóson
át tovább
vonultak a csapatok, a 9-dik ezred egy zászlóalja, egy lovas osz
tály és két ágyú képezvén az elővédet. A nevezett faluban Köb
ler főhadnagy hátra maradván, 35 mérő zabot harácsolt az ottani
urad. gazdatiszttől Benhier Sámueltől s nyugtát adott róla; azon
felül kényszer utján elvettek nagy mennyiségű bort, szeszt és
egyéb élelmet, mig e közben egy Polenán hárahagyott katona
csapat az ottani vízimalmokban őrleté a rozst és a korcsma bér
lőnél süttetett kenyeret . . . Bangya derék zászlóalja dacára nem
merte feltartóztatni az ellenséget, sőt még Munkácsról is ütközet
nélkül akart a sik földre vonulni, minek Martinyi nyíltan ellent
mondott, sőt megszakítván a további együttességet, saját fele
lősségére határozta el Podheringnél feltartóztatni az ellenhadat;
mivégböl sürgönyöket bocsátott ki s kért a megyei hatóságtól
segítséget, mig Bangya tényleg Beregszász felé elvonult.
Martinyi tehát Podheringnél
határozta el a közelgő ellensé
get bevárni és itt ellenállani. E hely alkalmasnak is látszott ily
hadműveletre. Két oldalról magas meredek hegyek környezik a
völgyet, mely e szoroson tul átláthatlan síksággá lapul ; a Szarkahegy alatt közvetlenül foly a Latorca vize, melyen mulhatlanul
át kell hatolnia, ki tovább akar innen haladni s e folyó akkor
hóolvadás és esőzés következtében épen annyira megáradt volt,
ugy, hogy átlábolása nem történhetett meg veszély nélkül és a
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hidat is, mely a nevezett hegy tövében feküdt, leszedték ugy,
hogy csupán a gerendák feküdtek rajta. A vereckei magyar csa
patok meghátrálása s az ellenség betörésének hirére Beregszász
ból Péchy Pál alispán felhivá Mandics Pál századost, ki Máramarosból
a Voronyecky-féle
vadász zászlóaljbeli mintegy 64 főnyi csapatot
Debrecenbe kisérte s útközben Beregszászon pihent, hogy for
duljon Munkácsnak s csatlakozzék az ottani védő sereghez. Csak
ugyan itt csatlakozott hozzá azután egy honvéd tüzérszakasz is
két csajkás, három fontos kis kaliberű ágyúval, melyekkel Mun
kács felé indultak, hová Amánn százados is eltávozott. A vadá
szok Gátig fogatokon szállíttattak, innen pedig gyalog mentek
tovább. Útközben találkozott Mandics különféle honvéd és nem
zetőri csapatokkal, kik oszló félben voltak ; a Vereskorcsma táján
találkozott Koch Mihály nevü honvéd főhadnagygyal, ki néhány
beteget szállított Beregszászba s ki ugy nyilatkozott előtte, hogy
kár a .legénységet a mészárszékre vinni; mind a mellett Mandics
tovább, ment Dancinger József hadnagy, Papolcsi őrmester, Hor
váth szintén őrmester és Adamkovics Károly zászlótartóval.
Munkács közelében találkozott az uton Bangya őrnagygyal,
ki neki azt monda, hogy siet Beregszászba népfelkelést rendezni,
mert nagy a veszedelem, de megjegyzé, hogy Mandics csak men
jen Podheringbe és jelentse magát Martinyi őrnagynál. Munkács
városba érvén Mandics, összejött itt Szomjas és Csapó nevü szá
zadosokkal, kik távozóban voltak s kérdésére azt felelte az egyik,
hogy viszi a pénztárt, a másik pedig, hogy beteg. Azután a vá
rosban a Csillag vendéglő állásában helyezvén el csapatját, ott
tölte az éjt, nézvén a városban uralgó zavart, melyet a rémitő
hirek okoztak. Másnap reggel azután kivonult Podheringbe,
mely
helység négy kilométernyire fekszik a várostól s itt jelentkezett
Martinyi őrnagynál, ki őt megbizta, hogy csapatjával legjobb be
látása szerint intézkedjék. Csakhamar a hidról felszedett deszkák
ból torlaszt emeltetett ő a hidfőnél s csapatját a korcsmánál el
terülő uradalmi kertekben helyezé el, hol a Latorca partján föld
töltéseket rögtönöztek.
De már addig is történtek itt védelmi intézkedések. Igy a
falu felett emelkedő Szarkahegy
letaroltatott meredek csúcsán,
honnan a kilátás az egész latorcai völgyre és vidékére kiterjed,
egy 18 méter hosszú és 10 méter széles tért l /^ méter ma
gas szabályos földtöltéssel bekerítvén, arra két hatfontos ágyút
helyeztek, melyeket hajnalban a várparancsnok Mezősy Pál csak
kelletlenül engedett át, azok kezelésével Andrejkovics
Endre vár
beli tűzmestert bizván meg ; ki ökrökkel vonatta fel a két v-ságyút ; mig a falu északkeleti, szélén a Latorcánál földtöltések
mögé a honvéd tüzérek a két ágyúval, ugy a munkácsi nemzet1

őrök többnyire vadász fegyverekkel, a 21. honvéd zászlóalj két
százada és Bangya 35. honvédzászlóaljából egy század helyezked
tek el. Bangya maga csakugyan nem jelent meg, hanem a zöm
mel Beregszász felé folytatta útját, Petrovics András
századossal,
ki századát a harctól elvonni igyekezett, mit a forradalom bevégeztével magának érdemül tulajdonított.*) A vidékről berendelt
számos kaszás és lándzsás nemzetőrség a falu körül őgyelgett,
Dercsényi István pedig lovas guerilláival kémszemlére kirándult
Nagy Lucska jelé.
Az alatt a városbeli lakosság, melynek tanácsa permanen
sül a városházánál működött, nagy aggodalmat állott ki, mert
attól tartott, hogy a Hartmann-féle ezredbéliek, kik Munkácsról
oly csúfosan eltávoztak, boszut állanak rajta, ha a várost beve
szik, sőt híre volt, hogy annak felgyujtásával fenyegetőztek s
azzal, hogy a várost teljesen felprédálják s kizsákmányolják. Az
is hatott a kedélyekre, hogy a sebesülendők ápolására, az orvo
sok az épülőfélben levő g. k. templom mellett rendezkedtek be
s a helyet fehér lobogókkal jelölték meg. A megyei intézkedés
folytán kaszákkal, lándzsákkal s puskákkal felfegyverzett s megyei
csendbiztosok kíséretében beözönlött vidéki népség is zajongott,
ujongott s igy haladt Podhering felé, hol'a Kustánfilva körül
emelkedő hegyhátakat foglalá el ; a csata kezdetével pedig egy
Zrínyi csapatbeli hadnagy lovon beszáguldott Podheringből Mun
kácsra, jelezvén a vészt, mire a harangok felre verettek s a do
bosok riadót vertek, hirdetvén, hogy minden fegyver fogható
férfi vonuljon ki.
A Deutsehmeister ezred története**) igy adja elő e csata lefoyását : Április 22-én öt órakor reggel a 9-ik ezred egy zászló
alja, egy lovas osztály (eskadron) és 2 ágyú megindult élőcsa
patul a táborból, melyet nem sokára a dandár követett ; az ellen
ségtől elhagyatott Szentmiklós
falun áthaladva, a völgyben a két
ágyú megkezdé a tüzelést, mig a 2-dik zászlóalj áltámadás végett
Kölesén felé indíttatott, hogy a Latorcán tul állást foglalt magyar
*) Petrovic% András a forradalom előtt 4. ezredbeli nyugalmazott huszárka
piitány volt s Munkácson tartózkodott, hol a szabadságharc folyamában a honvéd
ségbe állván, századosul alkalmaztatott, de gyanús s laza viselkedése miatt nem emel
kedett rangban, a forradalom után pedig baditölvényszék elé állittatván, önmentségére kért a városi hatóságtól politikai viselkedéséről bizonyítványt. Ebben a ható
ság 1850. január 12. igazolá, hogy ö mint nyugalmazott kapitány Munkácson meg
telepedvén, később a Munkácson „állomásosott 21, honvédzászlóaljba rangja megtar
tásával belépett, de a podheringi csatában az osztrák sereggel szemben részt venni
nem akarván, még előtte való éjszaka Beregszász felé .elvonult, mi miatt zászlóal
jánál bizalmatlanságot vonván magára, igy előmenetele is elmaradt.
*•) Geschichte des k. k. Inft. Regimentes Hoch- und Deutschmeiszter No, 4.
pag. 549.
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sereg ereje és állása felrlerittessék. A dandár tovább nyomult
előre, mig az üteg többi, része és három század követé a 2-ik
zászlóaljat támogatás végett. Az első zászlóalj a hídnak tartott,
de az felszedve s alatta a folyó víz nagyon megáradt lévén, mitsem végezhetett s igy eredménytelenül tért vissza. A Kölcsönbe
vonult 2. zászlóalj készteté a magyarokat, tömérdek ágyúit tűzbe
vinni, és nagy erejét kifejteni, melyek igy a helységet golyózá
porral eláraszták. A. kedvezőtlen terep miatt a dandár ütegét
nem lehetett elővezetni s igy csupán egyes lövésekre kellett szo
rítkozni ; miért is ezeket a magyarok egyenként célba vették és
visszavonásra késztették. A 2. szászlóalj kiveti ugyan az ellent a
faluból, de akkor látta az elővágtatott dandárnok, ki alól a lovat
lelőtték, hogy az ellenség állását csak nagy áldozattal foglalhatná
el a dandár, miért is a visszavonulásra kiadá a parancsot, melyet
négy század fedezett s igy az ellen részről való üldöztetés nélkül
a legszebb rendben távozott. A 4-ik ezred két zászlóaljának vesz
tesége öt halott és 34 sebesült; az utóbbiak közt súlyosan meg
sérült Wahrlieh von Bubna ezredes és ezredparancsnok is. Meny
nyit veszített a 9-ik (Hartmann) ezred zászlóalja, a tüzérség és
lovasság, arról e könyv nem tesz említést.
Csicsery Zsigmond, m. kir. honvédszázados a Ludovika Aka
démia Közlönyében (XXIV'. folyam XII. füzetében) a csata lefo
lyásáról igy ir : »Martini őrnagy egész helyesen védelmi szaka
szul a podheringi Latorca hidat választván, intézkedéseit annak
elfoglalására már április 21-én este ki is adta és azonnal végre
is hajtotta, és pedig a Munkács város és Podhering helységnél
levő mindkét Latorca-hid felszedetett, a tüzérségből Andréjkovics
Endre várbeli tűzmester alatt két hatfontos löveg a Szarkahegy
csúcsán, két három fontos löveg pedig a balparton a hídfőnél.
a töltés megett helyeztetett el Símig Rezső tűzmester felügyelete mel
lett ; a gyalogságtól két század Ámann Ferenc honvéd százados
parancsnoksága alatt a timsó gyárat, maga Martini pedig a fenn
maradó egy századdal és nyolcvan nemzetőrrel a hídfőtől lefelé
húzódó töltést szállotta meg, végül a parasztság keletről a ma
gaslatokon, helyezkedett el ; megjegyzendő, hagy a Latorca folyó
a nagy esőzések folytán annyira meg volt áradva, hogy sehol
sem volt átgázolható.
Barco tábornok 22-én reggel 9 órakor, midőn - elővédjével
Bereg-Szent-Miklósról
kibontakozott, vette azon jelentést, hogy a
podheringi Latorca átjáró meg van szállva, arról maga is meg
győződvén, dandárával a Mur majornál harcalakzatra ment át s
rögtön kiadta a támadásra szóló intézkedéseit; az ütegtől két
tarackot
országúton
előreés arendelt
harc bevezetésére s 7.az
Lehoczky az
Tivadar:
Beregmegye
munkácsi arár.
eddig elővédet képező Hartmann-zászlóaljat 2-ik század kivételé-
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vei — mély Szentmikláson harácsolás végett visszahagyatott, —
mint lekötő részt az országút északnyugati oldalon, irány a timsó
gvár ; ebből egy század mindjárt csatárláncba, egy század mint
támcsapat és két század a jobb szárny mögött mint tartalék fej
lődött illetve előnyomult ; az átkaroló támadásra szánt részt
pedig a Deutschmeisztcr ezred 12. százada képezte az Obava pa
tak és országút között levő fasor túlsó oldalán, iránya Kölesén
északkeleti kijárata volt ; végül a lovasosztály 2. szakasza kivé
telével, mely az üteg fedezetére visszahagyatott, az Obava patak
mentén a jobb szárny biztosítására Frigyesfalva déli kijáratához
rendeltetett.
Ezen csoportosítás után a támadás kezdetét vette és a követ
kezőleg folyt l e : a két tarack az országúton a hidhoz kétezer
lépésnyire vonult fel, azonban még mielőtt a tüzelést megkezddette volna, a Szarkahegyen felállított két hatfontos löveg által
pár szerencsés lövés után leszereltetett és harcon ki vili helyezte
tett, a fedezetére rendelt lovasság ugyan ismételve megkisérlé a
tarackot visszavonni, azonban a magyarok által hatásosan alkal
mazott löveg-tüz folytán ez nem sikerült ; ekkor a négy hat fon
tos löveg az úttól keletre eső körtefához előre vonatván, élénk
tüzelést kezdett a védők ellen, hatása azonban csak annyiban volt,
hogy pár lövedék a hegy oldalába becsapódván, a heg}- gerin
cen bámészkodó nép eszeveszetten elrohant; most a Szarkahegy
től az üteg vétetett tüz alá és annyiban eredménynyel is, hogy
az rövid idő múlva a majorhoz visszavonatott.
A Hartmann zászlóalj a timsó gyárat minden ellenállás nél
kül birtokába ejtette, mivel Ámán honvéd százados két századá
val az ellenséget puskalövésnyi távolságra sem várván be, Köl
esénen és Klastromalján át egész Lucskáig visszavonult, a timsó
gyártó 1 a csatárlánc, magához vonva támcsapatát, a mostani má
sodik Ind között a Latorca jobb partján levő, füzest és rekettyést szállotta meg és élénk tüz alá vette a védőket, különösen
pedig a két három fontos löveget, melynek érzékeny veszteséget
is okozott.
Ez ugyan kartácscsal megkisérlé a Hartmannokat onnan el
űzni, de azok holt térben lévén, minden eredmény nélkül; Andrejkovics tűzmester azonban e heves tüzelésre figyelmessé lévén,
a Szarkahegyen két hat fontos lövegét, hogy azok a meredek
csúcsról le ne zuhanjanak, vontató kötelekkel fákhoz erősítvén
egészen előre hozta s a füzest megszállva tartó Hartmannokat
oly pusztító hatású kartács tüz alá vette, hogy azok ismét a timsógyárig voltak kénytelenek visszahúzódni.
Ez alatt az átkaroló támadáshoz rendelt két Deutschmeisz
tcr zászlóalj Kölcsönben ellenállásra nem találván, attól délnyu-
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gátra csoportosíttatott a folyón való átkeléshez, mely célbői Komberger 9-dik ezredbeli főhadnagy a dandár összes utászaival egy
átjáró készítéséhez fogott. Martini őrnagy felismervén a veszélyt,
hogy, ha az átkelés sikerül az osztrákoknak, ugy nemcsak viszszavonulási vonaltól van elvágva, hanem gyenge, kiképezetlen
csapatával, a további ellenállást is teljesen fel kell adnia, azért
azt megakadályozandó, a két három fontos löveget s egy század
honvédet Köleseiméi szembe rendelvén, gyorsan tüz alá vette az
átkelőket. Vashara 9-dik ezredbeli százados embereivel ugyan
megkisérlé a folyót átúszni, hogy az átjáró készítést biztosítsa,
azonban érzékeny veszteség után maga is súlyosan megsebesül
vén, a visszatérésre kényszeríttetett.
Végre még Wahrlich Bubna ezredes tett egy kísérletet, hogy
DeutschmeisztereiveJ átjöhessen; de tomporán halálosan megsebe
sülvén, épen ugy visszafordult, mint a lovasosztály, midőn Habermann ezredes szintén megsebesült; valamint gróf Bubna
Fe
rencz őrnagy a Császár nevü chvalegerektől, ki midőn Kölcsénfalun
alól a Latorca fordulontúl akarta osztályát átúsztatni, halálosan
meglövetett. Úgyszintén megsebesíttetett gróf Catty főhadnagy is,
ki később, évek multán a pozsonyi hadtest panancsnoka volt.
Barco tábornok alól pedig lova lelövetett. Így azután délután 3
órakor Kölcsénen át az Obava patak mentén Szentmiklós-felé az
általános visszavonulás elrendeltetett, mi elég rendben is lett vég
rehajtva, mivel a magyarok részéről tűzzel nem üldöztettek, mert
már löszerük teljesen fogyatékán volt.
A fönebbi előadáshoz szükséges pótlólag még egyet mást
hozzáadni. Igy helytelen a Deutschmeiszterek azon állítása, hogy
Kölcsénböl kivetették az ott megszállt honvédséget, mert sajnos,
Amann Ferenc százados két századával jóelöre önként sietett el on
nan, akár gyávaságból, akár azért, mert mint volt cs. kir.
tiszt az osztrákokkal, megküzdeni vonakodott ;*) S valótlan, hogy
a védősereg itt roppantszámu lövegekkel és harcosokkal minden
pontot megszállt és. védelmezett volna ; mert a jól fegyverzett
harcos kevés volt ugyan, de gyors fordulatokkal célszerűen mű
ködvén, a látszatot tulnövelé.
*) Erre von&tkozölag a munkács városi 1849. évi december 9-iki jegyző
könyvben az foglaltalik, bogy Amann Ferenc volt honvédörnagynak kérelmére jő
bizonyítványt állított ki. a hatóság forradalom előtti viselkedéséről ; e szerint ö az
előtt a munkácsi várban cs. k. hadnagyul szolgált s mint ilyen átlépett a honvéd
séghez, azonban az április 22-ki podheringi ütközet kezdetén a csatából azonnal önként
két századával együtt mellékutakon a munkácsi várba vis.za vonult s igy abban
tényleges részt nem vett ; s megjegyzé, hogy a tanács, mely a csata folyama alatt
a városházánál folyvást együtt volt, ezt szemtanuktól hallotta s igy mint valót iga
zolhatja. (Amann mindamellett haditörvényszékileg elitéltetett.)
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Tény azonban, hogy Andrejkovics*) vitézül és hathatósan
működött s a csata szerencsés lefolyását nagyrészben elősegité;
de Símig tűzmester céltudatos eljárása a két három fontos ágyú
nál szintén elismerésre méltó, melynél Szunyoghy József mérnök
és más munkácsi intelligensebb urak is segédkeztek. Tény to
vábbá az is, hogy Mandics Pál vadász-százados hatvannégy fő
nyi csapatjával szintén erélyesen működött s azokkal ott, hol a
vész jelentkezett, gyorsan feltűnt s hatásos tüzeléssel
az ellen
helyzetét aggasztóvá tenni igyekezett.**) De a nemzetőrökből is
egyesek bátran állották a tüzet; főleg azok, kik mint magán va
dászkedvelők megszokták a lőfegyvert. Így emlegették, hogy
egy Szikom nevü munkácsi nemzetőr fogadásból célbavett egyes
katonákat és leterité.
Barcót bizonyára elöhaladásában viszatartá azon téves hiede
lem, hogy a magyarok Podheringnél és másodsorban Munkácson
kifejtett nagy haderővel, tömérdek ágyúval és kiképzett jól szer
vezett honvédséggel rendelkeznek, hogy igy minden átjárást
kellően fedeznek és védenek s igy reményt vesztve a győzelem
hez annálinkább határozta el magát a csata beállitására és a
gyors visszavonálásra, mert álhir s a timsógyári. tisztektől nyert
értesités folytán ugy képzelő, hogy Máramái osból egy tekinté
lyes segédhad tart a pudpolóci szoros felé s hogy északfelől az
ungvármegyei felkelő sereg Turjavölgyön át oldaltámadást fog
intézni s igy nehogy kivonulási útja teljesen elzárassék, gyors
*) Andrejkovics Endrét, mint g. k. kispapot Ungváron, tizenhat más önkén
tesen jelentkező ifjúval Ungmegye közönsége 1848. év nyarán

a megye

elküldé Pestre tüzéri kiképeztetés végett, kikből

január 18-án

kettő küldetett a munkácsi várba,

az ottani

azután 1849.

tüzér

újoncok

kiképeztetése

költségén
tizen
végett.

Andrejkovics azután ott mint tűzmester szolgált, később hadnagy lett s mint ilyen
július hónapban egy a munkácsi gyárban elkészült hat fontos ágyú üteggel eltávozott
Erdélybe, hol Sibónál ö is letette Kazinczy táborában a fegyvert. Később azután

a

mérnöki pályára lépett és Ungmegyében működött, hol 1895-ben elhunyt.
•*) Nem lesz érdektelen s a megtörtént esetek felderítésére fölösleges e he
lyen a csata lefolyására s különösen Mandics Pál itteni ténykedésére vonatkozólag
néhány hiteles adatot közölni, melyek eredetiben bocsáttatván rendelkezésemre, azok
ból kiemelem a következőket : 1. Székely József beregszászi hitelintézeti pénztárnok
189.1. április 8-án kelt iratában igazolá, hogy ö mint nemzetöri főhadnagy a

pod

heringi csatában jelen lévén, Ölt Mandics Pál honvédtiszttel találkozott, »ki csapat
jával a betörő ellenség feltartóztatásában s visszaverésében fötényezö volt s intézke
déseivel a bajt szerencsésen elhárítani igyekezett."
2. »Bizonylat, mely szerint alulirt hosszumezei lakos hitelesen bizonyltom, én,
aki 1848 — 49-ben a 21-ik honvéd zászlóalj 2-ik századában mint tizedes és később
mint őrmester szolgáltam, hogy 1849-ik év tavaszán a császáriak bennünket Vereckéröl kiszorítottak és a Rozgyila hegytetőn két oldalról bekeríteni akarlak, amikor
is Átnann őrnagyunk hátrálásra indított bennünket ; akkor latiam őrnagyunkat és
többé a podheringi ütközet után való napokig nem láttam s nem is tudom, hogy
hol volt. Hátrálás közben késsö éjjel gróf Ráday István főhadnagyunkat is az ut-
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léptekkel sietett vissza Galícia felé s igy még az egyes csapatok
a mezőkön át elvonultak, a gyalogok csapatosan berohantak a
gyári tiszti lakba s ott rabolni kezdtek ; mások pedig a kölcséni
korcsmába behatoltak, megingott bátorságukat szeszszel fölélesz
teni ; azonban a Szarkahegyről oda irányzott egy-két a falon át
fúródott ágyúgolyó innen is csakhamar kiiizé őket s készteté a
visszaindult sereghez csatlakozni, kiket azután mindaddig a mig
a lőtávkörből el nem húzódtak s a lőkészlet el nem fogyott a
dörgő ágyuk lövegei kisértek. A kölcséni korcsma és istálló fa
lán igy támadt rések még évek multán is látszottak.
Az ellenség elvonulása után a csekély számú honvédség és a
tüzérség helyein megmaradt, hogy azon esetre, ha az ellenség
netalán az éjbeálltával visszafordulna, védelemre készen legyen ;
sőt Martinyi gyorsan intézkedett arra nézve is, hogy a Gát felé
elvonult századok azonnal visszatérjenek. A Szarkahegy ormán
Andrejkovics tüzéreivel egyedül maradt, mert a hegy gerincen
összegyűlt nemzetőrség és pórnép még a csata folyamában on
nan eltávozott, s igy még arra sem volt elegendő segítsége,
hogy a várból hozatott lőszert felvigyék ; a mellette megmaradt
Dancs Tamás csendbiztost két legényével együtt hiába kérte,
hogy térítse vissza a nemzetőröket, azok még ellene támadtak s
igy megtörtént, hogy midőn Czabán Márton urad. gazdasági ír
nok este felé a várból uradalmi fogaton lőszerkészletet Podhe
ringbe hozott, de azt az esőtől átázott, szük és meredek hegyi
uton felszállítani képes nem volt, letette egy szőlő mentén, hol
közepén eszméletlen állapotban találtuk, aki mint kövér ember eltikkadt és elesett,
őt felvettük és egy arra járó kis rozoga ökrös szekérre fektettük ; egy hosszamezei
Lányi József

nevü közlegény ölébe vette a fejét és ugy vitte fel a munkácsi várba,

ahol ott maradtak az ütközet utánig.

Földváry Mihály kapitányunk

szintén nem tudom, de annyi bizonyos,
Both Antal

hogy

nevű alhadnagyunk. Ekkor történt, hogy Mandics

alj parancsnoka M.-Szigetről lefelé

utazott

hová lett,

a csatatéren nem volt velünk,

csapatjával

hogy bennünket a császáriak szorítanak, igy minden

Pál,

azt
csak

a vadász zászló

és Beregszászban

késedelem nélkül

értesült,

csapatjának

azon részével, melynek fegyvere volt, segítségünkre sietett. Es a mikor odaért látta,
hogy főtiszteink nincsenek, a parancsnokságot

átvette és hozzáfogott

felállításához. A mi századunkat kétfelé osztotta, felerészét

a hidvégnél

a

csatarend
ágyú- fede

zeten hagyta, a másik felét pedig a Eatorea mellett lefelé csatárláncba állította

és

ezután a maga vadász csapatját. Az ágyufedezeten voltam magam is és akkor tör
tént, hogy a zsvalizsérek velünk szemközt állottak és a parancsnokuk egy fehér kö
pönyeges körülöttük járkálván, Mandics Pál ur odaszólt Lánfi tűzmesternek
(Lángfi
László), hogy venné célba és lője le. A tűzmester célba is vette és szépen leterí
tette. Később megtudtuk, hogy a Barkó generális lova, a melyiken ült, volt, a mit
5 nagyon sajnált. Délután Mandics ur velünk felváltatta a csatárláncot s akkor lát
tam, hogy az ö hadnagyának is meglőtték a lábszárát. Hogy pedig Mandics Pál
parancsnok ur az egész ütközet alatt, a Latorca mellett le és fel a golyók zápora
között hősiesen járt s a legénységet rendezte és biztatta, hitelesen igazolom. Kelt
Hosszumezön,
ki ott szintén voltam,
1892. február
hűségesen
7-én. bizonyltom.
Benedek István,
Kodraföldbirtokos.
Fülöp.
A fentieket én is,
%

s
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mindaddig hevert, mig Csurgovics Mihály helybeli g. k. ősz lel
kész azt zsákban maga hátán fel nem vitte, s egyúttal a kiéhe
zett tüzéreknek harangozójával kosárban a felszentelt pászka ma
radványait, kenyeret, szalonnát és korsóban bort küldött, min azu
tán ők a pislogó őrtűz mellett vigan lakmároztak . . .
Ekkor történt az is, hogy késő este mellékuton a hegy
felől megérkezvén Kölcsénbe a Martinyi által Gátról visszaren
delt Zrinyi-csapatbeli század, az ott tanyázott magyar sereg azt
ellenségnek vélte és ágyúlövést tett, melynek hangja Munkács vá
rosban azután nem csekély riadalmat és zavart okozott, de azt
is eredményezte, hogy az ott korcsmákban és magán házaknál
dőzsölő vidéki népség gyorsan eliramodott és haza széledett . . .
A Kölcsénbe ért század pedig étkezés után a védelemben
részt vett századdal egyesülvén, éjfél után guerillák kíséretében
az ellenség üldözésére indult és másnap sikerült is Uklinánál az
utóhadat elérnie, melyből elfogtak hét katonát, névszerint Chmil
Petrot, Oblazsek Mihályt, Havrilyák Fedort, Szaldan Frenyot,
Lauru Ferencet, Pikulyák Stefkot és Jhnatkó Trifont közlegé
nyeket a 9-dik ezredből ; kiket másnap a várba kisértek, hol
letartóztattak és naponként négy krajcárnyi zsolddal és kenyérrel
elláttattak ; négy nap múlva vagyis április 2,7-kén a Verhovinán
ismét elfogtak a guerillák a 4-dik és 9-dik ezredből következő
hét katonát, úgymint : Brandschütz József, Mühlberg Frigyes,
Vagner Ignác, Javorszki Vaszil, Turinec Mikula, Rothenthal János
és Pavlinczek Józsefet, kiket a várban Csutkái Alajos ideiglenes
alkarfoglár (Profosz) vett át. Április 23-kán pedig Csatári Mihály
(őhadnagy-hadbiró beszállitá podlíeringi szálasról a várba, a cir
káló honvédek által elfogott Iiarinec András nevü alsóvereckei
ruthén lakost, ki az ellenségnek tett kémszolgálatot s kit Bankovics főkarfoglár vett át.

3. Kőmáli Andor és Petz Károly által Ruszkován 1882. január 2-án 3167"
sz. a. hitelesített és 1870. aug. 9-én Máramaros-Szigeten kelt bizonyítványban iga
zolják Veréczy Lajos a 105. zászlóatjbeli volt honvéd főhadnagy s zászlóalj segéd,
Hatvani Pál volt honvéd hadnagy, Soltész Antal volt honvéd, Dobay János volt
honvéd százados és Mihalka László alispán, hogy Mandics Pál 1848 előtt a 39-ik
számú Don Miguel gyalogezredben tíz évig szolgált altisztül, 1848-ban pedig az 1.
honvéd vadászezredben mint százados és zászlóalj-parancsnok először Bem tábornok,
később baráti Beké József ezredes parancsnoksága alatt működött vitézül s elszántan
s hogy fegyverletételkor
a zászlóalj zászlóját magánál elrejté és 18 éven át megőriz
vén, azt Máramarosmegye levéltárában elhelyeztette.
4. Baráti Beke József, volt honvédezredes s a báesmegyei honvéd egylet al
elnöke Zomborbau 1867. aug. 12-én kelt bizonyítványában szintén azt igazolja, hogy
Mandics Károly Fehérvár vívásánál és a fegyverletételéig mint vadász zászlóalj pa
rancsnok erélyesen szolgált.
Mandics Pál mint nyugalmazott kir.
1893. február 27-én.

honvéd

százados

elhunyt

M.-Szigeten
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A délutánig tartott csatározásban a két Bubnán kiviil még
Cordier őrnagy halálosan, Habermann ezredes, a tüzérségből egy
kapitány és két főtüzér életveszélyesen megsérült, ssámosan (oszt
rák adatok szerint huszonheten) elestek, 46 ember pedig megse
besült ; Barkó angollován kivül, mely agyonlövetett, több meg
sérült és két ágyú leszereltetett. Ennek elenében a magyarok
közül két tüzér és hat honvéd elesett, Dancinger
József
vadász
főhadnagy és a Zrínyi csapatokból is egy hadnagy megsebesült;
Lipcsei Mihály, 26 éves g. k. vallású honvéd sebesülten Mun
kácsra vittetvén, ott elhunyt és április 26-kán eltemettetett.*)
Bubnát a katonák kézen hozták Szentmiklósra,
hol Benkner Sá
muel gazdatiszt szobájában egy kereveten sebét bekötötték, azu
tán egy díván támlára fektetve tovább vivék Polenára,
hová a
hátráló sereg estefelé érkezett meg s ismét a tágas ga'zdasági
udvarba szállt a hadvezér kíséretével együtt; most azonban el
hagyatva találták a majort, mert a tiszttartó tartván a vert sereg
boszujától, cselédekkel együtt a begyek közé Diekovica felé vo
nult, az erdőbe kihajtatván minden barmát. Erre a katonaság
boszujában betörte a lakot, csűrt, raktárokat s azokba északára
elhelyezkedett; a magtár alatti pincében talált italt elfogyasztották
s megettek minden életnemüt, azonfelül Kovács Károly, gazda
tiszt lakából különféle ruhát és ingóságot vittek el, miket ő 218
frt 42 krra becsült, midőn a foradalom megszűntével a hadak
által okozott károk hatóságilag összeirattattak. Másnap a legelő
ről behajtottak a községi csordából 36 tehenet és 5 lovat s ma
gokkal el vitték; néhány hátra maradt katona pedig behatolván
a magtár alatt levő pinceszerű raktárba, az ott nagy hordókban
még talált 16 ezer itcényi szeszt kibocsátották, 15 ezer itcét pe
dig Hónig Salamon
korcsmabérlő készletéből kifolyattak, mely
alkalommal néhány a sereggel járt. lengyel paraszt is agyonitta
magát, kiket azután a helybeli lakosok útközben Uklina felől az
uton leüttöttek ; a minthogy ez uton és a rozgyilai hegyen még
harmadnap is a honvédek és guerillák néhány mámoros csere
párt részegen találtak és Polenára visszahoztak. Hasonló prédálást és rombolást elkövetett a hátráló sereg azután, útközben még
23-k.án Alsó-Hrabonicán
és Vereckén is. Ez utóbbi helyen több út
közben sebeiben elhalt altisztet és közlegényt zeneszóval eltemet
tek. Innen 24-kén Klimecig mentek, Wahrlich Bubnát a legény
ség pedig folyton hordván Sztryig ; ki még Klimecen akép in
tézkedett, hogy helyette báró Merville vegye át az ezred és
Brucker százados a I. zászlóalj parancsnokságát ; Galíciában pe
*) Munkács városi
halottiAanyakönyve
47. szám 1849.
dig nemsokára
Balmag. k.
is plébániának
kiadta lelkét.
Deutschmeiszter
ezred
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1. zászlóalja április 25—26-kán Klimecen maradt, a 2-dik pedig
Zsupányán és Karlsdorfban, honnan naponkint egy-egy század a
határ őrizetére kivonult.
A Közlöny hivatalos lap 90. számában e csatára vonatkozó
lag annyi jelent meg, hogy báró Barkó egy zászlóalj Hartmann
— és két zászlóalj Deutschmeiszter gyalogsággal, két eskadron
^456) svalérzsérrel és egy üteg ágyúval április 19-kén Vereckénél
betörvén, a Podheringig visszavonult nemzetőrség és honvéd
századokon kivül a máramarosi Voronyeczky-féle vadászcsapat
ból 64 egyén Mandics Pál százados vezérlete alatt Debrecenbe
való utjokból az alispán kérelmére oda csatlakozott. Az ellenség
adta az első ágyú köszöntést április 22-kén, mit a magyarok
négy ágyúból viszonozván, az első lövés egy ellenséges ágyút
leszerelt s a fedező lovasságot megzavarta, öordiér őrnagy a viz
űéi lelövetett. A csatát Martinyi, a 21. zászlóalj őrnagya vezette ;
hogy Barkó lova lelövetett, gróf Bubna halálosan megsérült s a
futó ellenség tiz szekerén vivé magával a sebesülteket és halotta
kat ; hogy a magyarok 2 Hartmann gyalogot és két sebesültet
elfogtak, mig a magyarok vesztesége csupán. 6 halott és 6 sebe
sült volt. Hogy Bubna a határ szélén 25-kén meghalt, ugy 2
tiszt és 1 őrnagy ; a tüzérségből pedig 1 százados 2 főtüzér ne
héz sebesült és 46 közember. Megjegyzé végre, hogy futásköz
ben a sereg egy grófi urad. tiszt nemzeti szinü zászlóját elvitte,
hogy Galiciában győzelmi jelül felmutassa.''''')
Martinyi honvéd őrnagy szentmiklósi hadi szállásáról május
6-ról jelenté Debrecenbe a kormánynak, hogy serege a 21. zász
lóalj 3 századából rosz fegyverzettel, egy Zrínyi és egy beregi
mozgó századból állott lándzsákkal ellátva ; hogy a pudpolóci és
rozgyilai sáncokat el kellett hagynia, hogy a Podheringen 4
ágyú és egy zászlóaljbeli, 4 századból álló osztály jött segítsé
gére, mig a guerillák cirkálásra fordíttattak. Az ellenség két
ágyuja leszereltetett; futás közben elfogtak 9, utóbb 12 fegyve
rest a német gyalogságból, s hogy az ellenség harminc kocsin
vitte el magával sebesültjeit és halottait . . .
A csak imént hadosztály parancsnokává kinevezett Lázár
Vilmos Ungváron Pribék Miklós őrnagyot, ki zászlóaljnyi önkéntes
mozgó nemzetőreivel épen most a honvédállományba lépett s
csapata
igy a 106-dik uj honvédzászlóaljat alakitá, Turja-Polenára
'*) E császári sereg e hadjáratában az uradalmi vagyonban
1850. évben esz
közölt hatósági felszámítás szerint következően felmerült kárt okozott : Felsö-Vereckén 2247 frt 40 kr., Felső-Hrabonicán 2672 frt 26 kr., Uklinán 16 frt., Polenán
2259 frt 54 kr., Szolyván 225 frt 40 kr., Paszikán 445 frt és Szent-Miklóson 273
frt 50 kr., összesen 8340 frt 30 krnyi értékben pengöpénzben, miből később a leg
nagyobb részt megtérité a cs. kir. kormány.
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és Bisztrára küldé, maga pedig csapataival Szerednyén át április
23-kán, tehát a csata utáni napon Munkácsra érkezett s onnan
csakhamar Polenára ment, hol megállapodott; s mennyiben ő
már Munkácson értesült a honvéd tisztikarban keletkezett fegyelmetlenségről, Polenán pedig még arról is, hogy Rosty legidősebb
honvédszázados azon a réven, hogy Kossuth Lajossal rokonság
ban van, Bangya József őrnagy és Szintay János kormánybiztos
sal titkon, szövetkezvén, abban fáradoznak, hogy Bangya ezredesi
ranggal hadosztály-parancsnokká és. Rosty őrnagygyá kineveztes
sék, Lázár Vilmos pedig innen eltávolíttassák s ennek indoko
lásául Szintay megkisérlé Lázárt rábírni, hogy Galíciába törjön
be és ott harácsoljon, mire azonban ő hajlandó nem volt s igy,
hogy a további intrikáknak útját szegje, Burian honvéd százados
nak meghagyta, hogy hívja össze a tisztikart s szólítsa fel nyi
latkozatra az iránt, kinek mi kifogása lenne ellene? Erre azonban
a tisztikar egyhangúlag kijelenté, hogy legkisebb kifogása sincs,
sőt mindenki örül kineveztetésén.
Ugyanakkor a várban Lázár Vilmos nyilván megdicséré
Andrejkovics tűzmestert, kit méltónak tart érdemjelzésre s felter
jesztő őt és Lángfi László tűzmestert a hadnagyságra.
Báró Barkó cs. hadserege tehát épen ugy, mint a Szepességen át Gömörmegyéig behatolt Vogel tábornok dandára, célt
nem érhetvén, eredménytelenül fordult vissza s kivonult az or
szágból, annál gyorsabban, mert ez alatt a Debrecenből kiindult
magyar seregek az ország központja felé törekedvén, diadalmasan
előhaladtak s győzelmeket arattak, minek következése volt, hogy
április 24-kén Debrecenben kimondatott a trónfosztás
és füg
getlenség, mi az országban különböző érzést s hangulatot oko
zott. A. magyar hadsereg ujongva fogadá az eseményt, a köz
legénység pedig, mely nagy részben annak politikai horderejéről
vajmi kevés sejtelemmel bírt s melynél az állapotra vonatkozólag
e jellemző röpszó »Dupla lénung — semmi király* vált ismere
tessé, letépte a csákóján volt magyar címerről a koronát, a mint
hogy ezután e helyett oly csákójelvényeket hoztak be, melyeken
az ország címere felett a koronát koszorús kard helyettesítő. A.
detronizátiót és a függetlenség kikiáltását különben nemcsak a
munkácsi vár őrsége ünnepié meg, hanem különösen a szomszéd
Ungvár város,. hol ez alkalommal diszes népünnepély tartatott.
E népünnepélyt Eötvös Tamás kormánybiztos május 16-ra
tűzte ki, mely azonban másnap is tartott és künn a vadaskertben,
deszka sátrakban és a szabad ég alatt folyt le. A rá fordított
költség került 1656 frt 12 krba pengő pénzben, melyből azonban
a felmaradt öt darab marhabőrt, fagyut és a deszkákat Gyön
gy ösy László elárvereztetvén, bejött 124 frt 16 kr. s igy az ün-
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nepélyre tett kiadás 1531 frt 56 krba jött. A felhasznált s nyár
son sütött öt darab ökör került 440 frtba, az elfogyasztott 6662
itee bor 12 krral számítva, 535 frt 9 krba, Reinöl Mihály nevü
pékmester szállított 12 krral 672 darab kenyeret, mi 134 frt 24
krba került; Rusznyák János fazekasmester készített a csapra
ütött borhordókhoz, a mint nevezték: borkutakhoz 200 darab po
harai aku bögrét 6 Irt 40 krért; Lérer István állami uradalmi haj
dúnak fizettek a tarackoknál tett szolgálataért 7 frt 30 kr., Philipovics Samu vendéglősnek 97 frt 6 krt, Kröcer István állami
számtartónak anyagokért 109 frt 34 krt, Gerét János mészárosnak
pedig a számadás szerint »istentelen s gazemberi" felszámítására*
118 frt 37 krt. A Zrínyi zászlóalj zenész bandájának Mader József
őrmesteri rangú karmester kezébe 50 frtot, az ungvári cigány
muzsikusoknak 25 frt és Ellinger János és Majer Rotnak nemzeti
lobogókért 73 frt 44 krt. A számadást vezette Thaler Károly
élelmezési főbiztos mint megbízott.
A függetlenség mellett sokan már csak azért is tüntettek,
mert a kedélyre leverőleg hatott az, hogy 1849. március 4-kén
Olmützben a felség s annak ministerei Schwarzenberg, Stadion,
Krauss, Bach, Gordon, Bruck, Thinnfeld és Kulmer „az egységes
eloszthatlan
és felbomolhatlan
ausztriai
császársági
birodalomra"
vonatkozó alkot mányt kihirdették, melyben a Magyar királyság,
Erdély fejedelemség, a Szász földdel, szerb vajdasággal, a bá
nattal s összes egyéb tartozékaival együtt bekebelezhetett s igy
az ország Ausztria tartományává törpittetett.*)
*) Kzen birodalmi alkotmány szövege X V I fejezetre és 123 §-ra osztatott és
magában foglalta az ausztriai császárság
kormányzatára vonatkozó összes intézke
déseket oly kijelentéssel, hogy az összbirodalom székhelye és központja Bécs legyen,
Imi az évenkénti birodalmi gyűlés is, mely felső és alsóházból álljon, tartassák.
Nevezetes, hogy ezen akkor engedményezett (»octroyirt«) s az osztrák örökös tar
tományokra épen ugy, mint a feloszlatott Magyarországra kiterjesztetett
alkotmány
f'óelvei később, évek multán, midőn birodalmát ért annyi csapás után hazánknak
végre az 1867. év meghozta ujjá alakítása lehetőségét, alapjául elfogadtattak s mos
tani közjogunknak is nagy részben sarkalatos pontjait képezik, jóllehet a magyar
korona és ö felségének többi országai és tartományai között az 1867. évi X I I . tör
vénycikkben megállapított kapcsolat alapjául az 1723. évi I., II. és Ill-dik törvény
cikkek által elfogadott Pragmatica
Sanctio vétetett; a minthogy erre a március 4"ik
.alkotmány irat is csakhogy tágabb, önkényes és egyoldalú értelmezéssel és alkal
mazással szintén hivatkozik; kinyilatkoztatván, hogy »a birodalom s minden egyes
koronaország koronája a pragmatica sanctio s az ausztriai házi rend értelmében
örökös a habsburgi — lotharíngiai házban." Ezzel összefüggöleg kijelenté azt is, hogy
az összbirodalom egy vám és keresltedéi MÍ - kerületet képezvén, belvámohit
többé semmi
szin alatt sem szabal behozni, a meglevőket pedig mielőbb meg kell szüntetni. Továbbá
megállapitá az alkotmány a delegáció intézményét is, oly módon, hogy meghatározza
a közös birodalmi és az egyes országok belső ügyeit, elvül kijelentvén, hogy a
törvényhozó hatalmat a közös ügyeket illetőleg a császár a birodalmi gyűléssel együtt
gyakorolandja; melyben az egyes tartományok és koronaországbői azoknak gyűlései
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Nem sokára azonban hire kezde terjedni annak, hogy a ki
kiáltott trónfosztás és függetlenítés következtében a mind inkább
elhatalmasodott forradalom leigázására orosz segéd hadak
fogják
ellepni az országot. — Erre a magyar kormány április 29-én a
kétszázezer honvéd tartalékául ötvenezer újoncnak beszedését el
rendelvén, átvételi helyeiéül kijelöltettek Nyireyyháza
város Zemp
lén, Bereg, Abauj, Ung, Hajdú és Szabolcs megyékre, Eger pe
dig Borsod, Gömör, Torna, Szepes" és Sáros megyékre nézve stb.
Nyíregyházán Zsámbokréti, Egerben pedig Bárány Sándor őrnagy
bízatott meg a szervezéssel. Megállapittatott még előbb, április
26-kán a hadügyminiszter által, hogy a nemzetőrök a honvédek
kel egyenlő illetménybe részesüljenek, mely szerint a százados
nak 4 frt, főhadnagynak 3 frt 12 krt, hadnagynak 2 frt 24 krt
és altisztnek 48 kr. pp. határoztatott napidíjul.
Egyszersmind május 7-kén Vukovics Sebő igaszságügyi mi
niszter a lázadás, izgatás, honárulás s egyéb ily bűntényekre
nézve a rögtönitélő vegyes bíróságokat
szerveztetvén, Máramaros.
Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyékre és Kővár vidékére nézve
székhelyül megállapította Máramaros-Szigetet;
a kereskedelmi és
földmivelésügyi miniszter pedig Debrecenből május 6-ról a had
sereg élelmeztetése céljából idei földtermést
összeiratnl
rendelő,
meghagyván, hogy a megyei hatóságok intézkedjenek, hogy a
hadjáratok miatt netalán vettetlen maradó földek alkalmas nö
vénynyel bevettessenek, nehogy ínség és drágaság is nehezed
jék szegény zaklatott hazánkra ; meghagyta, hogy a hiányzó ma
got a hadi élelmezési raktárak előlegezzék vagy más módon sze
rezzék be a hatóságok', mi végből a magtári készletek összeírását,
valamint a vettetlen földek mennyiségét is összeiratni s bejelen
tetni kívánta, gróf Batthyány
Kázmér helyettes keresk. miniszter
május 6-kán azt is megrendelő, hogy mennyiben az őszi vetés
sok helyen kiveszett, a helyett még most alkalmas tavaszi mag
vettessék.
által
választandó tagok vesznek részt. Ily kozösügyekül megjelöltettek a nép jogi és

külképviselet, haderő, birodalmi közgazdaság, állami birtokok és jövedelmek ke
zelése, állam viszonya az egyházhoz, felsőbb tanítási-, kereskedelmi-, bank- és pénz
ügy, vámügy stb., mig az V. fejezetben felsoroltattak azon ügyek, melyek az egyes
országok magán belső érdekeire vonatkoznak, milyenek a részleges költségvetés,
földipar, jótékony és egyéb közintézetek, középitkezések, községi, iskolai, tehervi
selési s egyéb ily kisebb belügyek . . . Igaz, hogy az 1867-ben a dualizimiz (kettösdiség, bocsánat a magyarosításért) megllapitása alkalmával ez oktrojált alkotmány
alakilag megváltoztatott, de lényegileg kevésbé ; igy például, ha az általános gaz
dálkodásról le is mondott Ausztria s azt hazánkra nézve a magyar államnak átengedé, de e helyett viszont kötelezte magát az ország, hogy a közös költségek fe
jében készpénzben évenként bizonyos »oii<>tát« (hányadot, mennyiséget) beszolgáltat
Bécsben, mi Ausztriára nézve bizonyára csak elönyösebb és kényelmesebb állapot,
és igy tovább . . . Qui bene dfstinquit, bene dooet!
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Munkácson az önkéntes nemzetőrségre fordított költségek a
polgároktól még be sem folyván, május 12-kén elhatározta a ta
nács, hogy ez megsürgettessék s a birtokosok felhivassanak, hogy
földeiket hiven vallják be, nehogy az eltitkolok az országgyűlés
határozata szerint a kétszeres adóval terheltessenek.
A kiállítandó honvédek száma Beregmegyére
nézve 498-ban
elhatározva lévén, a újoncozás május 14-kén megkezdetett a me
gyében, Munkácson Neumann' nyugalmazott cs. kir. őrnagy és
térparancsnok neveztetvén ki az újoncozó választmány elnökéül,
ki magyarul csak hiányosan beszélvén, többnyire németül közle
kedett ; megengedtetett különben, hogy a hadsorozás alá kerülő
ifjak magok helyett más alkalmas egyént •— kivel szabadon meg
alkudhatnak — állithassanak ; mely eredményt azután a tehető
sebb urak és falusi gazdák sürün vettek igénybe, fiaik helyett
különféle kétes jellemű legényeket és vén kiszolgált katonákat
fogadván fel, mi a hatóságoknak is kellemetlenséget és munkát
okozott, mert sokan a kialkudt összeget felvévén, azzal elillantak.
Igy Munkácson többen, névszerint Máthé József máskép Lala
Nagy-Beregről, Kovács György Badallőrul és Habit Antal Csonka
papiból ily módon felvettek 95 és több forintnyi jutalékot s ré
szint megszöktek, részint a szemlénél alkalmatlanoknak találtat
ván, a pénzt visszaadni vonakodtak, vagy azzal adósok maradtak.
Május 17-kén Barkaszórul
a község behozta ujoncokul Pap
Miklóst, Galambosi Jánost és Horváth Józsefet; Kerecseny község
beküldé a rá vetett két újoncul Pap Miklóst. Uszkai Pált, Fintor
Györgyöt, Orosz Györgyöt és Vince Györgyöt oly üzenettel,
hogy válogassa ki tetszése szerint a sorozó bizottság a két hon
védnek valót. Külömben az ily legények jó szívvel és víg kedél} Ível jelentek meg, hangosan danolván egy ez alkalomra el
terjedt népdalt melynek refrénje ez volt :
Segélyért hí a haza, már megyek,
S ha én itthon maradok, eb legyek . . .
A nevezett sorozó elnök és térparancsnok hivatalos pecsét
jén volt az ország címere kimetszve korona nélkül, köriratul pedig:
*Munkácsi térparancsnokság
1849.«
A sorozásról olykor az orvosok és tisztek nagyon is válo
gatósak- lévén, többeket elbocsátottak, mi ellen a város s a ha
tóság tiltakozván, az ujabbi félülvizsgálatnál j o b b eredményt értek
el : igy június 6-kán Mustardi tábori és Borostyányi Adalbert
megyei munkácsi seborvos másodízben megvizsgálták és alkal
masaknak találták a következőket: Kuzma János Oroszvégről,
Simko Ferenc csábinak Duhanics Ferenc kuzminai, Porohnavics
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János kölcsini, Dohucsik György romocsaházi, Bohus János szent
miklósi, Kabastura Péter bukovinkai, Koszin Lukács maszárfalvai,
Poligá'n János alsó-vereckci, Pocii Mihály lukovai, Grega János
Klastromaljai, Delegán János komlósi, Popovics Vazul almási és
Szofilkanics András lécfalvai lakosokat. Különösen
Csapkai
20.
honv. zászlóaljbeli hadnagy különcködvén, ellene felirt a választ
mány, mire június 10-kén Kársai főhadnagy értesité, hogy az őt
félváltó tiszt holnap érkezik meg.
Lang János munkácsi városi választmányi tag pedig június
4-kén tudósitá német nyelven irt levélben Neumann
őrnagyot,
hogy a Nyíregyházára beküldött újoncokból tizenötöt mint alkal
matlant visszavetettek s igy kip-őtiásuk iránt intézkedjék, nehogy
a haza károsodjék ; ugy szintén Bay Ferenc alispán is tudósitá,
hogy Bangya őrnagy Nyíregyházán néhányat nem akar a zász
lóaljába befogadni, kik helyett a Zrínyi csapathoz állítson be
zsidó újoncokat
Munkácsról.
A fenmaradt adatok szerint az ötvenezer honvédujonc ki
állítása alkalmával besoroztattak még Bereg megyéből: Gecséből Homoki Ferenc, Badalóból Debreceni József, Kovács györgy
és Ferenci Pál; Hettyenből Sebestyén György és Tóth András ;
Haláborból Tar András, M.-Papiból Vince István, Jándról Juhász
János és Medve Pál, Borsováról Takács Pál, Csarodáról Barát
Antal kiszolgált katona; Surányból Szincsák József Csetfalváról
Molnár István és Vince István, Macsoláról Katrus János, Vereckéröl Gubás János. Ellenben a már Nyíregyházára beszállitottakból június 11-kén Székely főorvos mint alkalmatlanokat vissza
vetette : Konik János, Paulik Antal, Hrudinec Pál nagylucskai és
Orbán György sztrabicsói lakosokat.
A bevett újoncok azonnal a felsőbbleg előirt következő hon
véd-esküt tették le: »Esküszöm az élő Istenre; Magyarországnak és
Magyarország alkotmányának hűséget esküszöm, hogy az országalkotmányát, annak törvényes és jogszerű függetlenségét
életemmel
és véremmel megvédeni kész vagyok; nemzeti zászlómat soha
el nem hagyom, az országgyűlésnek és általa megbízott vagy
megbízandó kormánynak engedelmeskedvén; kötelességemet min
denkor pontosan, hiven és becsületesen teljesitendem. Isten en
gem ugy segéljen !«
Erdem.es a főlelevenitésre, hogy Beregmegye az ötvenezer
országos ujoncjutalékhoz a kellő mennyiséget kiállítani képes nem
lévén ; Bay Ferenc első alispán június 28-kán 73. sz. a. azt irta
a Munkácson működő sorozó küldötségnek, hogy Kazinczy
Lajos
ezredes felszólítása következtében, a most alakuló huszárezred
hez tizenegy fegyencrab
a törvényszéknek június 17-kén adott
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beleegyezésével soroztassék be, kik azután Tömösváry főhadnagy
nak át is adattak s kik a felvidéki, munkácsi és verhovinai járási
szakaszok illetményeibe betudandók, honnan a rajok kivetett
mennyiség ki nem telhetik. A besorozott rabok ezek : Forin F e dor laturkai, Lázár Gábor mátyusi, Márkus András nagylónyai,
Cselül János komlósi, Cselül György szintén komlósi, Barkó J á 
nos endesi szabolcsmegyei, Tóth Sándor bitskei biharmegyei,
Fenyő József klucsárkái, Bodnár István kerecsenyi ungmegyei,
Szaróka Vaszil sztrabicsói és Iván Miklós bereguj falusi illető
ségűek.
A kiállítandó honvédek részére ruhakészlet nem lévén, a
kormány felhivá június 5-kén a munkácsi hatóságot, szólítaná fel
a helybeli szabókat, mennyi öltönyt lennének képesek elkészí
teni; a felhívott Wimmerth János, Krajner Menyhért, Biró Ger
gely, Benicky József, Pillér Károly, Pillér József, Stefek József,
Brukószki Ferenc Peskó Dávid, Bazilovics János céhmester, Fischer
Jakab, Dobszai János, Kozma Sámuel, Nuszer János, Laufer Mi
hály, Svartz Izrael, Bernáth Illés, Weisz József, Moskovics JMózes,
Handelszmann Mózes, Weisz Hermán, Titl Ferenc, Gerber József,
Kézi Károly és Wimmerth Antal főcéhmester, kinél 26 legény
dolgozott, kijelenték, hogy posztóból hetenkint száz attilát, nad
rágot és mellényt; nyári szövetből pedig kétszer annyit elkészíte
nek s azért a céhmesterek a felelősséget elvállalják.
A Verecke táján tanyázó honvédek és nemzetörök közül
többen megbetegedvén, Evá László szolgabíró egy magán ház
ban tizenkét kórodai ágyat rendeztetett be, miért Edei Ferenc
nevü asztalos május 26-kán 20 Irt 12 kit. számított fel, miből
azonban Horváth Alajos megyei számvevő csupán 18 frt 36 krt.
állapított meg, megjegyezvén, hogy Komárnicki Miklós nevü asz
talos egy-egy koporsót 1 frt 24 kral és hat ágyat állított ki egyegy forintjával, nyolc fogast 3 frtért és e g y lövőgyakorlati cél
táblát 2 frtért.
-

*
Az orosz császári segéd sereg közelgésének hírére
Bangya
József immár honvéd-alezredes kiadta Dobrójevics Jakab uradalmi
mérnöknek a rendeletet, hogy a Galícia felőli határon minden
átjárást torlaszoljon el s megbízta Martini Frigyes őrnagyot hogy
a végrehajtást eszközöltesse. Ennek következtében Dobrójevics,
ki a honvédséghez műszaki tisztül átment, a vicsai, latorcai és pi
ntjei völgyeknek elgátolását a pudpolóci úgynevezett Fűd
Kamen
hegyszorosnak eltorlaszolását, valamint az Uklina hegység feletti
rozgyilai hegynek, a Kamen nevű hegy déli lejtőjének és az ezzel
szemben álló Kószák nevű hegynek mintegy száz ölnyi (kétszáz
méternyi) szélességét, nemkülönben a magas Ménesei körül levő
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átjáróknak, a szolyvai havas alatt fekvő Zsdimir - feletti lejtőség
nek, végre a Paszika helység mellett fekvő Sólyomkő (SzokolóviKamen) alatti lejtőnek és illetve átjárónak eltorlaszolását szüksé
gesnek találván, Eötvös Tamás immár beregi és ungi főispán és
kormánybiztos az erre szükségelt kiadások és költségek fedezésére
kétezer forintot és a megyei közerőből tizezer napszámot utal
ványozott és bocsátott Dobrojevics rendelkezésére, ki ezen Wehle
mérnökkari kapitány, Bánffi és Memegyi őrnagyok a Dembinszki
Henrik táborából és Kossuth Sándor alezredes által a helyszínén
még májusban megállapított és hadtanilag szerfelett fontosnak
talált erődítési tervezet kivitsléhen nagy tevékenységet és ügy
buzgalmat fejtett ki. A fák kivágatása s egyéb eltorlaszolási munka
közben Dobrojevics a munkácsi vasgyárban elkészült fegyver
szállitmánynyal Debreczenbe küldetvén, honan ötvenezer forint
nyi kormányczélokra szánt összeggel csak hoszabb idő multával
tért vissza, az alatt távolétében Martini felterjesztésére Wehle
százados és munkácsi várerőditési igazgató vette át a munkálat
vezetését Bangya és Kazinczy Lajos felügyelete alatt. Hasonló
eltorlaszolások történtek Ungmegyében is, hol Vzsokon május 29-kén
Klein Károly orvos a lubnyai patak mellett felállított töltés-dol
gozóknak 40 frtot fizetett azon 600 írtból, melyet Pribék őrnagy
tól a barikádok készitésére felvett.*)
Ez alatt a magyar hadseregek győztesen nyomultak Buda
pest felé, honnan Windischgrátz hadvezér vert seregével kivo
nulni kényszerült s midőn május 20—21-dike közti éjjel
Buda
várat honvédeink bevevék s e nevezetes győzelmet a hírlapok
és külön plakátok csakhamar hirül vivék az országban, az álta
lános örömnek megyénk városai is versenyeztek kifejezést adni;
hála imák tartattak s május 25-kén Munkácson különös ünneplés
is rendeztetvén, ez alkalomra a hatóság nagy nemzeti zászlót ké
szíttetett, mely 5 frt 32 krba került.
•) Az uugmegyei felvidéki erődítési és eltorlaszolási munkálat serényen folytattatott. A fenmaradt számadások szerint: június 2-kán Vilasy József
főhadnagy
nyugtázott Klein Károlynak 36 frtot Uzsokon a scerbini patakon készített torlasz
munkásai számára; június 9-kén stuzicai pataknál torlaszolok számára 75 frt 18 kr.,
június 11-kén fizetett Klein Kosztrinán a zsornovai töltésen torlaszt készítőknek
74 frt 45 kr. pp. Június 14-kén Bereznán leszámolt Klein következőleg ; Az 1. számú
barikádért fizetett 103 munkásnak á 12 kr. 91 frt 44 kr., 40 szekér 20 krval 3
3 napra 40 frt., a 2. számú toriásznál dolgozott 90 embernek 3 napra 12 krval 54
frt., 12 fuvarért Ugyanott 14 frt 24 kr., á 3-ik számú toriászért 84 embernek 3 napra
50 frt 24 kr., .10 fuvarért ugyanott 12 frtot; 4-ík számú toriászért 36 frt. 4 krt, 30
itce pálinka és 302 kenyérért a munkások számára 18 frt 29 kr.; 5-ik számú toriá
szért 84 munkásnak és 15 szekérért 3 napra 75 frt 18 kr.; 6-iik számú
toriászért
120 munkásnak és 5 felügyelőnek 2 napra 74 frt 45 kr., — J-dik számú
toriászért
100 munkásnak 10 szekérrel és 4 felügyelőnek 2 napra 50 frt 40 krt, kenyérért és
pálinkáért a munkások számára 12 frt 44 kr. Összesen 565 frt 44 kr.
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Ungmegyében, különösen annak felsőbb részein ez időben
épen ugy, mint Beregmegye felvidékén táboroztak különféle
fegyveres csapatok, melyeknek fizetését az ungvári sóház tisztei
lvögli pénztárnok és Salgházy ellenőr cszközlék; igy adtak ki
ezek május 28-kán 943 Irtot; a gyiláki tábor fészere június 8-kán
Eory fenő őrnagyi segédnek 135 Irt, június 16-kán pedig 1335
forintot.
Május 29-kén Bladisz Fedor nevü egyén Torkára mint kém
titkos kiküldetésben eljárván, azért Klein Károlytól kapott nyug
tára 10 forintot, június l-jén Ungváron Weinmann
Lipót vett
Pfeiler Károly százados élelmezési biztos részére ezer köböl rozst,
á 6 frt 36 kr. s azért felvett tőle 6600 frtot ; június 9-kén pedig
felvett ugyan e századostól Fekésházi József Ungváron 60 köböl
rozs árául 396 frtot; június 22-kén pedig Ellinger János könyv
nyomdász 16 frtot ezer nyomtatott példányért ily felhívásból:
>Szózat Mólramaros, Bereg és Ungmeyye lakosaihoz*.
Melyben a
lakosok kitartásra és áldozat hozatalra buzdittattak.
Május 23-kán Fischer főhadnagy az ungi csapat 4. századá
ból Sztavnára jött Bereznáról; ott táborozott a beregmegyei sza
badcsapat gyalogosztályából Buzsák Lajos százados ; május 24-kén
Szikszay János, május 25-kén Beszterczey József főorvos és toborzó
százados fogaton küldött hat lengyel önkéntest Sztavnáról NagyBereznára;
május 25-kén Nagy-Bereznán Halasi
Béla hadnagy
felszámított Eperjesre való jártaért hat napra 3 frttal és egy
tizedes illetményével együtt 44 frt 6 krt. május 26-kán Eőry Jenő
hadnagy fizetett előfogatért Perecsentől Remetéig 1 frtot. Szik
szay János százados pedig Szim'psina János sztavnai gazdától az
ungi mozgó csapat részére két ökröt vett 88 frtért. Röszler József
százados ugyan e csapatból felvett az nap Bereznán Pribék őr
nagytól száz forintot századja részére;- hol másnap Wagner
József
puskamüves munkadíjul kapott ez őrnagytól 12 frtot; május 29-kén
Bapp Antal nagybereznai lelkész felvett Pribék őrnagytól egy
dob ára fejében 16 frtot p. p. ; június 5-kén Karajjá
Sándor tü
zér tizedes vitt Munkácsról Ungvárra három szekérrel éles töltést,
mire útiköltségül kapott Mezösy Pál parancsnoktól Noszák Sán
dor számvevő utalványára, tiz frtot. június 4-kén Weinmann Mó
rié felvett Pfahler élelmezési biztostól a nagybereznai tábor szá
mára szállított 4553 font szalonnáért 1456 frt 27 kr. p. p. jú
nius 24-kén pedig Szobránczon utalványozott Eötvös Tamás biztos
a most nevezett szállító részére a pesti nagy tábor számára haj
tott marhákért 2338 frt 29 kr. a nagybereznai tábor számára
szállított marhákért pedig 686 frt 36 krt és zabért 398 frt
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A Kazinczy Lajos hadtestéhez tartoztak a többi csapatok
közt a zemplén- és szabolcsmegyei mozgó nemzetőrségi századok
is. A zempléni védsereg, a mint hivatalos irataiban címeztetett, első
százada június közepén Polenán, a második pedig Tiirj a-Remetén
táborozott. A fenmaradt számadások szerint volt az őrmester
napizsoldja 24 kr. tizedesé 18 és a közvitézé 12 kr.
A zempléni védsereg I. századának tisztikara volt:
Csemiczky
Károly
és Oláh József
főhadnagyok; őrmesterek : Kovancsik
Ferenc, Rojcsek János és Gönczi Lajos. Tizedesek : Jedlovszki
Samu, Szentpétery Sándor, Szlávi Alajos, Szabó Lipót, Siskovics
András, Szép István, Ripcsó György, Viravecz Mihály és Mózses
Mihály; 181 közlegény.
A II. században volt a főhadnagy Németh György, had
nagy Ueli János. Őrmesterek Oláh Lajos és. Deli István. Tize
desek : Nagy József, Kristóf János, Sera Ferencz, Tóth István,
Bodnár Károly, Szinyéri István, Menyhárt István, Zahoránszki
Mátyás, Frieder Móric, Viberal János és Varga András. Közlelegény 180. A zempléni védsereg állományának névsorát közlöm a
Függelék 8-dik száma alatt.
E védseregre fordított kiadás volt 1849. június hónapban
következő : Az I. század' élelmezése 860 frt 30 kr. a Il-diké 886
frt. Csemiczky főhadnagy illetéke 74 frt. Némethé 74 frt. Oláh
Józsefé 74 frt. Deli hadnagyé 60 frt. átalánypénz a két század
részére 10 frt. előre nem látott kiadások 65 frt. 46 kr. összesen
2234 frt 16 kr.
A két század létszámából azonban útközben többen átmen
tek a tüzérséghez ; igy június 27-kén Virtus György, Luzsinszki
András, Szabó Márton, Szűcs Sámuel és Szakszón Mihály; mig
Rácz Ferencz a huszárokhoz ment Lukács Andrással együtt, Gál
Dániel pedig megszökött. Luzsinszkií és Szűcsöt átvette Munká
cson Hreblay Arnold és Virtust Fehér Endre tűzmesterek.*)
A szabolcsi védsereg állott'négy századból és május hónapban
táborozott megyénkben Polenán és Vereczke körül. A Ballá Samu
számvevő által Polenán június l-jén félhónapról szerkesztett költ
ségjegyzék szerint volt az illetmény 1081 frt 44 kr. és 7394 ke
nyérrészlet és Bencur kapitány számadása szerint kiadatott május
hónapban : május 16—31-ig táppénzül 1081 frt 4 4 kr. a főtisz
teknek 230 frt. boltiárukra 32 frt. előfogatokra 51 frt 14 kr. a
négy századra átalányul 120 frt összesen 1514 frt 58 kr.
Kár, hogy a főtisztek a jegyzékben meg nem nevezvék;
az altisztek
azonban
ez : I.folytatva,
században
: s Gráf
"'•') Fejér névsora
Endre később
tanulmányait
ügyvédi őrmesterek
pályára lépett
meg
halt Munkácson mint nyugalmazott kincstári ügyész.
Lehoczky Tivadar: Beregmegye és a munkácsi vár. -8.
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Mór és Antal József, (öt napi illetményük 2 frt.) Tizedeseit: (öt
napi 1 frt 20 krral) Sós Károly, Mislei Mihály Szeverényi Dani,
Putsko János, Kántor Mihály, Szabó István ; Orvezetők (40 kral)
Fritsch József, Hegymegi Ferencz, Andrási József, Paska András,
Róka Mihály és Kocsis István. A II. században : Őrmesterek
Pozsonyi László és Mészáros Pál. Tizedeselv: Gyurcsán János,
Szabó Ferenc, Pohánka János, Angyal Soma, Lehoezky István és
Leleszi Pál. Orvezetők : Madarasy István, Enyedy István, Zombory Mihály, Benkő János, Semsei János és Augusztám Soma.
111. Ssázadban ; őrmesterek : Horváth Károly és Déri Já
nos. Porkoláb : Gyurkovics Elek. Tizedesek: Radeczky Ignácz,
ifj. Gyurkovics Elek, Kletus Mihály, Grexa János, Bertóti János,
Kis Péter és Serobák János. Orvezetők: Kósa János, Jancsik
József; Basziszta András, Török István ős Balogh Mihály.
A IV. században, őrmesterek: Szabó Sándor és Detrich
János. Tizedesek : Radeczky János, Barta József, Rozgonyi Pál,
Danielovics József, Tóth Lajos, Vályi György, Szepesi Dániel,
Nóvák György és Baksi Lajos. Orvezetők : Bara György, Sarsinszki János, Szöllősy László, Szvitanics János, Szűcs Mihály és
Klimo Géza. Utóbb megérkezett a sárospataki kórházból Fejérváry Ede őrmester. Az első században volt 108 a 2-dikban 118
a 3-dikban 112 és a 4-dikben 120 s igy összesen 458 közlegény,
kiknek névsorát megörökítés végett közlöm a függelék 9.-dik szá
ma alatt.
E nemzetőrök sem voltak kellően fölfegyverezve, mi onnan
is kitetszik, hogy május 20-kán (1849) Leszkay főhadnagy 64
lándzsát vett át részökre a munkácsi hatóságtól ; mind a mellett
szolgálatot tettek itt és Ungban, hol a csapatokból többen meg
betegedvén, más kórház hiányában június 21-ké.n Bosány
Hen
rik igazgató orvos és Katkics százados térparancsnok Turner Já
nos épitő mester által készíttettek egy külön betegápoló barak
kot, melyhez a szükséges anyagot és fát az ungvári kulcsári lak
udvarán állott 3 öles sertéséi és tyukketrecből vették, melyet
lebontottak; értékét 99 forintra becsülték és igy nyugtázták ; hol,
valamint a többi rendesebb kórházakbon azután a kolerában és
más betegségekben sínylődő harcosok ápoltattak, a szükséges
vörösbort részökre Veinberger Salamon szállitván, ki júliusban
192 itce ily borért á 12 kr. 39 frt 24 krt. pp. felvett.
Ekkor Munkácson is a városi hatóság tulhahnoztatván a
hadi mozgalmak okozta teendőkkel, június 30-kán tartott gyű
lésén elhatározta, hogy a mostani rendkívüli időkben a főbíró
mellé négy értelmes tagot ad segédekül, kik közül legalább
kettő mindig a városházánál jelenlenni köteles és kiknek intéz
kedéseit minden lakos teljesíteni tartozik; de megjegyeztetett,
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hogy a főbíróval tartandó ily tanácskozásban a tagon kivül bárki
más is részt vehet. A zűrzavar mindinkább növekedett, midőn
hírül - ment, hogy a határszéli Beszkid hegyen tul Sacken tábornok
alatt nyolcvan század orosz gyalogság és négyezer lovasból álló
hadosztály tanyáz, melynek lovas őrsége koronként át is lépte
a határt s a vereckei és volóci völgyekben- portyázott. Ennek el
lenében Be-reg- és Ungmegyében a Kazinczy Lajos vezérlete alatti
hadosztály táborozott, a mely Klapka hadtestében a 2. hadosztályt
képezte és állott 6 zászlóalj gyaloghonvédból, többnyire rende
zetlen újoncokból, 4 század vadászból, egy század máramarosi
szabad csapatbeli ifjabból, négy század huszárból és 23 különféle
ágyúból. A gyalogságnál volt a 20. zászlóalj Mecséry és Pong
rác századossal ; a 91. honvédzászlóalj, melyhez még május 29kén kineveztettek századosokul Ruzsák Lajos, Leszkay Kálmán
és Ilosvay Rudolf; főhadnagyokká.' László István és Újhelyi
Lőrinc; hadnagyokká: Komáromy Pál, Fankovics
János, Keltz
István, Neupauer György, Füzesséry Gyula, Ékkel Antal*) lovas
csapatbeli őrmester és lírabár
Manó Beregmegyéből. Ruzsák szá
zadja állott július 6-kán 1 őrmester, 12 tizedes, 2 dobos és 155
emberből s kapott július 6-kán századja részére 298 frt 40 krt.
tiz napra. A 20. zászlóaljból felvett századja részére Mecséry
Gusztáv a várbeli pénztárból 110 frtot és Pongrácz a 4. század
részére 400 frtot. Kratochvill Antal hadnagy a lengyel légióban
felvett július 9-kén 75 frt. abból a célból, hogy az újonnan be
lépő legényeknek foglalóul 5 — 5 frtot adjon.
• A határszélnél és duszinai völgyben tanyázott az Abaujzemplénből újonnan toborzott 92-dik honvéd zászlóalj; mig Ka
zinczy táborának zöme június és július hónapokban meg meg
fordult Munkácson is s tábora részére pénzt és lovat requirált;
fent Uklina táján az oroszok megjelenésére kiadatott a rendelet
az utak elzáráséira, melynek folytán, mintegy két-háromszáz öl
nyi (4—600 méter) hosszúságban az Uklina helységből Vereckefelé nyúló utmentében a meredek hegyen levágatott az erdő s a
ledöntött százados terebélyes bükk és juharfák a mély völgyben
s az ut oldalán felhalmoztattak**) mi által az átjárás teljesen meg*) Ékkel Antal később Munkácson megnősült s mint szolgabíró meghalt.
navai

* * ) Az ez alkalommal Rozgyilán s a havasok alatt a zsdimiri,
Vicsai, sssdeés paszikai területeken és völgyekben mintegy négyszáz holdnyi térről tor

laszokat

levágott bükkfákból a forradalom lezajlása után az uradalom mintegy
kétezer öl tűzifát készíttetett és még többet égettetett fel faszénné és hamuvá, hogy
legalább némileg értékesíthesse; de a mély vízmosásokban és völgyekben éveken
át hevert a tömérdek szálfa, mig lassan elkorhadt. A hitári hegyen levágott fe
nyőfákat lassan elhordogattatta az erdötisztség. A rozgyilai mély patak körül még
a hatvanas években is láttam szerte heverni óriási bükkfák szálait, melyek ott
később elporladtak.
_
" "

akasztatott és mi azt eredményezte, hogy a hegyentul lak<S verhovinai ruthének az éhenhalásnak tétettek ki. Egyszersmind a
kiváló hegyek ormain őrök alkalmaztattak, kiknek feladatuk volt,
(más távirdai készülék nem létében, mi akkor még teljesen is
meretlen intézmény volt) az ellenség vagy más veszély közelgését és hirt a megállapított módon, éjjel tüzfénynyel jelezni.
Ugyanakkor végleg megerősíttetett a munkácsi vár is. A lapok
ban érintetett ez időben az is, hogy Petőfi Sándor honvéd őrnagy
fog a munkácsi vár parancsnokává kineveztetni ; mire, mint álliták, ő valóban vágyott is ; azonban az ország alsó részein és
Erdélyben rohamosan változott körülmények e terv kivitelét meg
akadályozták. Lehet, hogy ha a hir teljesült volna, hazánk nagy
költőjének végzetes sorsa is más fordulatott veendett . . . No
de hát erre is'el lehet mondani: Sicfa.ta tulere !
A magyar csapatok
koronkinti vonulásait megyénkben a
végzetes két utolsó hónapban, t. i, június és júliusban kimutatjákazon nyugták is, melyeket egyes tisztek és alantosok ez időben
Ka ez halmán beregszászi sütőnek és kényé rszállitónak itt kiszolgál
tattak.*) Igy már május 20-kán a Naményban
megfordult 20.
honvédzászlóalj átvett 600 kenyérrészietet; június 13-kán Bereg
szászban Gruber József káplár a vadászcsapatból 37 részletet;
június 25-kén Füllé István a 19-dik huszár ezred szakasza részére
34 részletet; 29-kén a honvéd könnyű lovas csapat részére Tömősváry főhadnagy 190 r., július 1. a 91. honvédzászlóalj 4. szá
zada részére Újhelyi Lőrinc főhadnagy 300 r. ; juh 6. a szabolcsi
védsereg részére Mészáros Pál őrmester 160 r. ; juh 11-kén az
e csapatból átallott újonc huszárok részére ugyanaz az őrmester
35 r. ; juh 13-kán Ecsedy János
(Bangya József ordinánca) 2
részletet: július 17. Kallós
Kálmán,
őrmester és tábori biztos
segéd 1872 részletet; — a tíszaujlaki tábor részére
Fehérváry
ekségőrmester 300 r. és ugyanarra a célra Varga Ferenc előfogati biztos 320 részletet ; július 18. Horváth Károly
őrmester a
12-dik huszárezred alezredesi 2-dik százada részére 104 részletet;
Ludhegyi Endre a 104. honv. zászlóalj részére mint élelmezési
hadnagya 800 részletet; Ombódy őrmester a beregmegyei lovas
*) Én e csekély érdekűnek látszó mozzanatokat azért nem mellőzhettem mü
vemben, mivel megvagyok győződve, hogy azokat az utókor, úgymint én, megfogja
tudni illően becsülni. — Sajnálnám azt, ha a legegyszerűbb közvitéznek, ki a' nagy
horderejű

forradalomban

részt vett, emléke lehetőleg meg

nem örökittetnék. Hisz

nemcsak a ki magasló vezérek, hanem a sokat fáradt és nélkülözött közlegények is
egy célért, hazánk fügetlenségénck kivívásáért

küzdöttek

És nem vennök-e szívesen

most, ha a Tíocskay, Bethlen vagy Rákóczyak szabadságharczaiban részt vett harcosok
neveit ismernök. Azért a bíráló félre ne értse jószándékomat s ne kissebbitse e miatt
törekvésemet. Petőfi egyik szép versében maga
nákat, nagyobbak ők mint a hadvezérek." . . .

mondja: » Tiszteljétek a közkato
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mozgó csapat (guerilla) részére Munkácsy Sándor tábori biztos és
főhadnagy utalványára 150 részletet; a 3. számú 3 fontos gyalog
üteg részére (melynek parancsnoka volt Szinesy József kapitány,)
Várkonyi tűzmester 240 részletet; a nyugtát láttamozta E k e y fő
hadnagy és élelmi tiszt. Július 19. a 21. honv. zászlóalj részére
Serfőző János éléstári őrmester 800 r. ; július 20-kán a Mezöheyycsi ménes csapat részére Urbán József káplár 8 r.; július 21.
a 6. huszár ezred félszakasza részére Freyséysen Gyula őrnagy
rendelésére 48 r. ; július 24-kén a mozgósított nemzetőrök ré
szére 800 r. ; az első számú nemzetőri század részére
Belényesi/
Károly főhadnagy 259 r.; a 4. számú nemz. század részére Kt
sz ely János őrmester 174 és a mezővári! század részére Tariska
Zsigmond őrmester 160 részletet; Buday Lőrinc százados az ő
nemzetőri százada részére 180 r. ; a 6-dik huszárezred tartalék
százada részére Karácsony tizedes 14 részletet : július 25-kén
Láday Balint toborzó vezénylő a lovas újoncok részére 130 és
már előbb július 20-kán 173 részletet; Vass György a kaszonyi
nemzetőrség! század részére 116 r.; Nagy Ambrus százados pe
dig az ugocsai nemzetőrség részére 392 részletet; végre július
3.1-kén a mezőhegyesi ménes csapat részére Schigert káplár 155
részletet vett át.
De Kazinczy
Lajos
hadtestének Ungváron és környékén
portyázó csapatai is állítottak ki ily nyugtákat, melyek most
adatokul szolgálnak. Igy május 26-kán Sztavnán
Popóczi János
nemzetőri főhadnagy az ungi csapat 4-dik százada részére felvett
646 adag kenyeret; július 25-kén Ungváron Treszkay
százados
és tábori élelmezési főbiztos elismeri, hogy husz gönci hordó
bort, vagyis 3000 itcét átvett Apaticzky
Vince cukrásztól
Pfahler
Károly élelmezési főkormányzó rendeletéből. A nyugtán megje
gyeztetett, hogy az ispán ur által lefoglalt husz hordó bor át
vétetett s a 20 frtnyi ára hordónkint a kormánybiztos által lesz
utalványozandó. Aláírva Pfahler K. százados és éleim, főigazgató.
Eötvös kormánybiztos utalványára azután juh 26-kán Apaticzky
a 400 frtot fel is vette. Július 25-kén Ungváron Katkics
kapitány
térparancsnok német iratban igazolja, hogy a Moskovics
Samutól
elvett Őt lóért 120 írtjával, jár neki 600 frt., mit Eötvös juh 26-kán
megutalványozott. Július 26-kán Lang
József
huszár hadnagy
Zzólnay örangy csapata számára az ungvári mészárosoktól négy
mázsa hust vett át államiköltségre. A kiadhatást megrendelő
Munkácsy Sándor főhadnagy, tábori biztos. Ugyanaz nap Ung
váron Védhegyi György 'a Kazinczy-hadtest hét fontos rövid vetágyu félüteg parancsnoka felvett Péterffy őrnagy s térparancs
nok írására 29 font hust; ugyanakkor Liiley lőhadnagy a Kazinczyhadtest elővéd csapat hátrahagyott podgyászi-parancsnok nyög-

tázott az ungvári élelmezési raktárnak száz font hust Darócról
jul. 27-kén pedig 448 fontot. Serfőző őrnagy a 21. honv zászló
aljtól felvett 600 font hust a zászlóalj részére ungvári táborban
Amann őrnagy láttamozása mellett. Ugyanott jul. 27.
Lángffy
László hadnagy a 3. számú 3 fontos első félüteg parancsnoka
nyugtázott 26 font hust; Sáski százados a Kárpáti lengyel
lövész
legio 1. százada részére 70 font hust német nyugta mellett, me
lyet Tonvutchka és Gönczy hadnagy láttamozott.
Július 27-kén Ungváron Fornek
százados utászparancsnok
utászai számára nyugtázott 10 font hust; Birnstingel
Gusztáv
(munkácsi uradalmi erdész) mint beregi nemzetőri százados a 4.
század részére 94 fontot; Buday Lőrincz e nemzetőrség 3-százada
részére 82, Abonyi százados a 2. század részére 94Vg és Uray
Miidós százados az 1. század részére 168 font hust. Ugyanakkor
Motzok János őrmester a beregmegyei lovas őrség százada részére
54 font hust nyugtázott az ungvári uradalmi mészárosoknak, me
lyet Freyseysen Gyula őrnagy láttamozott; július 28-kán pedig
Kdeién Máriám őrmester a beregi nemzetőri zászlóalj dobosai ré
szére 3 font hust.
Július 27-kén Katkics ungvári százados térparancsnok részére
elöfogati, betegápolási, hágó mén-parancsnoksági és vadászcsapat
szükségleteire utalványozott Eötvös kormánybiztos 300 frtot Ung
váron . . . Eközben a Kazinczy-táborban gyakran kifogyott a pénz
s különösen az apró pénz hiánya is okozott sok kellemetlenséget,
mennyiben a zsoldokat elosztani s kifizetni nem lehetett. Július
31-kén Munkácson Joksmann
Károly tüzérőrnagy felhivta
Gáthy
Sámuel főbírót, hogy mennyiben kötelessége a vasgyárban erélye
sem dolgoztatni s a munkásokat fizetni, mi apró pénz hiányában
nem történhetik meg, igyekezzék ugy intézkedni, hogy minden
ötödnap legalább négy százast felválthasson ; különben nehogy a
hazának ebből hátránya legyen, ha a munkások nem dolgoznának,
ő maga fogná azokat a házakat átkutatni, hol aprópénzt remél
találni. Megjegyzi végre, hogy az eddigi felváltásoknál történt ki
hágásokat*)
nem az ő, hanem Kazinczy ezredes szóbeli rendeletei
nek tulajdonithatók s épen azért kéri, hogy jövőben neki oly
goromba üzeneteket ne tegyen. Július 1-én pedig Mezössy
Pál
munkácsi várparancsnok felhivta a nevezett birót, hogy még azon
*) Ezek abból állottak, hogy a mezőn táborzó c-apátok apró pénzt szeclendök ügy a birót, mint egyes tehetősebb polgárokat zaklatták a bankjegyek felvál
tásával ; Cseh János élelmezési biztos és Neumann őrnagy fenyegetések közt köve
telték a százas bankjegyek félváltását, sőt néha éjjel verték fel a polgárokat e vég
ből s a mentegetözöt szidalmakkal és fenyegetéssel illették. A Joksmann tüzér őr
nagy hivatalos iratán levő kör pecséten látható az ország címere korona nélkül s
köriratban ez: * Országos tüzérségi öntöde igazgatósága.
Ez öntöde pedig a frigyesfalvi uradalmi vasgyárban volt.
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nap Eötvös Tamás ung-beregi főispán és kormánybiztos rende
letére adjon a vári pénztárnak tízezer fo; intól kölcsön,
különben
meghatalmazásaszerint fog eljárni. Ugyan az nap a várparancsnok
még levélben arra hivta fel a nevezett főbírót, hogy felelet terhe
alatt azonnal állítson ki egy jóérzelmü előőrsöt Uj-Klcnóctól
Bako
sig, ki az ellenség netalán! közeledését a várőrséggel azonnal tudassa.
Ily körülmények közt a városi elöljárónak bizonyára nehéz feladatokatt kellett megoldani, minden oldalról megkerestetve levén;
de emellett még a Munkács részéről is különös s az akkori viszo
nyokkal homl okegyenest ellenkező ügyekkel zaklattatott. Igy jú
lius 21-kén Bécsből Schultz Pál a cs. k. kincstári főkönyvelőség
számtisztje nyomtatott felhívást intézett a városi elöljárósághoz,
az iránt, hogy a Jellasich (Jellacic)-bán és cs. kir. hadszernagy
(Felczeugmeiszter) nevére tervezett alapítványhoz hozzájárulni szí
veskedjék s arra a mellékelt rovatos négyoldalú íven aláirókat
gyűjtsön. Bizonyára gúnyosan vevék akkor a felhívást, mire az is
mutat, hogy az iv maiglan üresen maradt . . .
Mezőssy Pál várparancsnok a megakadt közlekedés miatt
szintén pénz hiányában szenvedvén, július l-jén 569. sz. a ismét
silgeté a tízezer forintnyi kölcsön azonnali beküldését, különben az
őrség által hajtatja be s igy jobb 'esz azt önként beszolgáltatni.
A levélre ilesztett viaszkpecséten van a koronanélküli országczimer és e körirat „Munkácsi várparancsnokság
pecsétje." E fel
hívás folytán Gáthy Sámuel főbíró képviseleti gyűlést hiván össze,
az ügy eltárgyalása után azt határozta, hogy e követelés meglepte
a hatóságot, mert eltekintve attól, hogy a város a honvédség és
várőrség élelmezése és fuvarozás által tetemesen terheltetik,
közelebb is arra szoríttatott, hogy a lakosság a vár körül
több
hétig ingyen és panasz nélkül ásott sáncokat s a honvédekre élel
met és pénzt adakozott; még is kész a felhívásnak' a lehetőségig
megfelelni s őt tagu bizottságot nevez ki Gáthy Samu elnöklete
alatt, Lang Vitusz, Oláh István, Szunyogh Lajos és Gecsey György
tagokból, oly utassitásal, hogy ezek a multhatatlanul szügséges
pénzösszeg iránt a várparancsnokkal egyezkedjenek menyiben ily
szorult helyzetben egyszere a kívánt összeget nem szedhetik be,
a követelés leszállítási iránt s egyszersmind a pénz összegyűjtése
iránt intézkedjenek. Ugynnakkor terjedvén azon rémhír is hogy
Galiczia felöl az ellenség közeledik, erre nézve elhatároztatott,
hogy azon esetre, ha az ellenség a városba betörne, a kellő in
tézkedéseket erre nézve is tegye meg az e célra megválasztott
küldöttség, melynek tagjai voltak Gáthy Samu főbíró elnöklete
alatt Freyséysen Dániel, Gecsey György, Lang Vitusz és Oláh
István; sőt Bemborszky
Tamás, lengyel parancsnok arra akarta, a
képviselőtestület bírni, hogy azonnal népfölkelést szervezen, mely
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indítványt
azonban egyelőre a képviselőtestület el nem fo
gadott.
Mezőssy a hozzája felment küldöttséggel értekezvén, a kö
vetelést 5246 forintra szállította le, mint melyre a kimutatott adatok
szerint, mulaszthatlanul szüksége van s kérte, hogy ez összeget
délután hat óráig szállítsa be, hogy azzal a követeléseket kielé
gíthesse s a zsoldokat kifizethesse. Történt azonban, hogy azon
nap (július 1.) a Kazinczy hadtestből Pribék őrnagy a 106. honvéd
zászlóaljjal Munkácsra érvén, szintén felhivta a városi hatóságot,
hogy elhárithatlan fizetései törlesztésére szükséges háromezer fo
rintot azonnal szolgáltasson neki á t ; erre felkérte a tanács Pribék
őrnagyot, hogy személyesen jelenjék meg a városházán tartott
gyűlésen s győződjék meg az állapotról; hol ő megérkezvén s
látván a vár részére szükséges és requirált összeg behajtása kö
rüli gyors eljárást s a tehetősebi) polgárokra való kivetést, bele
egyezett abba, hogy követelését 2560 frtra leszállítsa. Ennek foly
tán a tanács hivatkozott szorult helyzetére s felkérte öt, hogy
vegye fel ez összeget a vár részére gyűjtött 5246 forintból s ír
jon levelet a várparancsnokhoz a város megnyugtatásáért, melyet
az őrnagy azonnal következő alakban megirt és fel is olvasott:
«106. honvédzászlóalj! Ungi hadtest parancsnoka. Munkácson jú
lius hő l-jén 1849. Mezősy százados munkácsi térparancsnok urnák
Munkácson. Miután 2758 frt 50 krra nélkülözhetetlen szükségem
lenne, a munkácsi város hatóságtól az ön által kivetett összeg
ből felvettem, melyről Kazinczy ezredes és Eötvös Tamás kor
mánybiztos urakat 24 óra alatt értesítem. Pribék őrnagy. A levél
köralaku pecséttel volt ellátva, melyen az ország czimere állott
korona nélkül és a körirat: 106-dik honvédzászlóalj
pecsétje
1840.
Ekkor azonban a tanács még azt is kérte az őrnagytól, hagy fog
lalja e levélbe még azt is, hogy e pénzt lefoglalta, nehogy különben
Mezősy tegyen a város ellen erőszakoskodást, mire Pribék indu
latba jővén, elrepesztette és földhöz vágta az iratot s dörgő sza
vak és fenyegetések közt eltávozott s a pénzt fel nem vette ; de
csakhamar utána visszafordult és szóval kijelenté, hogy egy óra
alatt elvárja a pénzt, majd pedig levelet intézett a városi ható
sághoz, melyben szemére veté, hogy a 2758 frt 50 kr. a város
hazafiúi megleledkezéssel csak ugy szándékozott kiadni, hogy a
nyugtatványba az erőszakos lefoglalás ténye legyen, kifejezve,
mely nyilvánítására, azonban a parancsnokság ez összeget mint
hazafiúi, baráti és katonai kötelességeit ismerő, fel nem vehette,
azért kénytelen kijelenteni, hogy ha immár a tanács a kívánt
összeget egy óra alatt be nem adja, azt katonai erővel fogja be
hajtatni ; egyszersmind a felelőséget, ha e maitt felsőbb rendel
kezés szerint ma tovább nem mehetne, a, városi hatóságra há-

—

121 —

ritja . . . Igy a város az erőszaknak engedvén, a kívánt össze
get 2560 frtot Pribéknek átadta, a vár szükségletére fenmaradt
950 frot pedig egyelőre letétette. (L. függelék 11. sz.)
Maholányi Tamás munkácsi kincstári sótárnok pedig magára
vállalá, hogy a várparancsnokkal kiegyenlíti az ügyet; mit a ta
nács örvendetes tudomásul vett s csakugyan Maholányi másnap
vagy is július 2 kán Mezösynél a várban megjelenvén, annak a
tegnapi eseményeket előadta s azt is, hogy Pribék őrnagy a vá
rost kényszeritette arra, hogy mennyiben az ő katonáinak a zsold
ját már több nap óta ki nem fizethette, a vár részére gyűjtött
összegből neki a kívánt pénzt átadni kényszerült s igy a vár ré
szére szükséges összeget tegnap a város a legjobb akarat mellett
sem küldhette el ; ennek fejében azonban most ő a mai napon
befolyt só árából ezer forintot elhozott s kötelezi magát arra, hogy
ezentúl mindennap este beszállitandja a beveendő sójövedelmet s
reméli, hogy ekép mind a várörségnek, mind a szorongatott vá
rosnak sorsán segítve lesz, mert ez utóbbi ugy is folytonos zak
latásnak levén kitéve, megérdemli, hogy a vár részéről is némi
méltánylásban részesüljön . . . Erre Mezőssy beteges állapotára
való hivatkozással a vár tiszti karát hatalmazta fel arra nézve,
hogy az előadott ügy felett tanácskozzék és határozzon, mibe ö
is belenyugodni fog. Ennek következtében Ruttner György had
nagy, Pongrácz, Ruzsák Lajos, Mecséry Gusztáv századosok, Kársa
hadnagy, Kralovánszky László százados és térparancsnok, Keresztesy Ferenc főhadnagy hadbíró, Erdélyi Benő hadnagy, Sélley
tüzér százados és Decső Károly mérnökkari főhadnagy és erőd
igazgató megfontolván az ügyet, elfogadák Maholányi ajánlatát,
azzal a hozzátétellel, hogy nem kételkedvén Munkács város haza
fias becsületességében, a szükségelt pénz összeg gyűjtésében to
vább is munkálkodni fog s az esetben, ha az ellenség közeled
nék, a begyült pénzt jó eleve a várba szállítja. (Lásd függelék'
12. sz.)
Maholányi azután másnap értesité a városi hatóságot, hogy
a várparancsnokkal kiegyezett s minthogy annak már eddig ha
tezer forintot a só árából kölcsönzött s most ismét ezer frtot
kész adni, a város ellen tett kötelezése megszüntettelek tekint
hető. A tanács megköszönte Maholányi eljárását, de egyúttal in
dítványozta, hogy mennyiben Eötvös Tamás kormánybiztos"') a
város irányában rosz indulatot tanúsított s a békés polgárok nyug
talan] tásáfa hatott, intéztessék ellene felsőbb helyen panasz; de a
jelen volt Bay Ferencz első alispán jóakaratú javaslatára felhagyott
*) Eötvös Tamás már akkor beregmegyei főispán is volt, ki a , május hó
26-dikára e végből Beregszászba hirdetett bizottmányi közgyűlésen
beiktattatott.

ünnepélyesen
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e szándékával, Ígérvén az alispán, hogy ily szigorú eljárást közbejárásával jövőben megakadályozand, Klimko Sándor
fuvarbiz
tos pedig július 2-kán bejelenté a tanácsnak, hogy a július l-jén
bejött 106. zászlóalj nem mint bejelentetett Pribék őrnagy által,
2000, hanem csupán 1200 emberből állott s igy az elkészített
húsból 800 adag fölöslegessé válván, ezt szintén a panaszba be
vétetni kérte . . .
Július 4-kén azután a Mezőssy részére gyűjtött de fenmaradt
1250 írtból visszatérittetett Balogh Ferencnek 100, Freyséysen
Dánielnek 100, Döbrentei Imrének 100, Frantz Antalnak 100.
Lang Jánosnak 265, Felenkovics Imrének 50, Rick Jakabnak 200,
Weinberger Samunak 100, Halpert Salamonnak 25, Weinberger
Simonnak 50, Berger Joelnek 100 és Haupt Baracknak 50 frt.
Július 2-kán Dőr, munkács városi élelmezési tárnok kért a
városi hatóságtól a vár részére tegnapi ígéretéhez képest husz
köböl köles kását és husz hordó bort, ígérvén, hogy mihelyt pénz
érkezik, megadja az árát, mert megjegyzé, hogy a várörség nagy
hiányt szenved s hogy a várban volt kása-készletet a tábor szá
mára kellett kiadnia. Mire a hatóság azt feleié, hogy mennyiben
a várnak csak most küldött pénzt, vegye azon a szükséges élel
met. A kalamitásokhoz járult mig az is, hogy a sóházhói elfogy
ván a sókészlet; annak nagybani eladátását beállitá a hatóság.
Ilosvay Gusztáv főszolgabíró pedig ismételve sürgeté, hogy a vá
ros a kiváltságos osztálybeliekkel együtt, lizesse meg a közadót Í\
„lionnyi" (honi) pénztárba, mennyiben az már kétezerre felszapo
rodott, melynek kivetését a városi hatóság eszközölje.
A zavart növelé a muszkák betöréséről
szóló hir, s valóban
július 2. és 3-kán Vereckénél megjelent egy negyven főből álló
kozák csapat,*) mely azonban onnan csakhamar visszahúzódott;
mit az alispánnal és várparancsnoksággal azonnal közölt a vá
lasztmány, melynek tagjai voltak Munkácson Gáthy Samu főbíró,
Döbrentei Imre, Balogh Ferenc, Freyséysen Dániel, Haluskai
Sándor, Lang Vitusz, Gecsey György, Maholányi Tamás, Joó
Alajos, Frantz Antal, Wimmerth Vida, Baronyay József dr. orvos,
Lang János, Szabó Ferenc, Pap Sámuel, Katona János, Felenko
vics Ferenc, Klimko Sándor, Rollek János, Nuszer Antal stb.
Freyséysen Gyula nemzetőri őrnagy pedig, kit Kazinczy ezredes a
Naményi útvonal megvédése végett önkéntes nemzetörségi csa*) A határszélnél tanyázott orosz cs. sereg [közül egy portyázó lovas csapat
július ll-kén egész Felsd-.Vereckéig
behatolt; itt Duliskovics János

derék g. k. lel

kész és történész házát megszállván, abból elvittek a katonák 7 röf vékony vásznat,
párnahajakat, asztalkendőket és kanalakat, mely kárát a községi elöljáróság július
15-kén 1850. évben hit alatt negyven pengő forintra becsülte.
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patával oda kiküldé s neki pótlólag nagyobb erőt, sőt ágyút is
utánküldeni ágért, — Vásáros- iVamémjból július 3-ról értesité a vá
rosi főbírót, hogy ő Kazinczy ezredes rendeletéből a naményi
passus védelmezése s az ellenség mozdulatai megfigyelése végett
ott tanyáz. írja továbbá, hogy az ezredes megigéré, hogy fede
zetére s rendelkezése alája még egy zászlóalj honvédet, egy osz
tály vadászt és egy félüteg ágyút ád, de ezeket még mind ez
ideig meg nem kapta, tehát népfelkeléssel nemzetőrökkel őrzi
s fedezi lehetőleg e részét Beregnek. Tegnap jött haza az elleti
mozdulata, mennyisége és tábori helyét kémlő útból s igy biztos
tudósitásul irhát, hogy a muszkák még tegnap reggel Nyíregy
házán voltak, mintegy ötezerén, többnyire lovasok,
15 darab
ágyúval. Szabolcsi első alispántól hallá, hogy Királytelken még
kilencezer tanyázott, mindenütt szelíden bántak a néppel, sehol
nem gyilkoltak vagy raboltak, sem nem loptak s nem gyújtogattak.
Biztosan mondhatja ezt, mert öt huszár kíséretében önnön maga
meg akart mindezekről győződni s egész a táborukig közeledett,
hol szemeivel látta őket s csak akkor távozott el, midőn negyven
kozákkal beakarták keríteni. Ma biztos hírül kapta, hogy az egész
muszka tábor Debrecen felé szándékszik, hol tizenhétezer ember
több ágyúval akar ellenállani, mind debreceni fiuk, kik készek
életre és halálra vívni; birájok megszökött, mint hírlik, utána egy
tanácsos is akart megszökni, de a lakosság elfogta s mint gya
nús hazafit felkonczolta ? O nagyobb erőt tegnap is kért, a mi
vel a nevezetes pontot (a tiszai átjárást) megvédje; de hozzá te
szi, hogy Isten tudja, ha és mikor kap, különben minden esetben
a legutolsóig is kész ott maradni, történjék vele bármi is stb. (L.
függelék 13. sz.)
Mezősy várparancsnok pedig a vár részéről báró
Barkóczij
Ferencz főhadnagyot kiküldvén a tiszántulra és Debreezen vidé
kére tudósítások szerzése végett, ő szintén Naményból, július
4 kéről jelenté a várparancsnokságnak, hogy 4 — 5 ezer orosz ka
tona Nyíregyházán tanyáz ; ennek folytán irja tovább, ő azonnal
kötelességének ismeré, mihelyt lovat kapott, útnak indulni Deb
recen felé, azonban Kalló előtt értesült arról, hogy az ellenség
Kalló alatt Fejértó felé siet, igy tehát más irányt véve, Beitek
is Lugós felé iparkodott Debrecenbe jutni, azonban azon reggel
Debreceböl Beitekre álruhában érkezett Kralovánszky
László őr
nagy a szabolcsi főispánnak Beiteken jelenté, hogy tegnap délu
tán mintegy négy órakor az ellenség felszólítást küldött Debre
cen városához, hogy adja fel magát; nevezett őrnagy s azután a
később kijött kémnek tudósítása szerint, az ellen 16—18 ezer,
negyvenkét ágyúval s áll Nádudvar, Fejértó,- Balkán}' és Szakoly
helyiségekben, hagyva némi erőt Debrecen alatt az úgynevezett
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Nagyerdőn; s igy lehetetlen vala Debrecenbe érnie, sőt Beitek
nél tovább se, mert a felette lehangolt szabolcsi nép, sem
katonai
szolgálatra menni nem akar, sem pedig faluját egy órára is elhagyni;
e szerint yiszatért ide s holnap reggel hajnalban Nyírbátorba
a
szabolcsi bizottmányi ülésbe menni szándékozik, hova várnak biz
tos tudósítást Nagyvárad felöl, melyben, mint reméli, ha az leend,
hogy a magyar erő Nagyvárad és Debrecen között van, ugy
egyenesen megy Nyírbátorból a táborba s onnan Pest felé.
Megjegyzé még, hogy Královánszky őrnagy tudósítása sze
rint, Debrecen város attól függesztő fel az ellennek adandó vá
laszát, hogy van-e Derecskén vagy nincsen magyar erő, miután
Biharmegye húszezerből álló népfélkelést húzott össze Peterd kö
rül. Tovább vigasztalásul írja, hogy a vett tudósítás szerint Gör
gey a Pozsony felől beütött mintegy hatvanezer oroszt .meg és ki
verte Magyarhonból; s hozzá teszi: adja Isten, hogy mindenütt
igy legyen. Hogy Nyíregyházán az ellenség három napi idözése
után négyszáz beteget hagyott hátra; már Debrecen alatt is van
nak sok halottai stb. Kér azután további utasítást, hogy menjen-e
Pestre vagy a munkácsi várba vissza. (Függelék 14. sz.)
Ezalatt a Munkácsnál tanyázott katonák részére a város
folyvást kiszolgáltatott szükségleteket szénát és abrakot, fizetvén
e szállítmányokat saját pénztárából.
Július 19-kén Kazinczy ezredes, mint a felső magyarországi
hadsereg fővezére 404. sz. a. következő rendeletet bocsátott ki :
>• Munkács város lakosainak. Tudomásomra esvén, hogy ezen vá
ros lakosainál több féle katonai készletek, úgymint áttilák, köpe
nyegek, nadrágok, sapkák bakkancsok és különféle fegyverek,
ugy mint puskák, pisztolyok, kardok és lándzsák részszerint el
rejtve, részszerint pedig saját használatukra házaiknál léteznek;
minthogy pedig Munkács város lakosai ezen ruha és fegyvernemüeket ugy sem használják és a mint tapasztaltam, használni
nem is fogják, honvédeim egy része pedig mindezen fentemiitett
szerekben szűkölködik, meghagyom és parancsolom, hogy kivételnélkül minden itteni lakos szoros kötelességének ismerje 24 óra alatt
minden néven nevezendő katonai ruhanémüeket és kivétel nélkül
minden fegyvert Péterffi őrnagy térparancsnok urnák átadni. A kitű
zött 24 óra után ház vizsgálat fog tartatni és a kinél fegyver vagy ka
tonai készlet találtatik, rögtön Ítélő szék elébe fog idéztetni; Péterffi
őrnagy ur minden átveendő fegyverről és katonai készletről nyugtatványt ad, melyet a kormány ki fog fizetni. Az irat kerek pécsétjén a
magyar cimer korona nélkül, köriratul pedig : >.* Kazinczy II T.
pecsétje,« kimetszve állott.
Július 20-kán estve jelenté a városi előjáróság, hogy a puska
beszedés csak házról-házra való járással történhetvén meg, mos
tanig lehetetlen volt beszedni, annál inkább, mert a nép mmr
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kán van nappal; ennek következtében Eötvös T. kormánybiztos
meghagyd, hogy most este s reggel minden házat járjanak be s
a fegyvereket és öltönyöket szedjék be, a szabók és szállítók pe
dig a nálok levő posztó-készletről tegyenek jelentést.
Július 20-kán Csemiczky százados meghagyásából Tok fő
hadnagy beterjesztő a 2-dik határőr vadász zászlóalj
1-ső osztá
lyától való pénzszükségleti kimutatást július 16—25-ig terjedő
időre következő részletezéssel: Két százados havi illetménye 280 frt,
két főhadnagyé 164 frt, négy alhadnagyé 312 frt, négy fővadász
zsoldja 36 krval 24 frt, 24 alvadász 24 krval 96 frt., 24 'vadász 16
krval 64*frt, 240 közvadász 12 krval 480 frt; a két század átalány
pénze .120 frt, összesen 1540 frt, mit Eötvös kormánybiztos utal
ványozott Pfahler Károly élelmezési tisztnél. — Július 27-kén fel
vett Gidácsy Imre őrnagy e határörvadász zászlóalj számára Pfahlertöl 500 frtot; július 22-kén Horváth Kálmán első tartalék hon
védzászlóalj parancsnoka felvett katonái számára Pfahlertöl ezer
forintot Munkácson; ugyanakkor Keczer százados átvett Karácso
nyi Pál főhadnagytól egy deres kanca lovat alku szerint száz fo
rintért, mely összeget Eötvös T. kormánybiztos utalványozott Pfáhlernél ; Kovács László első százados láttamozta az iratot, mely
nek pecsétjén volt az ország cimere korona nélkül és e körirat ;
„Kazinczy H. T. főszámvevő pecsétje" Ugyanakkor Deutsch Lipót
eladott Pfahler biztosnak 73 köböl paszulyt a 7 frt 36 kr. s az
azért járt 554 frtot nyugtázta.
Július 23 - 27-dik napjain Dör várbeli élelmezési tárnok meg
hagyására a munkácsi uj gimnázium épülete kórházzá
alakíttatott
át s azért a munkásoknak fizetett 12 frt 22 krt pp. különben
már előbb, még június 10-kén irta Eötvös kormánybiztos a vá
rosi hatóságnak, hogy a vár alatti katonai kórházat vegye át ke
zelés alá s azt a szükséges felszereléssel és éleleméi lássa el s
eszközöltesse abban erélyesen az ápolást, az állam minden költ
séget megfogván teríteni.
A reguirált fegyverek egy részét azután a polgárság bead
ván, az a kastélyban tétetett le, honnan augusztus hó 17-kén az
oroszok közeledésekor a várba átszálittattak . . .
Július 22-kén Bangya József őrnagy rendeletére a munkácsi
uradalom 1212 darab deszkát adott át a Kazinczy tábor számára
kunyhók s barakkok építésére; a 15 ezer emberre és 16 ágyura
felszaporodott haderő akkor a munkácsi vár alatt elterülő csillagsáncoktól körülvett mezőségen táborozott. Ebben sok népfelkelő
is volt, mivel a magyar minisztérium még május 18-diki hirdet
ményében, melyet minden, közhelyen és templomok ajtóin kifüg
gesztettek, országszerte keresztes háborút hirdetett s felső, Magyar
országra nézve annak Trencséntől Máramarosig terjedő húszon-

négy megyéiben azonnal életbe léptetni is rendelé. Ugyanakkor
meghagyta a minisztérium, hogy 1-ször. a nép felhívások által
fegyvefémelésre buzdittassék ; 2. hogy május 27-től kezdve három
héten keresztül minden ünnep és csütörtöki napon a templomok
ban imádkozások és hitszónoklatok tartassanak s a harangok két
szer meghúzassanak ; 3. hogy június 6-kán a nép közönséges böj
töt tartson ; 4-szer hogy az országba törő muszka sereg elöl min
den élelmi cikkek és marhák elhordassanak.
E szokatlan intézkedések vegyes érzelmeket keltettek a nép
ben. Az elszánt és erélyes honfiak felbuzdultak s készek voltak
a legvégsőbb harczra ; ellenben a gyávábbak és közönyösöknél
leveröleg hatottak ; általában azonban szomorú és gyászos képe
volt az országnak, mely sejté, hogy a döntő és elhatározó perc
közeledik és sokan valának, kiket baljóslat és érzelem fogott el
s immár nem sokat reméltek a megfeszített ellenálástól sem. Hol
lelkesítő és befolyásos előjárók buzgólkodtak, ott a község kész
ségesen nyújtott segélyt és áldozatot, mig a kislelküek tartózkodókká
váltak. Minden tekintetben rémhírül vette az ország, hogy június
14-kén Büdiger császári orosz tábornok hadai a Szepeségen és
Paskievicz.alatt
a főhad Buklánál Sárosmegyében átlépte a határt
s tiz nap múlva már Kassánál egyesült a két tábor, mely a száz*
tizezernyi fegyveres hadat meghaladta; mig Sass cs. hadvezér
rvrvamegyébe hatolt, Lüders pedig Erdélyen át közelgett s igy
tervszerüleg minden oldalról meglepték az országot. Azt, hogy
Beregmegye beszkidi határszélein is megjelentek s megállapod
tak orosz csapatok, már fönebb emlitém.
Ezeknek ellenében e tájon Kazinczy Lajos
ezredes tábora
tartá megszállva a Beszkidek alatti vidéket, mig a munkácsi vá
rat Mezőssy Pál vezeté, kit Kossuth Lajos és Görgey Arthur a
hadügyminiszter által Budapesten 1849. június 13-kán kelt okmány
nyal őrnagygyá kineveztettek. A tábor egyes osztályai és csa
patai portyázásokat tettek Ung és Máramaros megyék területén
is, mig a zöme többnyire Munkácsnál tanyázott; hol július 31-kén
Kazinczy nyilt rendeletében meghagyta az uradalmi lötisztségnek,
hogy minden pénzkészletét és lóállományát négy óra alatt adja
át a hadsereg használatára, e végből megbízván egyszersmind
Joksmann Károly tüzér őrnagyot és Mezőssy* várparancsnokot,
hogy a késlekedő uradalom ellen esetleg katonai végrehajtást
intézenek; Csemiczky kapitány pedig az alsó és felső vereczkei,
volóczi és felsőhraboniczai gazdasági lovakat kívánta be, miket,
számszerint tizenkilenc darabot, dacára annak, hogy még a június
28-kán kirendeltettek sem kerültek vissza, valamint a pénztárból
hatezer forintot elfoglaltak; később 14 lovat és három igásszeke
ret visszaküldöttek ugyan, a 10274 pforintnyi értékért és a lefoglalt
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készpénz fejében azonban Eötvös kormánybiztos augusztus 7-kén
egy hetvenezer forintról szóló elismervényt és illetve utalványt
állított ki, mely soha sem váltatott be a rohamosan bekövetke
zett válság miatt.
Kazinczy -Lajos hadseregével
Munkácsra érkezvén, mennyi
ben a fenakadt közlekedés miatt pénzhiányban szenvedett, jú
nius 27-kén 19. szám alatt a grófi uradalmi főtisztséghez intézett
nyílt parancsban felhívta azt, hogy pénztárában levő pénzkész
letét addiglan, mig a Pestre küldött »nyargalóc«
visszajön, adja
át, mert pénze elfogyván, arra a hadsereg fentartására szüksége
van, ugy szintén lovait és szekereit mind rendelje be, hogy az
alkalmasakat azonnali használatra átvehesse ; követelt pedig dé
lutánig husz négylovas fogatot és husz pár fölszerelt lovat az
ágyuk és lőszerkocsiknak Husztra való elszállítása végett. E ren
delet következtében a főtisztség huszonötezer forintot adott át
Kovács László hadipénztárnoknak Eötvös Tamás biztatására és
Joksmann Károly nyugtájára ; másnap június 28-kán pedig kiál
lított 16 igásszekeret és hatvankilenc fölszerelt lovat, melyek a
huszti táborba elszállíttattak. Majd június 29-kén Mezősy Pál
mnnkácsi várparancsnok rendelkezésére kiállított a főtisztség 12
négy fölszerelt lóval ellátott szekeret, melyekből 16 hámos ló
a hadszertárban most el készült ujdonuj négy ágyú vontatására
alkalmaztatott. Bangya József őrnagy a Kazinczy hadtest rend
őri és futári osztálya azonban a polenai uradalmi postahivata
lnak megírta, hogy a postaszolgálat érdekéből a beküldött négy
ló helyett csak kettőt foglal le s kettőt visszaküld a postako
csissal együtt, mivelhogy tudja, mily nehéz most szolgákra szert
tenni.
A várpalánkai alsó sáncok közt táborozó hadsereg igy he
teken át részint helyi szükségleteire, részint a vidékre tett ki
rándulásaikor requirált a lakoságtól fuvart, midőn pedig végleg
eltávozandó volt, készületei közben július 30-kárí Mezősy Pál
várparancsnok és Joksmann Károly tüzér őrnagy, majd másnap
Kazinczy ezredes maga nyilt rendeletben felhívta ismét az ura
dalmi főtisztséget, hogy minden pénzkészletét és lóállományát
négy óra alatt bocsássa a honvédelem felhasználására,
Csemicky
kapitány pedig szintén foglalás terhe alatt kivánta, hogy az alsó
és felső vereckei, volóci és felső hrabonicai majorokból is az
összes lovakat rögtön állítsa elö. Ez intézkedés ellen azonban
a főtisztség kifogást tett, megjegyezvén, hogy Kazinczy ezredes a
június 28-kán átvett lovakat még mindekkorig ott tartja s igy
ujakat nem bocsáthat rendelkezésére; e kijelentés
következtében
csakhamar megjelent azután a kastélyban egy kirendelt katonai
csapat s néhány tiszt, kik a rendelet foganatosítását sürgették ;
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azonban a főtisztség akkor sem volt hajlandó a parancsot telje
síteni s különösen Oláh István uradalmi ügyész szólalt fel az
önkényes eljárás ellen, mi azt eredményezé, hogy a kirendelt
tiszt a nevezett ügyészt letartóztatta s a várba elvitette, a felnyitatott pénztárból pedig hatezer forintot lefoglalt és a majorból
19 lovat elhajtatott. Oláh a várban tisztes fogságban tartatott
mindaddig, mig az orosz sereg közeledésének hírére, önként
minden feltartóztatás nélkül onnan ki nem sétált s a városba
visszatért. A lefoglalt lovakból később tizenegyet és három sze
keret visszakapott ugyan az uradalom, de a requirált fogatok és
készpénz fejében Eötvös Tamás kormánybiztostól augusztus 7-kén
kiállított hetvenezer forintról szóló utalvány érvénytelen maradt,
azt a később Beregmegyében is működött gróf Szirmay Sándor
főbiztos sem akarván értékesíteni.
Augusztus l-jén* még Keczer főhadnagy a honvédszekerészet és lőszerszállító felügyelőség számára elvett az uradalomtól
hét lovat, három kocsit és hat hámot; augusztus 4-kén pedig
Dobrójevics Jakab föhadszállási százados (Hauptman . des Generas
tabes) volt munkácsi uradalmi
mérnők, átvett alsóvereckei
majorból négy felszerszámozott uradalmi lovat és egy sze
keret.
Július 8-kán Husztról a hegyeken át érkezett Pudpolócra
(most Vezérszállás) Volyánszky Sándor rendőrbiztos *) és Ruzsák
Lajos honvéd százados két századdal, kikhez azután iulius 15-kén
a vidékbeli porság rendeltetett mint fölkelő nép a végből, hogy
Vereckén át a Beszkid hegyre\vonuljanak s ott a kémlelő orosz
csapatok ellenében tüntessenek ; e tervről azonban később le
mondván, az összegyűlt kaszás és lándzsás nép eloszlott. Még
június hónapban Felsöhrabonicán és Pudpolócon, valamint a
Rozgyila hegyen levő Voloszata nevü dűlőn barakokkat
és torla
szokat készítettek a nagy számmal itt megjelent honvédek és
nemzetörök, mikhez az uradolmtól gerendákat és deszkákat, jú
nius 23-kán pedig a rozgyilai újonnan felállított ágyutelephez fa^
anyagokat és vasat requiráltak. A fenmaradt nyugták szerint jú
nius 8-tól 30-ig táborozott itt a 21. honvédzászlóalj, névszerint
Székely, Joksmann Ferencz, Ruttner György századosok, Gschwentner Károly. Balogh és Szoták Mihály főhadnagyok alatt, kik,
valamint Hrehuss János őrmester ez időben az átvett élelmi és
egyéb szükségleteket nyugtázták.
*) Ennek sárgarézből készült 4 /* centiméternyi átméretü körpecsétje nálam
őriztetik ; rá van vésve egy nyitott szem, alatta IV. ez alatt 18417. és k'órirctsban :
állad'almi rendőrség felügyelősége.
E pecsétet magától Volyánszky tltl kaptam, ki a
forradalom után ismét Munkácson uradalmi hivatalt viselt ;
1

— 129 —
A 9 1 . zászlóalj részéről Ruzsák Lajos százados, Stenczel
Rudolf ős Króő Antal őrmesterek, Szegedi Mózses káplár és
Orbán Ferenc közlegénytől maradtak fenn nyugták-, úgyszintén
megfordult itt július 14-kén Bercsényi István százados guerilláival ;
július 8—14-kén egy csapat Würtemberg huszár, Csemiczky. szá
zados parancsnoksága alatt a II. számú határörvadász
zászlóalj
1-ső osztálya és Eperjesy százados alatt a 2-dik honvéd vadász
csapat egy osztálya, mely utóbbi némely nyugtán igy is címez
tetett : ..Eötvös határőr vadász ezred," melynek Gulácsy volt őr
nagya, Bernáth egyik századosa ^ és Petrovay
Lökős
hadnagya.
Július 25-kén Bangya József, *) Ámann százados és Bercsényi
kapitány Polenáról honvédsereggel és guerillákkal és egy ágyú
val felmentek az ország határára, honnan azon éjjel váratlanul a
határon tul Galíciában fekvő Klimec helységbe berohantak, a
lakosságot felverték, szétriasztották s az üresen maradt házakat
és tiszti lakokat kitosztották s igy másnap július 26-kán reggel.
zsákmányterhelten visszatértek, útközben a legénység, árulgatván
a ruthének közt a prédált csekély értékű tárgyakat . . . Július
31-kén Csemiczky Felsőhrabonicáról elrendelte, hogy Nuszer
Já
nos alsóvereckei gazdatiszt minden uradalmi fogatot küldjön a
tábor rendelkezésére, minthogy az Munkács-felé visszahúzódott,
hol ez időben a várkörüli rónán Kazinczy hadteste táborozott,
még pedig a fenmaradt nyugták és rendelkező iratok szerint,
július hó közepétől augusztusig. De e közben is jártak egyes
honvéd és Rembovszky Tamás ezredes parancsnoksága alatt
lengyel önkéntes csapatok a havasok körüli völgyekben és he
gyeken portyázni, midőn végre augusztus hó 6-kán ezek is vég
leg visszavonultak e tájról, tartván az oroszok nagy erejétől, kik
a Beszkid túlsó oldalán tanyáztak s várták a parancsot a töme
ges bevonulásra . . .
A munkácsi táborozás idejéből fenmaradt eredeti nyugták
szerint: július 23-kári Tesztóry százados és tábori élelmezési biz
tos 1164 akó bort vett át, augusztus 5-kén Kallós Kálmán őrmes
ter és a tábori élelmezési főigazgató segédje, mint magát aláirta,
116 akót, Cseh János élelmezési tiszt 179 akót, melyet a munká
csi és beregszászi grófi pincékből requiráltak.
A többi nyugtákon
előfordulnak: Rembovszky a lengyel légió parancsnoka; ki csa
patja számára.560 fönt hust vett á t ; Füzesséry főhadnagy a
91. honvédzászlóaljból; Müller János éleim, biztos, ki a Nagy
Ambrus százados alatti ugocsai nemzetőrség részére hust utalvá
nyozott, valamint külön az ungmegyei nemzetőrök számára is ;
*) Ekkor
történtTivadar
az is, hogy: Bangya
egy verhovinai
zsidót kémkedés
Lehoczky
Beregmegye
és a munkácsi
vár. miatt
utólagos jóváhagyás reményében felakasztatott.

9.
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Ballá Péter, tűzmester a honvéd 1. számú egy fontos
ütegnél;
Svdizér Sándor vadász főhadnagy ; Szircsák őrmester a munkácsi
térparancsnokságnál ; Kovanesik futár; Kiszely János élelmezési
hadnagy ; aug. 8. és 11-kén Tóth Ferenc lovas hadnagy 35 font
hust nyugtázott a lovasok és négy fontot a banda (zenekar) ré
szére ; Medve János kezelő tűzmester a honvéd egy és háromfon
tos üteg osztálynál nyugtázott aug. 10-kén 52 font hust.
Vörös Ferdinánd várbeli tüzér hadnagy és lőszerész nyugta
mellett átvett Munkácson augusztus hó 3-tól 18-ig az uradalomtól
2 —10 fontos kartács sörétet (azaz apró vas golyókat) 3915 font
nyi súlyban ; 1260 fontnyi 3 —10 fontos lőfedelet ; 1133 darab
7—10 fontos pattantyut (gránátot) és 3597 darab 3 és 6 fontos
ágyúgolyót. E lőszereket megrendelte Wehle százados és mun
kácsi várerőditési igazgató még márczius 27-kén a munkácsi urad.
frigyesfalvai vasgyárnál s azok és egyéb tárgyak ára fejében
Eötvös koimánybizt;.s július 20-kán 10692 frt 57 krt. és augusz
tus 2-kán 4718 frt 8 krt. utalványozott a munkácsi sóhá; pénz
táránál.
Munkács városban az Uj (most Kossuth Lajos) utcában
fekvő naphoz címzett uradalmi nagy épületben működött akkor
a honvédtüzéri hadszer-hivatal,
melyért a honvédség az 1849. má
jus 1-től október végéig számított időre bérül 250 frtot fizetett,
utalványozván ez összeget Kosztka Károly tüzéri számvevő fő
hadnagy s megerősítvén azt Joksmann őrnagy és Eötvös kor
mánybiztos.
Augusztus 12-kén Munkácson Eötvös Tamás kormánybiztos
Nedeczey Ferencet nevezé ki nyílt rendeletben munkács városi
polgári biztosnak, a végből, hogy az utazók útleveleit megvizs
gálja, a gyanús egyéneket és idegeneket elfogassa, a szolgabiróság által kiadandó útleveleket láttamozza ; a táborba szóló levele
ket oda elszálittassa, a kormány rendeleteit teljesíttesse, az ellensze
gülőket letartóztassa, azokat, kik a magyar bankjegyeket elfo
gadni vonakodnak, elzárássá s egyéb rendőri intézkedéseket
eszközöltessen. Három centiméternyi sima körpecsétjén e szavak
voltak bevésve : munkácsi polgárbiztos
pecsétje.
Augusztus 13-kán meghagyá Hreblay Jtntal tüzér százados
és fiókhadszerparancsnok a városi tanácsnak, hogy mennyiben a
hadszerhivatal a vasgyárban az ágyuöntést
és fúrást
folytatni
akarja, felhívja azt, hogy apró pénzről gondoskodjék, nehogy
külömben más szigorúbb eszközökhez kelljen nyúlnia*) másnap
*) Néhány napig azután folytatták is még a gyártást, az orosz had közele
désének hírére azonban csakhamar felhagytak vele s a készletet
keztek.

elrejteni

igye
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pedig Cseh János éleim, tiszt Eötvös Tamás közbejöttével felhivta
a városi birót, hogy egy százforintos bankjegyet azonnal váltson
fel ; hasonló fenyegetőzéssel követelte a felváltást Neumann
őr
nagy is,**) mire a tanács augusztus 14-kén ismét felhozván, hogy
a polgárság még éjnek idején is felveretik pénzváltás miatt s a
honvédség által e végből durván megtámadtatik, elhatározta,
hogy felsőbb helyen panaszt emel e visszaélések megszüntetése
végett.
Majd Hreblay tüzér százados ujabb követeléssel állott elő,
iratában mondván, hogy mennyiben a kormánybiztos elutazott s
az ágyú gyártásra sürgősen pénz kell, a pénztára pedig kiürült,
segítse ki a városi hatóság a mennyire lehetséges, apró pénzzel
is. Az iraton a pecsét köralaku, rajta az ország cimere korona
nélkül s e felirattal: * Munkácsi fiók tüzér
hadszer'-hivatal.*
Augusztus 17-kén Freyséysen önk. nemzetőrség! őrnagy a
városi hatóságtól két fogatot kért, melyeken a polgároktól foly
tatólag beszedett és a kastélyban elhelyezett lőszert ésfegyvereket akará a várba beszállittatni.
Augusztus 20-kán elhatározta a tanács, hogy mennyiben a
marha ára tetemesen felszökkent, a hus fontját 20 krra emeli.
Maholányi
Tamás munkácsi sótárnok pedig bejelenté, hogy a
•minisztériummal megszűnvén a hivatalos érintkezése, a városi ható
ságtól kér utasítást a sóárulás iránt; erre augusztus 22-kén ' azt
határozta a tanács, hogy mennyiben a só beszállítása is csökke
nőben van, ezentúl egyszerre helybeli lakosnak 25 és vidékinek
50 fontnál többet ki ne méressen. Ugyanakkor a városi tanács
Maholányit a forgalomban levő m unkácsi és ungvári Eötvös Ta
más-féle papírpénz jegyek alapja iránt megkérdezvén, ő a közönség
megnyugtatására kijelenté, hogy a kibocsátott szükség
pénzjegyek
alapja biztos, mert az az ungvári és munkácsi sóházakban száz
forintos állami bankjegyekben van letéve ; mely készlet most az
orosz seregek közeledése folytán, a várba felfog vitetni és ott
őriztetni; miért is dobszó és kifüggesztés által kihirdettetni ren
delte a tanács, hogy e pénzjegyeket mindenki büntetés terhe
alatt készpénz gyanánt elfogadni köteles. Ez 5 és 10 krajczáros
pénzjegyeket ugyan is Eötvös apró ércpénz hiányában saját fe
lelősségére nyomatta volt Ungváron ; vala pedig e szükségpénz
következő :
8 centiméter hoszu és 6 cm. széles közönséges szürkés me
rített papiros lapon félcentiméternyi keretben felül nyomtatva
TiNigugtatvány* alatta: 10 ezüst krajcárról,
mely a munkácsi és
**) Ennek pecsétjén volt az ország cimere korona nélkül és e felirat
# munkácsi

térparancsnokság 1 8 4 9 . *
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Ungvári só hivatalokban, hol az alapja ni. b.. jegyekbe le van
téve, készpénz gyanánt elfogadtatik, s beváltatik. Augusztus 1-jétöl 1849. Eötvös
Tamás ung-beregi k. biztos. »Ehez hasonló
volt az öt krajcáros j e g y is, s melynek ábráját közlöm.
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Kazinczy Lajos ezredes a magyar kormánytól oly utasítást
kapván, hogy seregével Arad-felé tartson s Görgey hadseregéhez csatlakozni igyekezzék, e végből augusztus hó 6-kán a vár
palánkai tábor helyéből megindult s a városon át vonult.*) Innen
késlekedve Beregszász-felé ment, de mennyiben értesült, .hogy
Tiszántúl már az orosz segédcsapatok portyáznak, útját Szatmárnak vevé s onnan Erdélyen át Sibó-{e\é tartott, hová augusztus
22-kén érkezett meg s itt Gaál 'Sándor csekély számú csapatával
találkozott s báró Wesselényi Miklós kastélyában elhelyezkedett.
D e csakhamar ott termett s bekopogtatott nála Tirnasehev orosz
cs. százados, ki őt Grottenhielm orosz tábornok megbízásából fegy
verletételre felhivta s mig igy Kazinczy tiszteivel haditanácsot
számára ezösszes
időben legénysége,
az uradalmi itteni
tisztség
tűzi fát szállittartott,*) A
az táborozók
éj folyamában
mely
mintegykilenc.
ván, az illető átvételt Péterffi őrnagy mint a tábor térparancsnoka nyugtáztatta;
helyenként Simig Rezső a tábori hat fontos ágyuüteg hadnagya is. Egy ily iratra
augusztus hó 6-ról följegyeztetett, hogy e napon is szállított ugyan az uradalom a
táborba fát, de már akkor a tábor Munkács városba bevonulván, midőn annak ut
cáin a fuvarosok az uradalmi raktárban leendő elhelyezés végett a szekerekkel vissza
haladtak, a honvédek méhrajként meglepték a szekereket s a fát elhordották, ugy
hogy Simig csak három ölet nyugtázhatott. Megjegyzem itt, hogy Simig akkor szin
tén a táborral elvonult innen s annak sorsában a végfeloszlatásakor részesült. Később
a magán életbe vonult s a kalocsai uradalomnál gazda tisztül alkalmaztatott hol
mint tiszttartó most is működik. Midőn 1899. április 22-kén a munkácsi kaszinó kör
a Podhering felett álló 212 méter magas Szarkahegy ormán a diadalmas ütközet
ötvenéves emlékének ünneplését nagy részvét mellett tartá, Simig sürgönyileg küldé
üdvözletét, mely itt szíves viszhangra talált.
.
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ezerből állott, szétfutott, ugy, hogy reggel augusztus hó 25-kén
csupán 95 tiszt letette a kardját és az 56 ágyút, 56 láda lőport,
76 különféle podgyász, málhás és szerkocsit s otthagyott fegy
verzetet vehette át az orosz sereg ; ott veszvén eredménytelenül
az e vidékről magával vitt különféle fölszerelés is.*)

*
Paskievitz Erivanski herceg s orosz hadvezér azon hirre,
hogy Ung és Beregmegyében magyar csapatok portyáznak, me
lyek esetleg utánszállító vonalait veszélyeztethetnék,**) Debre
cenben akép intézkedett, hogy Karlovicz
altábornok a IV-dik
hadosztály 2-dik dandárénak hét zászlóaljával, 2 könnyű üteggel,
4 dsidás századdal, 25 kozákkal és egy árkász századdal augusz
tus 14-kén Debrecenből elindulva, Nagy-Kállón és Vásáros-Naményon át Munkácsra nyomuljon, hogy onnan a munkácsi erőd
nek szemmeltartása'mellett a magyar portyázó csapatokat s fölkelt
népet lefegyverezze s ennek megtörténte után, a vár megkerü
lésével Kassára vonuljon be. Igy azután Karlovicz némileg meg
szaporított különítményével csakugyan megjelent e tájon. Előcsapata minden fenakadás nélkül kelt át Naménynál a Tiszán ős
aug. 19-kén Beregszászhoz közeledett. Midőn igy a város tor
nyából az előnyomuló csapatot megpillanták, csakhamar levevék
az ott lobogott nemzeti zászlót s annak helyére fejéret tűztek ki
és Jandrisícs
Antal főbíró vezetése alatt küldöttség vonult ki a
* ) De áldozata lett a fegyverletételnek maga a jobb sorsra érdemes Kazinczy
már akkor tábornok is, ki 1847-ig mint osztrák tiszt szolgálván, a honvédség
alakításakor belépett az I. honvédutász zászlóaljba s megbízást nyert a II. ily zász
lóalj alakítására s így 1849-ben, mint 29 éves férfi, ezredessé s nemsokára tábor
nokká kineveztetett. S jóllehet az orosz hadvezér előtt oly kikötéssel tevé le a fegy
vert, hogy hasonló ranggal az orosz cs. seregbe beléphet, étinek dacára az osztrák
seregnek átszolgáltatott, melynek haditörvényszéke Aradon október 25-kén föbelöVette. • 0 fia volt Kazinczy Kerencznek, a széphalmi híres honfinak.
**) Kazinczy táborából megfordult augusztus hó 3-kán Beregszászban Kratochvill nevü térparancsnoki segédtiszt ; More János őrmester pedig az tingi lovas
nemzetöri szakaszszal ; augusztus 4—16-kán élelmeztetett ott Urbán József káplár és
Schigert altiszt a mezöhegyesi méntelepesckkel és Zsidovics nevü utász hadnagy.
Augusztus 7-kén Kacz Kálmán beregszászi vállalkozó küldött a Kazinczy tábor ré
szére V.-Naményba nyolcezer részletkenyeret, melyet Tóth. Löríncz lovas hadnagy
nyugtázott; aug. 9-kén pedig küldött ismét 3200 kenyérrészletet VörSsmártra és'négy
százát a naményi. táborba. Ugyanakkor Beregszázsban tanyázott Hrabovszky
Ferdinánd
az ungmegyei szabad lovas csapat századából és Láday Bálint lovas táborozó ve
zénylő aug. 16-kán, kiket szintén Kacz látott el kenyérrel, lévén akkor hatósági
igazolvány szerint a beregszászi piaci ár következő : Aug. 22-kén a rozs köblének
ára 26 váltó forint, 29-kén 16 frt 40 kr., szept. 5-kén 22 frt 70 kr., szept. 12-kén
22 fii 30 kr. és szept. 19-kén 15 frt váltópénzben. Különben Kazinczy táborának
elvonulása után a beregi és ungi mozgó nemzetörök és guerillák portyáztak e me
gyékben szanaszét és őrködtek a határok mentében is.
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város elé, hogy az érkező vezér jóindulatába ajánlja a várost. A
nyugodtan beérkezett első lovas csapat a vármegye ház előtt ál
lapodott meg s azt nem sokára a sereg zöme, síposok és dobo
sok előlovaglása s a szép sorokban lépdelő gyalogosok éneklése
mellett követé, mely az ^rdó-utcában megállapodott ; majd Karlovitz altábornagy jött, kinek tiszteletére minden lovas leszállt
és köszönté őt. E nyájas fővezér a tanács üdvözletének viszon
zásául megígérte, hogy seregében a legnagyobb fegyelmet és
rendet fentartandja, ha az ellenkezőre a városbeliek okot nem szol
gáltatnak. S ekép nyugodtan el is helyezkedett a több ezerre
menő tábor, mely részint az egyes polgároknál a házak és csű
rökben elhelyezkedett, részint a -pázsiton tanyázott.
Azonban csakhamar nyugtalanító hír kezde a városban szállongani, suttogván a lakosok, hogy kün a szőlők közt a Kigyósfelé vezető uton, egy orosz katona megöletvén, e miatt a vezér
véres boszut akar állani ; ez azonban felocsúdván, véresen a vá
rosba betántorgott s előjáróinak elbeszélé, hogy egy ismeretlen
férfi őt megtámadta s a rábízott ökröket elhajtotta. A hadvezér
erre szigorú vizsgálatot tartván, a megfélemlett városi előjárókat
kérdőre vonta, kiknek s a megsebzett katona vallomásaiból azon
ban meggyőződvén, hogy a bün részességgel a polgárság nem
vádolható s az eseménynek nagyobb jelentőséget tulajdonítani
nem lehet, igy a megtorlás elmaradt. A nem várt esemény pe
dig, mint később kitudódott, ugy történt, hogy a Nyíren átvonult
muszka sereg a többi közt egy ottani gazda egyetlen pár ökrét
is megrequirálván, azt egy gyalog katona gondviselésére bizta,
ki észre nem vette, hogy az elkeseredett káros gazda őt bizonyos
távolságról követi s ökreit szemmel kiséri. Ez Csarodán azután
menet közben összejővén egy Pénzes Péter nevü kétes erkölcsű
volt guerillával, ennek elpanaszlá baját, ki megigéré, hogy ök
reit visszaszerzi, ily ügyekben jártas levén ; s igy együtt men
vén a tábor után, Beregszászban rá tudta venni a katonát, hogy
a szénapénz megtakarítása céljából, vezesse ki az ökröket a le
gelőre, mire ez jóhiszemüleg ráállván, midőn együtt a szőlőhe
gyek megé kimentek, egy csalitos uton főbesujtá a gyámoltalan
muszkát s igy a károsodott társaságában az ökrökkel a Nagy
hegyen keresztül Muzsaj-felé szerencsésen elmenekült, mig a le
ütött legény néhány óráig magánkívül hevert . . . Pénzes még
azután is gyakran jött a törvénynyel összeütközésbe, mig végre
1886-ban meghalt Beregszászon.
Az itt táborozott hadseregből pedig még az nap elvált egy
hadoszlop s Gát falun áthaladva, az ugy nevezett
Icözépkorcsmánál befordult a sik erdőbe Naejy-Lucska
falu felé, ott az uradal
mi majorban állapodván meg azon szándékkal, hogy onnan a
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munkácsi vár bevételét eszközölje. Ezen Karlovitz
altábornak
.(Ge
neral lieutenant) parancsnoksága alatt álló és Paskievitz
Erivánszky
herceg tábornagy vezérlete alatti főhadsereghez tartozó hadosz
tály állott két dandárban 16 gyalog zászlóaljból, 12.732 főból és
a Serputovszki tüzér osztályába tartozó löbb lovas és nehéz üteg
ből, valamint a Glasenapp tábornok alatt álló lovas csapatból.
Elég erő arra, hogy azzal a parányi munkácsi várat teljesen és
könnyen lerombolják és bevegyék ; melyben Kazinczy táborának
elvonulása után örségül csupán a 2 1 . és 92. honvédzászlóalj s a
német legio egy osztálya maradt, mely utóbbi akkor a Rembovszki lengyel századát válta f e l ; mig a bástyákon különféle
kisebb-nagyobb ágyuk állottak.
Még az nap Pozner Antal szabolcsi fi, ki az orosz sereghez
hadbiztosul volt alkalmazva s ki útjában a. Kossuth-bankjegyek
éivénytelenségét is kihirdetgeté. — Saviu orosz mérnökkari szá
zados kíséretében fehér kendőt lobogtatva, megjelent a vár előtt,
bebocsáttatást kérvén. Erre Mezősy Pál várparancsnok, ki tiszti
karával együtt a bástyafokáról nézte a Lucska-felé érkező te
kintélyes sereget, kiküldvén a várból Evoa Károly
és
Komlóssy
István hadnagyokat,
ezek bevezették a bekötött szemí'i küldötte
ket, kik Mezősy lakába érvén, a vár feladását
kévék; megjegyez
vén, hogy a szabadságharc, mennyiben Görgey Arthur a fegy
vert letette, már ugy is befejezettnek tekinthető. Az örségi tisz
tek rövid tanácskozás után Pozner biztosnak Mezősy azt válaszolá,
hogy a vár feladása iránt csak akkor fognak alkudozásba bocsát
kozhatni, ha a fegyverletételről valósággal meggyőződnek; miért
is kérték, hogy addig, mig a kiküldendő tisztek alapos hírrel
vissza nem térnek, a vár körülzárolása függesztessék fel. Erre
Karlovitz altábornok még az nap (aug. 19.) német levelet intézett
a munkácsi várparancsnoksághoz, melyben kijelenté, hogy a tisz
tek kívánságába beleegyezik, hogy a várőrség részéről legfeljebb
három tiszt Görgey tábornokhoz menesztessék, kik holnap déli
12 óráig főhadiszállásán Lucskán jelenjenek m e g ; honnan egy
melléjök kíséretül adandó orosz tiszttel útra induljanak. Addig
biztosítja őt, hogy minden ellenséges müveletet mellőzend s hogy
mindkét fél az azonnal meghatározott zárvonalat, t. i. a klucsárkai erdőből és helységtől a Latorca folyóig és Uj dávidháza faluig
terjedő tért érintetlenül tartsa meg. Lásd függelék 10. sz. a. . .
Ennek folytán maga Kralovánszky
László
térszázados ment két
kísérő tiszttel Görgeyhez, kit Nagyváradon
találván s vele értekez
vén, tőle a következő levelet hozta Mezősy várparancsnokhoz:
»Mezőssy őrnagy s munkácsi várparancsnok urnák!
Kralovánszky százados ur s kísérői tegnap este érkeztek
ide, tőlem személyesen megtudandó a magyar ügy állását,
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Valamint azt azon, Kazinczy ezredeshez intézett levelem
ben, mely csak Munkácsig jött, Kazinczyt nem találván többé,
le rajzoltam, valamint Kralovánszky százados maga már azon hely
zetből, a melyben engem talált, ítélhet, igy most is újra meg
erősítem : hogy Kossuth, Szemere, Batthyány Kázmér, Horváth
Mihály a miniszterek közül megszöktek, a többi fogva van ;
hogy a tábornokok közül a fele szintén megszökött, a fele
fogva ;
hogy nem csak minden magyar fegyveres erő — Kazinczy
hadtestén kivül, mely még Zsibó táján tartózkodik — le van
fegyverezve, hanem még Arad rám is megadta magát feltétle
nül az orosz hadvezérnek ;
hogy tehát Komáromot és Péterváradot kivéve semmiféle
pont nem létezik Magyarországon, mely vagy az orosz, vagy az
osztrák hatalmában nem volna; — a mely körülményekből az
következik, hogy bizony a munkácsi vár sem fogja megmenteni
ügyünket s őrnagy ur alig ha nem fogna okosabban cselekedni,
ha a várat a vele szemközt álló orosz hadi erőnek átadja.
Nagyváradon,
1849. augusztus 24. Görgey
Arfhur.*
Mig a küldöttség Nagyváradon járt, aug. 24-kén felhivta
Hreblay Antal honvéd százados az uradalmi főtisztséget, hogy
mivel a várbeli szerhivatal feloszlattatott, az uradalom tegye rá
kezét az ott lévő s tőle kiüzettetlenül átvett fa és vasanyagokra,
főleg az augusztus 20-kán Decsö Károly várbeli erődítési igazgató
és mérnökkari főhadnagy felhívására beszállított s ott heverő
fenyödeszkákra, melyek a sáncokban való barakkok készítésére
voltak szánva, mi a városi hatóság közbejöttével azután eszközöl
tetett is . . . S minthogy e közben a honvéd helyörségből töb
ben dacára az előleges megállapodásnak, titkon a várból meg
szöktek, az később erős őrjáratok által megakadályoztatott ; sőt
néhányat a falakról való lebocsátkozás közben meg is lőttek. Igy
Kardos Ede 92. honvédzászlóaljbeli altiszt (és később uradalmi,
majd Munkácsvárosi tisztviselő) is egy zólyomi tót közlegényt
szökés közben lábán megsebesített golyóval, kivel később a vár
feladása után Nagy-Lucskán egy tengeri góréba záratván, ott
általa inzultáltatott.
Kralovánszky és kísérete Nagy-Lucskára
visszatérvén, még
augusztus 25-kén az ottani gazdatiszti lakban lent az irodában
megállapittattak és Csutovszky nevü orosztiszt és Karlovitz se
gédje által írásba foglaltattak a Capitulatió feltételei, melyeknek
lényege az volt, hogy a helyőrség tisztei szabadon
kivonulhassanak
magán vagyonukkal együtt. A feltételek megállapítása után Vrangel nevü tábornok aug. 25-kén magához parancsolta Gáthy Samu
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munkácsi városi birót s meghagyta neki, hogy egy nagy nárfrtt
fekete zászlót készíttessen és azt másnap vigye fel a várba s ott
tétesse ki. Minek következtében ő azonnal készíttetett egy hét
rőf hosszú és öt rőf széles zászlót, mely a városi számadások
szerint 7 frt 20 krba került.*)
Karlovitz aitábornok pedig még az nap délutáni 3 /* órakor
következő német levelet intézett Mezősyhez, melyben az átadás
eszközlésére azon nap hatodik óráját tüze ki s arra részéről
Kasimirszky őrnagyot az ő Schlüsselburg-féle vadász zászlóaljával kirendelé s kéré, hogy neki minden fegyvert, ágyút adjanak á t ; a
várőrséget alkotó tiszt uraknak és legénységnek, az orosz császári
fővezér tábornokmarsai külön parancsa megérkeztéig hadi foglyokul kell magukat megadniók ; azonban addig is megengedé, hogy
a tisztek családai magán vagyonukkal a várból szabadon elmehes
senek.
íme a levél: An dem Herrn Major und Fesztungs-Kommöndanten der Festung Munkács von Mezősy.
Auf Ihr Schreiben vom heutigen Dátum über die freiwillige
Uibergebung der Festung Munkács habé ich die Ebre Sie zu benachrichtigen, dass die Uibergabe dieser Festung um 6 Uhr
Nachmittags heutigen Tags stattfmden soll dem von mir ernannten Major Kasimirski, mit dem von ihm kommandirenden Bataillon des Sehlüsselburgisclien
Jaegerregiments, — dem ich dalier
auch bitté allé Waffen, Geschütz und Munition überzugeben ; die
Herren Officiere und die Mannschaft, als Besatzung in der Fes
tung sich befindliehen müssen (igy), jedoch bis auf cin bespndern
Befehl vom Kaiserlich Russischen Generall-Feldmarschall sich als
Kticgs-Gefangene ergeben ; indessen kann ich es gestatten, dass
Familien der Officiere mit ihrem Privatgut freien Ábzug von der
Festung habén können. Lucska, den 14/26. August 1849. um 3 Y
Uhr Nachmittags. General-Lieutenant Karlovicz.
Pozner hadbiztos pedig az nap megkereste Balogh Ferenc
uradalmi perfektust Kraloricz nevében, engedné meg, hogy a
Munkács városba bevonuló honvédtisztek számára szállásul a grófi
kastély rendeztessék be, az aitábornok kivánata lévén, hogy ők
tisztességesen helyeztessenek el.
S valóban augusztus 26-kán vasárnap délelőtt Nagy-Lucskán
ünnepélyesen, aláíratván az átadási okirat, délután a várőrség a
felső udvarban letevé a fegyvereket és fölszerelést s harsány
1

2

*) A számadásba az áll: »Aug. 25. a maszkák bevevén a várat, Wranger
(igy) orosz generális parancsára készített a várba való nagy sárga fekete lobogóért
7 frt 20 kr., s a város részére szintén egy ilyenért 7 frt 12 kr, fizettetett.
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zene mellett bevonult a nevezett orosz vadászezred zászlóalja. A
sorba fegyvertelenül kiállított várőrség állott akkor egy század
német legionistából, kiknek zászlóalján és tollas kalpagjaikon fejér
pléhból készült halálfej két keresztbe tett szárcsont felett volt
jelvényül feltűzve ;*) a 21. és 92-ik honvédzászlóaljból, néhány
guerillából és a bástyákra, elhelyezett vasból öntött, sugár és mo
zsár-ágyukból álló telepek tüzéreiből. Számszerint állott a meghód olt őrség 32 tiszt és 1329 közlegényből; és átadatott 26 ágyú,
600 különböző lő fegyver, 12 ezer töltény és egy hónapra való
élelmiszer. Térparancsnokul működött volt Kralovánszky százados,
élelmezési biztosul Dör Antal és élelmezési tisztül Kurusta Már
ton, uradalmi tiszt és később városi polgármester, kik a többi
honvédtisztekkel Munkács városba kisértettek, ellenben az összes
legénység Nagy-Lucskára vitetett, hol az uradalmi nagy terje
delmű tengeri górékba és csűrökbe záratott, honnan másnap
Kassa felé kisértettek s ott azok, kik útközben el nem szöktek,
mit a kisérő orosz katonák nem igen akadályoztak, a császári
osztrák parancsnoknak átadattak. Wrangel tábornok pedig, ki a
vár fokára a sárga-fekete
zászlót azonnal kitüzette, a meghódolás
jeléül átvett vár kapukulcsait magával elvivén', azokat Szentpéter
várba szállitá.
Abban az időben, midőn az orosz hadvezér Beregszászba
ért, egyszersmind Alsó- Verecke felől is két orosz lovas ezred egg
zászlóalj osztrák katonaság kíséretében
bizonyára előleges megál
lapodás folytán közeledett Munkács felé, mely azonban a vár át
adása hirére visszafordult, mig az osztrák zászlóalj Munkácsnak
tartott. Azontúl a lucskai megszálló csapatok és Debrecen felől
erre átvonuló orosz seregek hosszú időn át éjjel-nappal vonultak
vissza hazájukba; sokan azonban, köztök Nikolajevics
2-ik Palczőn Konstantin, a tobolszki gyalogezred parancsnoka a folyvást
dühöngött cholera-járvány áldozatává lettek, kik a helybeli g. k.
régi temetőben a vasút és református temető tájékán eltemettet
tek; Palcön maga szeptember 9-kén, vagyis ó naptár szerint aug.
28-kán. Ez ezredes teteme 1893. július 15-kéig nyugodott itt egy
cirillbetükkel ellátott feliratú vastáblával fedett sirban, a midőn
az orosz kormány közbejárása és Palczön család kívánatára
Woronin, bécsi orosz attaché jelenlétében hatóságilag kivétetett és
katonai diszszel a vasúti kocsiba helyeztetett a sirtáblával együtt,
melyet megelőzőleg valamelyik túlbuzgó honfi negédességből ketté
tört és igy két darabban Varsóba elszállíttatott.
*E) Asirtábla
német légiónak
parancsnoka
volt Giron
Péter, kit Haynau
öntetett
a frigyesfalvi
vasgyárban
s volt október
1.87
20-kán felakasztatott Abancourt Károly századossal és Voronieczky Miciszloav
ceggel együtt.
-

her
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méter hosszú és 75 cm. széles, rajta a felső kétharmadán a ke
reszt, szivacsos rúddal és lándzsával és ez alatt hét sorban orosz
betűkkel e felirat állott : 1. X. R. I. Itt van eltemetve az orosz
császári hadak tobolszki gyalogezred parancsnoka (commandir),
Nikolajevics 2-dik Palcön Constantin teteme. Meghalt 1849. aug.
28. — Az itt elhunyt katonákról megemlékszik a munkács-városi
görög kath, plébánia halotti anyakönyve is, hol 7l-dik szám alatt
ez fordul elő bejegyezve: szept. 1. temettetett el Kornél
nevü
közlegény a muszka vadászcsapatból ; 72. sz. a. Zsifkof
Bazil,
73. sz. a. Velinos János ugyanazon csapatból; 84 sz. a. sept.
9-től Pallicin Konstantin, mintegy 59 éves, családos, ezredes, meg
halt epemirigyben. 225 szám alatt pedig ez áll : »augusztus 27-től
szeptember 31-ke közt meghalt 225 közlegény kolerában. A lel
kész a kórház gondnokától e megholtak egyéb viszonyait kérése
dacára sem kapta meg. A testeket közkoporsőkból egy—egy sír
gödörbe többet is, kiborították. Mintegy 156 halott temetésénél
vette kezdetét a fegyveres kikisérés és diszlövés; mint egy 98szori kikésérés mellett temették el őket a temető nyugati oldalán,
egyszeri kikisérés mellett hol ötöt, négyet, hármat, kettőt, hol
csak egyet temettek. Az oroszországi eltemetett katonák összes
száma 229.* (E g. k. temető a Sugárutca végén később megszün
tetvén, annak a dél-nyugoti olelalán látszottak a felhányt hosszú
sírhelyek, melyek alá a névtelen/idegen harcosok hullái temet
tettek.)
A Munkácson átvonult s koronkint itt megjelent orosz csa
patok előjáróik által szigorú fegyelemben tartatván, nagy károkat
nem igen okoztak;*) a tisztek közül néhányan szép zsidó nőkön
elkövettek ugyan ostromot és hódítást; de ez csupán magán ér
dekeket érintett. A Beregszászból Lucska felé menetelt hadsereg
augusztus 18-kán Makkos-Jánosiban
a mezőről önkényileg elvett
60 mázsa szénát és 48 pozsonyi mérő zabot elfogyasztott; s mi
dőn innen aug. 19-én a Felsöerdőn
keresztül Nagy-Lucskának
hatolt, az útjában talált árkokat az uradalmi réteken levő széná
val betömette s ugy haladt és gázolt át tovább. Ez ellenséges
tábor augusztus 19-kétől 29-ig vagyis tizenkét napig
tartózkodott
itt s ez idő alatt a katonák a mezőkön felástak és elfogyasztot
ták a burgonyát és egyéb veteményeket s lovaikkal megétették
a szénát,
keresztekben talált zabot és árpát. Később azután ható* ) A szőlőkben éretlen gyümölcsöt s főleg kádakban erjedt szilvát mohón
faltak s e miatt sokan meg is betegedtek. Az is megtörtént, hogy szeptemberben
több orosz katona a kastély déli melléképületébe, hol akkor revizoratnsi iroda volt,
betörtek ; de a jókor reggel oda érkezett Hrehuss György számvizsgáló által könnyű
szerrel elűzettek; kik annak elriasztó magyaros kifakadásaira onnan eszeveszetten
elfutottak.

ságilag megbecsültetvén ezen az uradalomnak és földmives gaz
dáknak okozott kár, az 11,440 frt 48 krajcárra tétetett, miből a
mezőn elkövetett Ivarra 4711 frt 39 kr. esett; a lucskai gazdák
nak 2243 frt 20 kr. kárt tettek a mezőn, a Gorondon kiásott bur
gonya értéke 64 frt 58 krra s a Sztrabicsó helység határában ki
ásott 84 frtra beesültetett.
A lucskai uradalmi tiszttartó Hrehuss Pál szorgalmazta Karlovitz altábornoknál s fPózner Antal hadbiztosnál a károk meg
térítését, azonban csupán 27 mérő zab, 683 mázsa széna, 201
adag szalma és 20 öl tűzifáról kapott elismerést. S midőn augusz
tus 29-én az orosz sereg Kassára menendő Szerednyén át meg
indult, Lucskáról Hrehuss utána küldé Molnár Dániel számtartót
és Tirscher nevű ispánt, hogy útközben Karlovitznál a kártérítést
szorgalmazzák; mire Pózner hadbiztos Szerednyén aug. 30-kán
csupán az aitábornok által elismert tárgyakért kifizetett 416 frt
50 krt. pp., a többi követelésre nézve pedig oda utasitá a kül
dötteket, hogy Kassán jelentkezzenek, hol az altábornoknál köz
bejárni fog s hogy írásban, adja be Hrehuss követelését; egy
úttal azonban külön levélben elismeré Pózner, hogy a kifizetett
káron felül a táborozott sereg a mezőn tett károkat s a levél
végén jőakaratulag felkéré Hrehusst, hogy mivel a vele utazó
Kelte Pál nevü honvédőrmesternek tegnap az ő szekeréről elve
szett egy bőrrel bevont lovagló nadrágja, kerestesse azt ott. írja
azt is, hogy ő Kariovi tz altábornoktól már kérte az elismerő
nyugtát, ez azonban ez iránt őt Endeburger
őrnagyhoz utasitá,
ki azt kiállítani vonakodott, holott Pózner a neki adott hivatalos
árszabály szerint a mezei kárt 3152 frt 16 krban számította és
mutatta ki.
Útközben Szinnyéről sept. 8-kán Pózner azt irá Hrehussnak,
hogy közbejött rendelet következtében a tábor, nehogy a Tokaj
felől utazott katonasággal összejöjjön, négy napig Nagy-Miliályon
időzött s onnan sept. 6-kán ment Gálszécsbe, hol sept. 7-kén pi
henő napot tartott s ennélfogva a hadosztály csupán 9-kén fog
Kassára bernenni, hol Hrehuss őt akkor megtalálhatja. A kikül
dött gazdatiszt azonban sikertelenül fáradt oda, .mert kéréséve!
az aitábornok egyik főtiszttől a másikhoz utasítván, re infecta
kellett visszatérnie. Azonban Pózner okt. 17-kén Nagy-Lueskán
megjelenvén, ott bizonyítványt állított ki arról, hogy az orosz
sereg Nagy-Lueskán csakugyan nagy károkat okozott, melyeknek
kiegyenlítését ő az orosz seregnek Galíciáig történt elvonulása
közben az altábornoknál sürgette, de a tiszteli egymásra hárít
ván a beszámolást s mentvén magokat azzal, hogy az összeget
meg nem állapithatják, tőlük elismervényt ki nem eszközölhetett.
Érdekes még az is, hogy midőn a munkácsi vár az orosz-
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seregnek aug. 26-kán átadatott, Balogh Ferenc urad. prefektus
aug. 28-kán kérvényt adott be Pózner hadbiztoshoz, melyben
kére, hogy a magyar sereg által közelebb elvett 80 uradalmi lovat
s vastárgyakat adattassa a várból vissza. E kérvényt Pózner kö
zölvén Kasimirslci
őrnagy és várparancsnokkal,
ez aug. 30-kári
orosz és német nyelven irt oly hátirattal küldé vissza a kérvényt,
hogy mennyiben 5 a vár átadása alkalmával a magyar parancs
noktól a követelt tárgyakat át nem vette, a kérést nem teljesít
heti.
A Verecke felől aug. 19-kén közeledett orosz csapat útköz
ben Pudpolóc és Voloszatánál talált toriászokat a környékből
Kube hadbiztos által berendeltetett lakosokkal hányatta szét, mely
alkalommal az uradalomtól 288 forint 36 kr. ára deszkákat és
egyéb faanyagot requirált s az akkor és később sept. 6-tól 19-ig
erre átvonult orosz huszárok, dsidások, kozákok, tüzérek és gya
logok 3173 Irt 42 krra becsült kárt okoztak.
E közben történt az is, hogy Alsó-Vereckén aug. 23—24 kö
zötti éjjel, midőn arra Wrangel parancsnoksága alatt egy orosz
csapat átvonult, az uradalmi udvarból egy fekete posta-ló ellopa
tott; mi reggel a parancsnoknak bejelentetvén, ő Kustinecz Péter
nevü postakocsisnak menetlevelet adott, hogy a lovat a seregben
s a környéken kereshesse ; járt is utána a szegény ruthén cseléd
egész Klimecig és Zsuponyaig, de nyomára nem akadhatott . . .
A megyénken átment orosz csapatok különböző hadtestek
hez tartoztak ; ilyen volt a Paskievicz tábornagy alatti főhadsereghez s jelesül Kuprianov altábornagy vezérlete alá helyezett 2-ik
hadtestből Glasenapp könnyű lovassága, mintegy négyezer ember;
Karlovicz gyalog hadosztálya mintegy 12 ezer ember ; vadászok
és ágyuütegek ; a Büdiger lovassági tábornok alá helyezett 3-dik
hadtestből több gyalog hadosztály s dóni kozákok ; a Sass had
osztályából mintegy hatszáz gyalog s egyéb kisebb-nagyobb gya
log, huszár és cserkesz-csapatok, melyek legalább
hetvenezerre te
hetők. Sajátságos, hogy minden lovas ezred egyenlő szinü lovak
ból állott s az ágyú, lő- és társzerek mintaszerűen valának kiál
lítva, és fölszerelve.
Az azon hadjáratból fenmaradt nyugták alapján
következő
adatokat lehet felsorolni, Midőn 1849. augusztus hónapban Deb
recen felől az orosz had Vásciros-Naményon átment, lióth Mózes
ottani bérlő itcéjét 24 pengő krajcárjával számítva következő
mennyiségű, pálinkát szolgáltatott ki :
Augusztus 29-kén (ó naptár szerint 17.) egy dsidás osztály
nak 409 adagot, (mely állott / itcéből);. aug. 30-ká.n 21-dik ágyú
ütegnek 406 adagot; ugyanannak 31-kén 186, sept. 2-kán 372
r
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adagot; sept. l-jén a 3-dik ütegnek 1560 adagot; majd 12 adagot;
és sept. 4-kén a 3-dik könnyű ütegnek 1268 adagot; sept. 5. az
élelmezési 4-dik osztálynak 260 és annak sept. 11-kén 5757, vagyis
összesen 10,744 adagot, illetve 1790 / bcét, melynek ára tett
1790 frt 40 kr. váltó vagyis 716 frt 16 kr. pengő (ezüst pénzben);
e nyugtákkal 1849. okt. 19-kén Róth engedményese Meisels Kál
mán állott elő s adta át Boksa Márton nevü élelmezési biztosnak.
Augusztus 21-kén ment át Polenán• Jacsenszki
orosz ezredes
alatt egy podgyász (szekerész) csapat; aug. 2 4 — Sínkén
Sándor
nevü ulanus ezred, melynek parancsnokai voltak : Junker, Koszities ezredes, Kosalezki, Szucsenik segéd, Podoline parancsnok;
ez ezred egyrésze volt aug. 22-kén Csarodán, 30•kán, Ugornyán
és 31-kén Naményban. Aug. 29-kén voltak dsidások Naményban
Branlco Radovqj ezredes alatt.; aug. 29—31-kén a IV-dik Saupeur
lovas Naményban és Csarodán, Malusek ezredes ; a
driiiapoli
gyalogságnál Marienovics ezredes szept. 4—7. Csarodán.
Aug. 31. Ugornyán és Gergélyiben a IV. vadászcsapat Elérti
alezredes alatt; aug. 24. — szept. 2-kán Csarodán^ IV. dandárütegtől
Perepczo hadnagy és Ladonski segéd, szept. 3. ulánus ezred Tupesznik ezredes alatt, Szucsenik segédje Polenán; ugyancsak szept.
4. Polenán ment át egy tüzércsapat Theatszki alezredes parancs
noksága alatt, szept. 5-kén egy másik tüzércsapat Szacsopol
al
ezredes és 7-kén egy harmadik Schartz ezredes alatt; 5-kén men
tek Polenán át dóni kozákok Ancselo alezredes és 6-kán Ukraj
nai lovasok Szolyván át; szept. 7-kén Oliopolszki ulánus lovasok
Kerszki ezredes alatt ; szept. 5-kén időzött Munkács városban
három tüzérzászlóalj ; 9-kén Nikolaj Alexander nevü lovasok ;
szept. 8-kán Silezinski nevü gyalogcsapat; szept. 10-kén
Jándon
ment át az 51-dik kozák lovas csapat Pdzorubit
alezredes veze
tése alatt; szept. 10-kén Munkácson a 8 dik tüzérzászlóalj Doniai
őrnagy alatt; ugyanazon nap mentek innen Polenáig Akilnik ez
redes Andrecsenski parancsnok ; szept. 11-kén mentek Munkács
tól Polenáig dsidások,
Ferdinánd-huszárok
és IV. könnyű lovas
ezred ; e napon (szept. 11.) Handavski hadnagy a cs. k. Orosz
Ferdinánd nevü hászárezredből katonás erővel requirált SzentMiklóson 40 pozsonyi mérő zabot, 56 mázsa szénát és 180 frtra
becsült egy pár ökröt. 12-kén huszárcsapat Milenczky
alezredes
alatt és ulánusok Voznenszky parancsnoksága alatt; 13-kán. ugyan
csak Munkácstól Polenáig a 12-dik gyalogosztály; a Dizonszki
gyalogság és a 12-dik tüzérüteg; 14-kén a Miklós-ezred és az
odeszai vadászcsapat; 15-dikén egy gyalog ezred, 16-kán dóni
kozákok Zarucsnik alezredes alatt Szolyván tanyáztak, ugyanott
18-kán egy Ukrajnai lovas vadászcsapat Krecsukovics parancsnok
sága alatt.
4
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Szept. 5-kén ment egy vadász ezred Munkácstól Szerednyére ;
egy másik ily ezred szept. 2-kán Vénekéről Klimecig, mely útvo
nalon megfordultak szept. 7-kén egy ulánus ezred és tüzérüteg,
8-kán ismét egy ulánus csapat és Jakucki nevü gyalogezred; 7-kén
a VII. könnyű tüzérüteg; 11 kén a podóliai gyalogezred ; 13-kán
dóni kozákok ; 15-kén az Archidelszki nevü csapat Pólóidról
ki
indult Szolocsinán á t ; 17-kén az odeszai vadászcsapat Vereckéröl Klimecig ment ; 18-kán egy lovas ezred Lukiano ezredes alatt
Polenáról elment, ugy a IV. gyalogüteg is és a Jakücki gyalog
ezred egy része ; 19-kén ugyanott egy 7-dik skadron lovas ; 21-kén
Dibics csapatja ment Munkácsról Szerednyéig ; 22-kén volt Pole
nán a tobolszki gyalogeired ; 23-kán pedig a szolszki gyalogez
red és egy tüzér csapat. Általában a Munkács- Polena- vereckei
postaúton tömérdek orosz katonaság vonult át, a fentebb emiitet
teken kivül a fenmaradt adatok szerint ment át Polenán szept.
3—4. herceg Mauro-Cordato,
tüzérezredes, 5—7-kén
Biloguzsev
tábornok, l l — 1 2 - k é n Szikszl tüzértábornok, 12—13-kán Sass lo
vas tábornok, 15 —16-kán Mariig tábornok, összesen mintegy 23
tábornok, 154 ágyúval, több ezer lovassal és mintegy 50 — 60
ezer gyaloggal . . .
Munkácson sept. l-jén Gáthy Sámuel főbíró ellenyugtázott
14 szekér szénát, melyet a város az orosz hadsereg számára ki
adott; majd 843 részletszénát,. melyekre pótlékul Viscsák még
180 portiót (adagot) adott. Sept. 16-kán ismét kelletvén a lova
soknak szénát adni, vett a város 36 forintért; sept. 24-kén musz
káknak kenyeret vett 107 frt 70 krért; az orosz katonák a kór
házakban tömegesen elhunyván, azokat a város temettette el s,
fizetett, á fennmaradt számadások szerint, sirgödrök
vajasáért
38
frt 12 krt pp. s ugyanaz nap >a munkák által megrongált és el
piszkolt városház kijavításáért kiadott 12 frtot.
S ha az átvonult muszkasereg szükségleteit előre meg is
rendelte, történt még is, hogy többször requirálás utján is szer
zetté be élelmét; igy sept. 11-kén Handavszki nevü hadnagy az
orosz Ferdinánd nevü huszárezredből katonai kényszerrel vett el
a szentmiklósi grófi majorból zabot, szénát és ökröket.
Különben említésre méltó, hogy a muszka sereg követelé
seit nyomtatott ivekre beírva adta át a hatóságoknak kiállítás
végett; e nagy terjedelmű rovatos ivek ugy voltak szerkesztve,
hogy jobb felükön német és baloldalról orosz cirillbetükkel volt
nyomtatva tartalmuk, ily alakban: »FörderungNo
. . . . . für die
Verpflegung der im . . . . anwesenden Stabsofficiere . . . .
Mannschaft im Gliede . . . . ausserdem Gliede . . . . mit der
4
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Ratiori No. 1. 2. 3. 4. 5. Pferde . . . von . . . bis . . . 1849.
gegen Ouittirung des . . . . zu liefern. Produkte:
Oesterreich
Maass: Brod zu 2 /, Pfund, Zwieback í / Pfund, Mehl 1 % , Grüfáe
/i«, Fleisch / , Brantwein / Maass, Hafer, Héu, Stroh, Salz l /
Loth . . . Im allén . . . Unterzeichnet . . . .
1

8

3

8

1

l

3

l

9

3

Az Ív túlsó lapján felvilágositásuljközöltetett, hogy az hsa
többi ratio szerinti élelmezésül járó illetmény következő sebe ma
szerint meghatároztatott:
Orosz
Ratio

garnec
zab

No.

Osztrák

font

z ib

széna szalma V s massl széna szalma

1

Diszlo vak számára (Park pferde)

4

15

—

2

Hátas lovak utászoknál

4

10

27.

3

Tiszti lovaknak

4

10

4

Lovas katonák és ágyúsok lovainak

3

10

-

5

Vonó, málhás és kozák-lovaknak

20

-

•

2V30

font

3

1
1.
1
1
—

i7 11
17, 7 %
—
17*
7, 7 7 s 27*
—
?

•

2

I 7 e

Erőltetett meneteknél a tüzér, hidász és szervivö szekerek
és a sappeur-lovainak tiz font szénával több adatik.*
Horváth Alajos volt megyei számvevőnek 1849. évi nov.
odván kelt kimutatása szerint az" átvonult orosz csapatok részére
az útba esett helységek által kiszolgáltatott: 3249 font só, 3020
font dara, 24 öl tűzifa, 830 szalmaadag, 3 zsák, 13 patkó, 129
két mérföldnyi állomásra kirendelt 573 lovas szekér és 1146
marhafogat.
Az orosz csapatvezérek által alkalmilag kiállított védlevelek
mintáját mutatja a 15. számú közlemény.
*'

Az orosz förgeteg elvonulása közben jött Munkácsra augusz
tus 27-kén egy zászlóalj osztrák gyalogság Schvandtner
alezredes
vezetése alatt, ki Karlovitz orosz császári altábornoktól a mun
kácsi várat átvevé és csapatját helyőrségül oda behelyezé ; a város
ban pedig rendelkezett La Groix nevü százados szintén a
Lajos
főherceg cs. kir. ezredéből, kinek, a városi főbiró ágybéli szükség
letére 14trt 52 krt és egy általa a vár részére rendelt sárga fe
kete zászlóért 13 forintot költött szeptember 24-kén, a helyőrség

-
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katonáinak ruha és ágynemű kimosatásáért pedig 24 frt 15 krt;
ki, valamint Fejérváry István, kit az osztrák kormány Beregmegyére nézve cs. kir. kormánybiztosul kineveze, kezdenek közigaz
gatási s egyéb ügyekben intézkedni. Igy október 6-kán felhivta
L a Croix százados a vasgyári tisztséget, hogy az ágyufuró müve
ket s az ot* találtató fegyverkészletet s egyéb hadi szerelvénye
ket s golyókat szolgáltassa á t ; minek folytán néhány ágyufuró
és 344 darab vágó szurony adatott á t ; a golyókat, különösen
80 és 120 fontos bombákat azonban jó előre a földbe rejtették,
hol néhány évig hevertek, mig jobb idők beálltával kivétetvén,
felolvasztattak. Néhány hat és tizenkét fontos ágyugömb és egy
80 fontos bomba az én gyűjteményembe is került innen.
Október 12-kén kihirdettetett, hogy a Kossuth-bankj egyek
szigorú büntetés terhe alatt szolgáltassanak b e ; mely" rendelet
következtében a városi pénztárnok 880 forintnyi ily jegyet nyúj
tott be az erre kiküldött bizottságnak s magánosok is tömérdek
értékűt adtak be. Köztudomás szerint e megyéből két millió öt
százezer forintnyi magyar bankó tizenkét ládába . rakva, vitetett
Kassára, hol megégettetett. Maga az uradalmi főpénztár 60.758
frtnyi készletet nyújtott be, mely szintén hamuvá vált. Október
12-kén gróf Szirmay Sándor, Kassa kerületi cs. k. főbiztos a fegy
verek beadását is sürgeté, hivatkozván az augusztus 29-kén kelt
felsőbb rendeletre; ennek következtében Aradon és az ország
más helyein a cs. k. haditörvényszék és Haynau teljhatalmú had
vezér által történt kegyetlen elitélések és kivégzések hirére meg
félemlített lakosság összehordotta a birtokában volt ősi és vadász
fegyverein kivül, minden birtokában volt lőfegyvereket, lándzsá
kat, kardokat, szuronyokat, pisztolyokat s egyéb hadi fölszerelé
seket s alkatrészeket, melyeket a katonaság kíméletlenül megsem
misített és használhatlanokká tett. Találkoztak még is elszánt
egyének, kik kedves fegyvereiktől megválni nem tudván; azokat
elrejtek s csak évek múlva, midőn a hazai alkotmány hajnala
ismét feltűnni kezde, vették elé. Ez alkalommal, a magyar had
sereg felbomlása közben Bercsényi István beregmegyei szabad
csapat (guerilla-század) parancsnoka, mint később értesültem, Ázsi
ába való menekülése előtt bégányi birtokán szintén elrejté ugy
a maga, mint csapatja fegyverzetét s egyéb felszerélését és ira
tait, melyeknek rejthelyét csupán két bizalmas ottani gazdaem
bere tudta, kiket Ázsiába való elbujdosása előtt megesküdtetett,
arra, hogy a titkot el nem árulják s valóban ők hittel erősített
fogadalmukat hiven megtartván, a titkot mind halálukig, mely Dercsényi
visszatérte
előtt bekövetkezett,
megörzék; ismerőseinek
Lehoczky
Tivadar : Beregmegye
és a munkácsi vár.
10.
faggatására kijelentvén, hogy esküjök tiltja a fölfedezést.

A m u n k á c s i vár.
E várnak 1848-49. évekbeni belső élete nem oly gazdag ér
dekfeszítő eseményekben mint azt talán sokan képzelnék ; oly
egyszerűek valának a naponkénti mozzanatok, minő volt maga a
csekély jelentőségű vár, mely a mostani hadi-szerek mellett erőd
nek épen nem volt tekinthető. S épen azért elégedjék meg a
szíves olvasó azon fázisok ecsetelésével, melyek ott minden na
gyobb feltűnés nélkül napról-napra lefolytak . . .
Midőn a magyar nemzetőri csapatok 1848. november 13-kán
a várat átvették s abba bevonultak, az inkább fegyházhoz, mint
erősséghez hasonlított; fent a vár északi csúcsán levő hajdan
Zrínyi Ilona lakta fellegvár szép boltozatu termei az elköltözött
császári parancsnok és tisztek lakául szolgálván, azok majd nem
üresen hagyattak vissza, mig a komor középső szűk ós lejtős
udvaron, melyet azután a megszállott honvédség
Rákóczy-térnek
elnevezett s e két szót az emeletes nyugoti oldalépület falára
felirattá, — bilincsekbe vert rabok lánccsörtetve járkáltak; az
alsó kapu feletti keskeny házban pedig Bánkovics Simon cs. kir.
foglár (Profoss) tartózkodott családjával együtt, ki, valamint,
Potschatko János nevü számvivő tiszt is (Fourir) ott maradt s
mind végig szolgált; megmaradt önként még Laube
Ferenc
cs.
kir. őrnagy is, ki itt eltüretett s lakást a vár alatti tiszti házban
talált, mig fizetését a várbeli pénztárból kapta. Az előbbi oszt
rák katonatiszti karból megmaradt még itt Frantz
Mihály nevü
hadnagy is, ki a honvéd esküt letette és a megmaradt 38 vár
fogoly és sáncrab számadásait ezentúl is német nyelven vezette.
A sáncmunkára elitélt katona fegyencek ezek valának :
Szálkai Ferenc, böszörményi, emberölésért 10 évi börtönre ítélve
Sulyok István, pesti, orgyilkossági kísérletért 10 »
>
»
Gercsik Péter, szepes-kamjánkai, szökésért
6 »
»
>
Kolbaszki János, báti-honti, gyilkossági
kísérlet és engedetlenségért . . . . . . 12 >
»
•
' *
Varga helyesebben Csizmár János, sárosploszki, szökés és lopásért . . . . . . .
6 '»
»
>
Serbem Flóris aradmegyei vadászi, rablásért 12 »
»
>
Hallaperda
János, murányi, lopásért, . . . 5 >
»
»
Horváth János, borsod-bábai, emberölésért,
6 »
>
»
Pettenhoffer Konstánsz Rudolf, l'opás-csalásért 5 >
»
»
Pelly Mátyás, honti-fióki, rablásért
. . . 10 »
»
• .»
Süniek Ferenc, jaszenováci, rablásért . . . . 10 »
>
»
Sallay János, ujbarsi, gyilkosságért . . . . 10 »
> *
»
1
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Uibel Frigyes, galíciai königsbergi,
öncsonkításért
. ,
5 évi börtönre ítélve
Ivaniczky András, galiciai riboskai,-szökésért, 10 >
>
»
Ez azonban 1849. január 2 1 . meghalt.
Ferko Mihály, sárosi girálti, rablásért . . .
Sava Jakab, galiciai fastaci rablás és lopásért
Krausz János, erdélyi. fogarasi, szökés,
lázítás és lopásért . . . . . . . . .
Abbrecher Jakab Schottschulz brünni, gyük.
kísérletért
Török János pohorellai, gömöri, rablásért —

12 évi börtönre ítélve
10. »
>••"
»
6
*
3
15

>

»

>

>
»

>
> -

»
»

E katonai fegyencek a vár alsó kaszamát-szerü börtöneiben
valának elhelyezve s nappal az épületek tisztításával, udvarok
seprésével, vizhordással és a 85 méternyi mély" kútból való víz
felhúzásával s egyéb ily munkával foglalkoztak, miért naponkint
öt pengő krajcárnyi ( 8 / kr. oszt.- ért.) bért kaptak. Az ehez
szükséges előleget a várparancsnokság, hz első hetekben
Kra
lovánszky László a munkáesi sóház pénztárából kapta, lévén akkor
ott a pénztáros Maholányi Tamás és ellenőre Batta Mihály.
E 19 katonai fegyencen kivül -volt még itt az 1849-ki január
havi számadások szerint, midőn a várban már vértesi Mezössy
Pál parancsnokul rendelkezett, huszonegy, polgári
elitéit
fegyenc,
kikre kiadatott azon hónapban 258 adag hus, 22 latot egy adagra
számítván ; 287 adag egy fontos zsemleliszt, 154 egy fontos adag
kása, 288 adag paszuly, 288 kétlatos adag barna liszt, 979 fél
latos adag só és 729 egy latos adag disznózsír / mi összesen
206 frt 6 / krajcárba került; lévén akkor, a Kallós Mihály
munkácsvárosi vásárbiró által német nyelven kiállított piaci ár
jegyzék szerint, egy 32 latos, vagyis bécsi font marhahús ára
10 kr., sóé 10 kr., disznózsiré 1 frt 20 kr., egy itce zsemleliszt
ára 12 kr., barnaliszté 8, kásáé 12 és paszulyé /s krajcár.
A ruha mosást eszközlé Liszka Anna nevü mosónő, ki min
den egyes ing után egy és lábravalótól fél pengő krajcárt kapott.
A rabokat borotválta Pettenhoffer Rudolf nevü rab s kapott az
ért féjenkint félkrajcárt; igy január hóban összesen 1 frt 07 krt.
E Pettenhoffer született Budán 1818-ban, mint fodrász beállott a
3. huszárezredbe s betöréses lopás, csalás és lágalmazás miatt
elítéltetett. öt .évi .sáncmunkára,
Weber Károly lakatos kapott a bilincsek fölveréseért 5 krt.
uj láncszemért 3 /* krt. láncszemek forrasztásáért 1 krt; összesen
ily munkákért január hónapban 4 frt 18 kr. pengőp'énzben.
8

;
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A rabok földalatti pinceszerű penészes és dobos börtöneik
ben gyakori betegségeknek is ki valának téve, igy meghalt 1849.
január 12-kén kolerában Figura János nevü sárosi kamenicai 34
éves rab ; január 21-kén .pedig Ivaniczki sülyben, a minthogy e
gálád betegség itt gyakori volt.
1849. január 12-kén Budapestről a 34. porosz berceg-ezredbeli örkiséret mellett behozatott a várba tizenöt trencsén megyei
illetőségű polgári egyén, köztök Mikulek Pál nyítramegyei kertóci
evang. tanitó, kik hasaárulásért
elitéltettek.
A vár átvételénél 1848-ban novemberben találtatott itt kato
nai felszerelésül:
62 ágyszék, 162 szürpokróc (halina) ; 124 lepedő
62 szalmazsák,. 62 ily párna, 107 kavalet, fekdeszka 321, lábdeszka
107, nyoszolya 5, ismét pokróc 55, (halina) szőrtakaró 127, lepedő
260, ágybéli szalmaszák 37, közönséges szalmazsák üres 103, párna
64, közönséges 76.
Laube őrnagy és Köller Flóris raktári segéd által 1849. j a 
nuár 13-kán 1848. december hónapra kiállított
német nyelvű
szá
madás szerint, volt a várbeli raktáron 2S27 /* pozsonyi mérő rozs,
mely 1901 mázsát és 52 fontot nyomott; rozsliszt 13 /* részkor
pával 1593 mázsa 55 font; korpa 520 mázsa 4 4 font ; kősó 20
mázsa 63 font; kenyér adag 5293, szalma (Lagerstroh) 12 fon
tos adagokban 4427 részlet; kemény tűzifa 198 öl,
faggyúgyertya
148 font, faggyú 83 font, olaj 72 pint, kanóc 1201 adag ; liszttel
telt hordó 85. üres hordó 30, olajjal telt hordó 1, üres 4 ; gabo
nazsák telt 160, használható üres 406 darab, rongyos, használ
hatatlan (Hadern) 664 fontnyi. ,
Akkor a vár tiszti személyzete következő volt :
Mezőssy Pál honvédörnagy, várparancsnok,
Kralovánszky
László térszázados.
Wehle Károly, utászkari főhadnagy, ki febr. 27-kén a köz
löny 39. számában a munkácsi várerőditési igazgató által száza
dossá kineveztetett.
Báró Barkóczy Ferencz 21. honv.-zászlóaljbeli hadnagy téríöhadnagygyá lett.
2

1

Kosztka Károly, mérnökkari tiszt; ez 1849-ben április hó
1-től a hadügymínister által a munkácsi hadszerosztályhoz szám
vivőül kineveztetett; Kozák Sándor pedig erődítési számvivőül.
Chriszt Ferenc,
bános.)

várbeli tábori lelkész; (később bártházai plé

Köller Flóris éléstári tiszt. Schmoíl, erődítési számvivő. Dör
Antal élelmezési raktárnok, Francz Mihály hadnagy, fogházi szám-
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vivő, dr Zehmann József, főhadnagy törzsorvos, havi 50 frt fizetés
sel. —• Pillér Arnold, várbeli katonai orvossegéd 25 frt havidíjjal.
Később Kurusta Márfon, élelmezési hadnagy.
A fenmaradt számadások szerint kapott havi fizetésül Kra
lovánszky térszázados 120 frtot, báró Barkóczy 62 frt, Chriszt lel
kész 41 frt 4 0 krt, szolgája Vidovics György pedig 4 frtot 80 krt;
Kapu Endre várparancsnoki segéd és hadnagy 58 pfrtot;
Pohaesok Bertalan iroda szolga (fourierschütz) naponkint 8 krt.
Hajdú Jerom, Munkács városi gk. lelkész, a vár és környék
beli gk. hitű honvédek lelki ellátásáért kapott a hadügyministerium utalványa folytán márczius végéig járó dijul 200 irtot.
Köller F, havi fizetése volt 58 frt 20 kr, ki mint német szü
letésű volt Osztrák tiszt, mindig németül irt s igy állitá ki az il
lető havi nyugtáját is, melyet Mezőssy várparancsnok
szintén né
metül megerősített.
A várba való élelmi és táp cikkeket Báron József munkácsi
jómódú izraelita szállitá mint vállalkozó; igy 1848. "december 27kén beszállított 1968 mérő zabot, 150 mázsa fejérlisztet, 100 akó
borecetet és 50 mázsa dohányt, mely szállítmány kifogástalannak
találtatván, 300 frtnyi óvadéka neki 1849. febr. 3. visszaadatott
Haupt Baruch szintén munkácsi lakos (ki már 1823-ban. az itt le
tartóztatott herceg Ypszilanti Sándornak is bizalmas ügynöke és
szállítója volt,) most a várba beszállítván négy mázsa fokhagymát
és hat mázsa vörös hagymát, 20 frtnyi biztositékát visszakapta.
Fried Fülöp liferált 200 pozsonyi mérő tengeri darát es 25 frt
cautioját visszavette. Valamenyi szállítólevelén és elismervényen
ott látható az ostyába nyomott hivatalos pecsét, melyen az ország
czimere van és e felirat: Munkácsi vár katonai élelmezési
hivatal.
Ez időben szolgáltak a várban Nagy Ábrahám és Beeső Ká
roly nemzetöri tüzérfőhadnagy, Vörös "Ferdinánd tüzérhadnagy,
Gratzel Fülöp erődítési ácsmester (Fortifications-Zimmermeister)
Dr. Zemann főhadnagy tör-sorvos. Az itt helyörségül alkalmazta
tott 21-dik honvédzászlóalj
századaiban működött Földváry
Mihály
százados, Dolinivy Mihály százados, Hagara
József
főhadnagy,
Ráday István főhadnagy ; Virágháti Elek alorvos. Ezeken kívül
szolgáltak : Hoyer főhadnagy, a várbeli élelmezési főraktárnál, ki
szintén németül vitte a számadást, valamint Laube Ferencz cs. k.
őrnagy. Hoyer szolgája volt Schrotthoffer Flórián ; emezé Pogatscher
Bertalan, feltűnő, hogy Wehle Károly
erődítési mérnök szintén
folyvást németül vezette a levelezést és számadásait, aláírván
magát í g y : Fortifications-Direktor ; de még Földváry százados is
február 28-kán (1849) német Certifikatot (elismervényt) állított
.Kühtreiber János váraljai lakosnak, ki 49 öl fát szállított be a

—

150

—

várba; mit Dolinái Mihály százados, Frantz hadnagy és Bánkovics
Simon foglár szintén aláirtak. Február 10-kén Herzfeld J . mér
nökkari százados (Genie-Hauptmann) nyugtázott 28 kenyérada
got szolgája számára németül; febr. 20,. Végh Pál tűzmester
4-90 kenyéradagot az örségen levő tüzérek részére öt napra;
febr. 26-kán Chriszt Ferenc lelkész 28 kenyéradagot Vidovics
nevü szolgája számára; Dr. Zéman főorvos szintén annyit Schvezlcó
Stefán szolgája számára; ugyanannyit Gratzel ácsmester is.
Eötvös /Tamás 1849. február 18-tól szűnt meg ideiglenes
várpa
rancsnokul működni és helyébe mát előbb kineveztetett Mezőssy
Pál őrnagy.
1849. február hónapban a várbeli katonai élelmezési hivatal
a beszállított gabonát a vizi malmokban a környéken őrlette ;
igy a Dör által kiállított kimutatás szerint Kallus Aron bérlőnél
őrletett 520 pozsonyi mérő rozst, miért fizetett neki 150 frt 27
krt őrlési dijul és 43 frt / krt pp. fuvarbérül; Báron Józsefnek
pedig 480 p. mérő rozs őrléséért 140 frt 36 krt és fuvarbérül 44
frt 55 / krt. Volt pedig akkor a munkácsi piacon a rozs p,
mérőjének ára: február 5-kén ? frt 30 kr., febr. 12-kén 7 f r t , —
febr. 19-kén 7 frt 15 kr., febr. 26-kán 7 frt 15 kr., középára 7
frt váltópénzben, mi 2 frt 80 kr.-nak osztr. ért. megfelel. Ebből
egy tizedrész őrlési bérül számíttatott, vagyis 44 /ioo kr. váltó
vagy 17/ kr. pp.
A nevezetteken felül működtek az élelmezés szakmában még
Vaszek Ferenc sütőmester (wirklicher Báckmeister) és sütőkül (pé
kek) Urbanek József) Marék György, Waszlavek Vencel és Lövi
Antal ; ezek fizetése volt havonkint 1 frt 10 kr., hálópénz (Schlafgeld) 28 kr., kenyér-, fa- és gyertyailletmény; a valóságos sütő
mester pedig 1 frt 20 krt kapott. Volt is ezeknek elég elfoglalt
ságuk, mert tömérdek alkalmazott és őrségi katonáknak kellett
naponkint kenyeret kiszolgáltatni. Igy egy fenmaradt nyugta sze
rint február 7-kén a 21. honvéd zászlóalj 4-ik százada részére fel
vett Ilagara főhadnagy öt napra 995 adag kenyeret, Vörös Fer
dinánd tüzér hadnagy febr, Í0-kén öt napra a várbeli tüzérek
részére 206 és febr. 15-kén 265 adagot, mit Szomor János tüzér
hadnagy is aláirt. E tüzérek közt szolgáltak akkor mint altisztek
és föágyusok a városiak közül Dobrójevics György, ifjabb Dancs
Tamás, Katona Gáspár, Tóth Károly, Keresztes János stb. . .
A fegyházba (Stokhaus) hol Hartmann ezredből is hat fegyenc
élelmeztetett, kellett öt napra 175 kenyéradag, mit Bánkovics
főporkoláb vett át.
Febr. 28-kán kimutatott az élelmezési hivatal Mezőssy Pál
várparancsnok aláírása mellett német nyelven szerkesztett tábla6
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zaton 3026 üres, 2339 használható és 692 javítható zsákot ; febr.
19-kén pedig Klinga Mihály bodnármester a várban 30 liszthor
dót igazítván, azért kapott Mezőssytól 1 frt 30 krt; de alkalmaz
tattak itt más munkára is polgári állású munkások, számszerint
hatvanhatan, kiknek könnyebb munkánál 8 krt s nehezebbnél
12—15 krt fizettek pengőpénzben.
A várparancsnokság a már előbb javíttatni és megujittatni
kezdett palánkai sáncokon e hónapban is erélyesen dolgoztatott.
A vár parancsnokságának pénzkezeléséről, minthogy más
helyekről hozzáérkezett megrendeléseket is teljesite és fizetett,*)
némi fogalmat nyújt az 1849. évi március hónapra Nozák Sándor
számvivő által kiállított főpénztári napló kivonata, mely követ
kező tételeket tartalmaz :
Bevétel: Februáriustól maradt
6620 frt 45 / kr.
A munkácsi állami sóháztól bevétetett . . . . 6000 frt —
—
összes bevétel 12.620 frt 45 / kr.
Kiadás :
1. Wehle Károly mérnök százados erődítési igazgató száma-.
dása alá
7010 frt 14 kr.
2. Élelmezési pénztárba február-márciusi költségek
fedezésére
800 frt — —
3. Kralovánszky László -térszázadosnak számadása alá 660 frt — —
4. Mezőssy Pál várparancsnok március havi fizetése 200 frt — —
5. Báró Barkóczy Ferenc térhadnagynak előleg
10 frt havi levonásra
100 frt — -—
összes kiadás 8770 frt 14"kr.
Márciusi pénzmaradvány
3850 frt 3 1 / 4
Március hónapban történt, hogy Mezőssy várparancsnoknál
jelentkezett bizonyos Krajcsovics János nevü asztalos legény s
nem csekély önérzettel kijelenté, hogy az ellenség megsemmisí
tése céljából képes oly lőfegyvert szerkeszteni, mely egyszere öt
lövést tesz, minek golyószóró hatása azután bámulatra fogja ejteni
a harcosokat. Mezőssy rendkívül megörült ez akkori találmányok
ban nagyon is korlátolt időben e kijelentésnek s minthogy Kraj
csovics, mint minden hozzá hasonló ezermester művész, ki gya2
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*) A várparancsnokság a Debrecenben szervezett magyar lovasság számára
kétezer zabolát készíttetvén a munkácsi grófi vasgyárban, azokat Csutkay Alajos
nevü 21. lionv. zászlőahbeli őrmester március 9-kén. elvitte Debrecenbe, kapván a
várparancsnoktól 40 frtnyi útiköltség-előleget, melyből ö csupán 11 frt 36 krt elköltvén, a többit visszahozta március 20-kán. Elkeseredett állapotára mutat az, hogy
számadása alá-ezt irta: »Csutkay Alajos őrmester, igazságtalanul tizedesnek lejesbitve.
A várban azóta őrzött zabola és kengyelminták. 1898-ban, a várkiüritésekor elárve
reztetvén, azok így gyűjteményembe kerültek,

log jár és mindenét magával hordja, szegény és éhes is volt,
megengedte, hogy Szőke Ferencz várbeli puskamüvesnél leteleped
jék s hogy élelmezését Reichenstein Emánuel várbeli kantinosnál
s annak szép felesége Franciskánál nyerje. Egyszersmind megha
gyatott Szőkének, hogy műhelyében dolgozhassék a sokat igérő
ezermester, s minthogy ez egy tört reszelővel sem birt, az ő szer
számait és anyagát is vehesse igénybe. Március hó 9-kén tehát
hozzá kezde a nagy reményű munkához s a vármühelyében furtfaragott folyvást április hó közepéig, kivéve azon órákat, amiket
a kantinban töltött, ott nagyokat iván a jövő dijaztatása reményé
ben. Azonban minden eröködése kárba veszett : a revolver
nem
elkerült, a cső nem akart golyót szórni s a folyvást kétkedő Szőke
mester is határozottan kijelenté, hogy kár a további fáradozáso
kért, szénért s reszelő koptatásért, miért is egy szép napon ott
hagyá az ezermester a puskamüvest, ott a várat és abban a szép
Fánny kantinosné kontóját s eltűnt a látóhatárról.
A kantinosné azután a várparancsnokánál kereste követelése
kiegyenlítését, ki neki 38 napi élelmezésért 20 pengő krajcárjá
val számítva 12 frt 40 kr< összeget utalványozott Kralovánszky
térszázadosnál; az ezen felüli magán fogyasztási számla behajtá
sával a szép kantinosnét a rendes perutra utasítván ; fellépett azon
ban Szőke Ferenc mester is, ki 50 frtnyi kártérítést kért, előad
ván, hogy Krajcsovicsot ottléte alatt mindennel ellátni kellett,
lámpával, szerszámaival, anyagokkal, hogy elfoglalta műhelyét,
hol eltartóztatta a századok puskái készítésétől, elfoglalta kényel
mes lakhelyét is, melyet fütetnie kellett stb. Mezőssy megszán
ván a rászedett puskamüvest, április 13-kán 38 frtot utalványo
zott neki, mit Szőke köszönettel felvett.
Április hónapban Vörös Ferdinánd tüzér hadnagy öt-öt napra
kivett tüzérei részére 924 kenyér adagot, Földváry százados a
21. honv. zászlóalj 2-dik százada részére 5 — 5 napra 1300 és Dolinay Mihály a 4. század részére 1160 kenyéradagot; Körmeczy
Ferenc százados a 20-dik honvédzászlóalj 1. százada részére áp
rilis 15-kén 316 részletet; Szentimrey főhadnagy
a 2-dik század
részére 306 részletet; Frantz hadnagy a kórház részére 71 rész
letet ; Gratzel ácsmester magának 30. Laube őrnagy legénye
számára szintén 30, Pikler Arnold orvossegéd 30, Chriszt Ferencz
lelkész magának 30, Grigercsik hadnagy a 21. honvédzászlóaljból
100, Dr. Zemann József törzsorvos a maga és legénye szamára
60 kenyér részletet nyugtáznak.
Az április 22-kén Podheringnél
történt csatározás után bejött
a várba egy csapat a 35-dik (Zrínyi nevü) zászlóaljból, név szerint
Csanády József, Mahovay Antal, Kocsi Lajos, Kalla Jmö
Pokora
}
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Antal és Librinyi Sándor tizedesek; Szucsek József őrmester, Se
res Antal és L é b Ferenc, „Szabadosok"
(Freiter), Schmidt Ferenc,
Pataki Jószef, Reinhold Frigyes. Trux Ferenc, Kömives István,
Traxler János, Puszta János, Bank György, Kisl József, Jelachich
János, Roth János, Horváth János, Erdélyi János, Eggenberger
János, Jene Vince, Szavics János, Dubler György, Kucsera JósZef,
Rusz Jakab, Traun Gábor Végh József és Sándor István közvité
zek, kik április 26-kán 160 kenyéradagot kaptak; majd, pedig
Polacsek nevü káplár részükre 60 adagot nyugtázott. Ugyanakkor
a 2-dik honvéd zászlóaljból Parlagi Adolf őrmester is.
Április 7-kén utalványozott a várparancsnok Lang
István
munkácsi nemzetőri hadnagynak, kit márczius 12-kén, midőn
a várőrség egy része a galíciai határszélhez közelgő ellenség elé
kivonult, ideiglenes szolgálattételre behívott, és ott 31-ig műkö
dött, 38 frtot. Lang később a bíróságnál működött és meghalt
Munkácson 1895-ben mint nyugalmazott ilosvai járásbiró.
A podheringi csatából április 23-kán tizennégy cs. katona
behozatván foglyul, azok is itt élelmeztettek, kapván mindenikök
4 krajcárt és kenyéradagot.
Az azon időből fenmaradt 85 nyugta szerint kiadott Dőr
Antal élelmezési raktárnok, Mezőssy Pál parancsnok és Nozák
számvivő ellenjegyzése mellett április hónapban:
22.506 kenyér
adagot, 140 széna adagot, 45 ől tűzifát, 60 font fagyut, 25 font
gyertyát, 59 pint olajat, 1432V adag karakót és 84 részlet szal
mát.
Április 24-kén Debrecenben kikiáltatván az ország fügetlensége és a trónfosztás, e tényt megünneplé a várőrség, épen ugy
mint megelőzőleg a március 15-kének évfordulóját,
kihozatta
Kralovánszky tér parancsnok a munkács városi g. k. lelkészt,
Hajdú Jeromost és a református lelkészt (Pap Jánost) is, kik az
alsó udvaron, az ugynevezet Eákóczy-téren
a szabad ég alatt tar
tottak istentiszleletet és a kivonult őrséghez lelkesitő szónoklatot
intéztek; azután pedig az udvar felett enielkedő körbástyán elül
tettek egy hársfát emlek-és szabadságfául,
mely maiglan ott áll és
jól megnőtt. A két lelkész fuvarjáért fizetett a várpénztár 40 krt
s ugyanakkor Szóle Ábrahám munkács városi aranyműves készí
tett a vár részére 3 frtért egy ily feliratú pecsétet :
Munkácsi
vár
térparancsnoksága.
A május hónap is hasonló körülmények közt telt e l ; a ko
lera és egyéb betegségek mindinkább érzékenyen hatottak az
őrségre, melyből sokan kerültek a kórházba; Koller Ferenc városi
gyógyszerész a várbeli kórház részére kiszolgáltatott gyógyszere
kért e hónapban felvett a vári pénztárból 77 frt 54 krtpp., mit
a
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utalványozott Dr Hangái, 21. honv. zászlóaljbeli orvos jegyzékére
Mezőssy parancsnok. ••
június 6-kán felvett. Maurer Fülöp városi rézmügyáros és
gépész, 240 frtot a vár részére készített 40 bográcsért és 6 frtot
egy vasfazékért ; június 10-kén szállított a várba Meiszelsz Dávid
17 mázsa 82 font dohányt 20 váltó forintjával ( = 8 frtpp.) miért
356 frt 24 kr. fizettetett ki neki; a dohányt átvette Szomor had
nagy. Weinberger T. pedig eladott a várparancsnoknak félrizma
papirost 4 írtért, fél rizsma fogalmazási papirost 3 frt 12 krért,
spanyolviaszt 1 frt 36 krért és egyéb Írószereket.
Június 12-kén felvettek Sittka János és Slinjin Ferencz
őr
mesterek a debreceni honvédelmi bizottmánynak május 16-kán
13.757. sz. a. kelt rendelete szerint és ministerileg megállapított
ruhaváltság árául 27 frt 13 krtpp,. levén e megállapítás szerint
az attila ára 8 frt 45 kr, köpeny 8 frt, nadrág 3 frt 40 kr, ba
kancs 3 frt 12 kr. gatya és ing 1 frt 40 kr, nyakravaló 16 kr,
és a mellény ára 1 frt 4 0 kr. A német nyugtákat aláirta Mezőssyn
kivül Pocsatka János „fourier" is.
Június 17-kén megfordult a várban Kratochvill Antal 22-dik
honvéd zászlóaljbeli hadnagy, ki ide küldetett, hogy a zászlóaljá
hoz csatlakozzék; azonban azt itt nem találván, minthogy úti
költsége elfogyott, felvett a vár pénztárából havi illetményéül
58 frtot. június 15-kén felvette Chriszt Ferenc várbeli lelkész
havi illetményét 50 frtot és legénye Vidovics Gy. részére 4 frt.
50 kr; e szerint a fizetések a hó közepén történtek, Pikler orvos
segéd is akkor vette fel 25 frtnyi diját.
Június 16-kán küldött német Lieferschein
mellett Pestről az
ottani: „Landes- Artillerie- Filial- Feldzeugamts
Posto zu Pesth,"
a munkácsi várba 7929 font kovakövet régi puskákra, hintákra;*)
200 tont terpetint és ezer font autimoniumot (dárdányt); a fuva
rosoknak igértetett 12 forint mázsánkint s előlegül kapván ott
4 0 — 4 0 frtot, most ide érkeztükkor, június 26-kán, kifizettetett
Imre László és Kurucz János fuvarosoknak, 198 frt 1.1 krnyi ma
radék.
Június 21-kén Bernstein Szender munkácsi izraelita kapott
hat mázsa dohányért 48 frtot, e szerint került egy mázsa 8 frtba
fontja mintegy 4V2 krajcárba, Fábián Lajos és Géczi János tiszaujlaki lakosok pedig Rapaich-völgyből Tiszaujlakig és onnan a
várba beszállítván hat hordó lőport, azért kaptak fuvarbérül 8 frtot.
*) Flint norvégül annyit jelentvén, mint /ícwa-silex-, innen az ily régi
szerkezetű puskák is Hintáknak neveztettek. E kovakőveket azután a vár átadásakor
a falakról ledobták s igy azokból a szölörnüvelök még most. is szednek egyes
darabokat.
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Június 23-kán Keresztury
Ferenc 20. zászlóalji főhadnagy
felvett előlegül 20 frtot. Csülagi Samu tűzmester Ungvára kül
detvén lőszerrel, kapott uti költségül 10 frtot., melyből június
27-kén visszahozott 3 frt 33 krt.
Június 24-kén bejött a várba Kakasica János nevü 20. honv,
zászlóaljbeli 3-dik századi őrmester, ki minősitvényi táblája sze
rint beszélt magyarul, németül, tótul és oláhul. Június 27-kén
• Litschner Lajos munkácsvárosi nyeregjártó felvett a várbeli kór
házba készített ötven feketére mázolt és számokkal ellátott táb
lácskáért 8 frt-' 20 krt. p. p. Betegápolókul
működött ekkor a kór
házban itt hat közhonvéden kivül a tizenegy hadi fogoly is, úgy
mint: Veres Tódor, Hlinszki Hritz, Milszki János tizedes, Huk
Ilkó, Buckó Lucz, Andrusák Demeter, Kopicsák Iván, Halafka
Mihály, Stim Mihály, Grenzola Márton, Sztoncsek Mihály és
Kolbaszjak Sztaszko. A,kórházba került június 15-kén Neufeld
Simon 23. honv. zászlóalji közlegény, kit ide Bossányi parancs
nok küldött Egerből s intézkedett ez ügyben Sziklay őrnagy és
térparancsnok is. Hadi foglyokul pedig tartattak még itt Veter'hát János, Havrilák Fedor, Soldan Hritz, Ivaszko' Trifon, Vanhela
vári és Pikulák Iván közlegények a Hartmann-féle cs. ez
redből.
Július 2-kán Silley tüzér százados felvett a várpénztárából
225 frtot az itteni tüzérség szükségletére ; július 5-kén báró Barkóczy Ferenc tér századosul helyettesittetett, Kralovánszky más
kiküldetésben lévén ; Kratochvill Antal hadnagyul szolgált a
lengyel légióban, melybe még folyvást jelentkeztek újoncok, kik
öt forintnyi foglalót (Handgeld) kaptak, mire a nevezett hadnagy
jul. 9-kén ismét 75 frtnyi előleget felvett. Július 12-kén vett
Kralovánszky a vár részére Henzel Ferenc váraljai lakostól egy
fejős tehenet 54. p. frtért. Kapu Endre működött mint várparancs
noki segéd és hadnagy 58 frt fizetéssel és 30 frt felszerelési pót
lékkal ; mit június hóra is most vett fel. Július 21-kén
Mecséry
Gusztáv százados felvett a 20. honvédzászlóaljbeli, 3-dik századja
részére 110 frtot, Pongrácz'százados
pedig a 4-dik század ré
szére 400 frtot . . .
Július 26-kán Eperjesy
Antal, százados kapitány a 2-dik
számú határőr honvéd- vadászcsapat
2-dik századától,
hat napi
illetményül felvett a vár pénztárából Mezőssy' utalványára 200
p. frtot százada részére. Potschatko János számvevő és Kurusta
Márton élelmezési hadhagy folyvást működtek . . .
Silley Kristóf tüzér százados és a munkácsi várban tüzér
parancsnok július havi számadásait július 31-kén beterjesztvén,
ezekből kitűnik, hogy a júniusi pénzmaradványnyal együtt be-
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vett július hónapra a vár pénztárából 5410 frt 20 krt; miből ki
adott: tiszteinek, úgymint Veber, Szomor, 'Vörös és Andoni had
nagyoknak havi illetményül 60 írtjával, a várbeli tüzérség öt-öt
napi zsoldjára 232 frt 40 krjával, majd juh 21—25-ig járó időre
424 frt 50 krt; sörét szelencékre 160 frtot Dalnoki hadnagy hátas
és málhás ló illetményéül 180 frtot, annak felszerelési illetmé
nyéül 100 frtot; ismét kartács bádogszelencékért 60 frtot, külön
féle szerekért 94 frt stb., összesen 5360 frt 50 krt;
felmaradt e
szerint 49 frt. 29 kr. kenyéradag vétetett át 7325, gyertya 2
font, olaj 5 pint, lámpabél / 2 4 o o font, kemény tűzifa 6 öl. Lótápul 90 részlet zab, 6 részlet széna és 120 font szalma.
Július 22-kén Turcsányi János munkácsi r. k. kántor-tanitó
és Tusnyák József eladtak a várbeli katonaság számára Phaler
Károly élelmezési tisztnek 144 akó bort 1104 írtért. Turcsányi
eladott még az nap Treszkay százados és tábori élelmezési fő
biztosnak is 66 akó bort 7 frt 40 krval, ki Tusnyáktól is vett
ily áron 78 akó bort külön.
Feltűnő, hogy Decső Károly várerőditési igazgató még az
utolsó időben is azon volt, hogy a várfalain uj erőditési müve
ket létesitsen ; e végből július 18-kán harmincnyolcezer közönsé
ges téglát és előbb néhány nappal kétezer
téglát vitetett fel;
augusztus hó 22-kén pedig 377 darab deszkát requiráltatott az
uradalomtól a végből, hogy a vár felső sáncaiban az őrség ré
szére barakkokat, illetve az eső ellen deszkafedeleket készitessen,
menyiben a legénység inkább künn a mély sáncokban üde leve
gőn tartózkodott, mint a dohos kaszamátokban.
Június és július hónapban, mint az általános részben kime
rítően előadtam, a vár alatti sikon Kazinczy táborozván, ennek
íolytán, természetesen a vár is nagyobb forgalomban részesült;
ennek augusztus elején történt elvonulása után pedig a várőrség
az orosz segéd seregek betörésének hirére önvédelméről erélye
sen gondoskodván, a vár alatti sáncok jó karba helyezése után,
a vár környékét őrséggel elzárta s elszántan várla a haza és a
vár sorsának eldöntését, mely, mint föntebb ecsetelem, csakha
mar bekövetkezett; a vár augusztus 26-kán Karlovicz
orosz cs.
altábornok seregének vérontás nélkül átadatván.
Laube Ferenc őrnagy mind végig időzött Palánkán, midőn
pedig az osztrák csapat költözött be a várba, ahoz csatlakozott,
azonban telsöbbsége által felelősségre vonatván, kérelmére 1849.
október 2-kán 19. szám alatt a Munkács városi tanács bizonyít
ványt állított ki számára, melyben felhozza, hogy ő mult 1848.
évi november hónapban, midőn a cs. kir. őrség onnan elvonult
és a magyar sereg beköltözött, csak a kényszernek engedett s
1 9 4
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önként nem ment ki a várból s kívánatára felhozá e bizonyítvány
ban még azt is, hogy igy tpolitikai életét a katonai szilárdság s a
király és uralkodóház iránti ingathatlan hűség és ragaszkodás
»bélyegeztet
(igy.)

*
A forradalom elnyomatása után báró Haynem hadvezér és
teljhatalmú katonai parancsnok korlátlan fennhatósága alatt a
pesti, aradi, pozsonyi, kassai és más hadi törvényszékek nagy
erélylyel folytatók a legszigorúbb büntető eljárást a
^legyőzött
rebelisekkeh
szemben, annyira, hogy 1852. évig hétszáznál több
egyént elitéltek részint kötél és golyó általi halálra, részint bör
tönre és vagyonvesztésre; mig sokan az ostromállapottal szoron
gatott országból elmenekültek, azok pedig, kik külföldre nem
szökhettek, bent rejtőzve lappangtak s mint üldözött földönfutók
a portyázó és szimatoló zsandárok és őrjáratok elől bujkáltak . . .
Igy csakhamar a munkácsi vár börtönei is megteltek ismét poli
tikai elitéltekkel, kik erős katonai fedezet mellett megláncolva
be-be kisértettek . . .
Az e műben érintett szereplő egyének közül elitéltettek
haditörvényszékileg még következők.;
Ámánn Ferencz, volt cs. k. főhadnagy s honvéd őrnagy
börtönre és rangvesztésre 1850. március 4-kén.
Affenberger
(Ormai) Norbert; kit Haynau, mint a 17. lapon
emlitém, önkényileg azért, mert panasz és sérülés gyanánt fel
hozza, hogy a kapitulált honvédeknek a feltételek ellenére, kard
jait elvétette, minden bírósági eljárás nélkül nyomban felakasz
tatott Pesten.
Bangya József szerencsésebb volt, mert csak in effigie akasz
tatott fel. Ő 1817. dec. 2-kán Ajnyón Pozsonymegyében szüle
tett, 1839-ig a magyar királyi testörségnél szolgált, kilépése után
pedig Pozsonyban hirlapszerkesztéssel foglalkozott, 1848-ban azon
ban Percei seregébe belépett s utóbb Kazinczy táborában miiködütt a Sibón történt fegyver letételéig, honnan kimenekülvén,
London és Parisban hírlapírással tartá fen magát; majd az orosz
török háború alkalmával török hadi szolgálatba lépett s felvévén
izlam vallást, nevét Karabatir
Mehemedre változtatta s .mint ezre
des Konstantinápolyban a rendőri osztály vezetője lőn s mint
ilyen elhunyt ott 1868. febr. 18-kán tüdőlobban.
Bercsényi István, querilla-csapatparancsnok, 1852. május 6kán elitéltetett szintén in effigie bitó halálra, ő azonban idején,
hosszasb bujdosás után kimenekült Erdélyen át a külföldre és KisÁzsiában tartózkodott mindaddig, mig az alkotmány visszaállítása
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és az amnessztia kihirdetése után számkivetéséből visszatért és
nagybégányi birtokán elhunyt 1872. február hó 27-kén.
Vásárös-naményi Eötvös Tamás, nemzetőri őrnagy, a mun
kácsi vár ideiglenes parancsnoka, majd főispán és Ung-beregmegyei kormánybiztos 1852. május 5-kén ítéltetett el börtönre és
vagyonvesztésre, de később ő is kegyelmet nyert s többizben
megválasztatott a munkácsi kerület országgyűlési képviselöjéneii.
Frantz Mihály volt cs. kir. hadnagy a munkácsi várban,
elitéltetett 1850. márczius 14-kén börtönre és rangvesztésre.
Földvári Mihály volt cs. kir. testőr és honvédszázados 1851.
január 16. fogságra és rangvesztésre; úgyszintén akkor.
Ghiezi Imre, cs. kir. hadnagy és testőr, volt honvédkapitány'is.
Kazinczy Lajos, 29 éves korú ezredes gyászos sorsát már
fönnebb érintem; ő az előtt a cs. kir. Miklós 9-dik számú huszár
ezredben főhadnagyul szolgált s a szabadságharcz idején ezre
dessé és hadosztály parancsnokává emelkedvén, azért 1849. okt.
24. Aradon halálra ítéltetett és agyon lövetett. Haynau különös
kegyelemből a ráitélt kötél általi halált igy változtatta meg.
Kossuth Sándor, ki a beregi és ungi felvidéken mint ezre
des az átjárások eltorlaszolását tervezte, a forradalom előtt a 12.
számú Nádor huszároknál mint főhadnagy szolgált, majd mint
ily nyugdíjas a honvédseregbe lépett s ezredes lett és 1849. dec.*
5-kén elitéltetett.
Martinyi Frigyes főhadnagy volt a cs. kir. 32-dik gyalogez
redben, majd a honvédseregbe állván be, ezredességig vitte s
elitéltetett 1850. január 18-kán.
Mecséry Gusztáv volt testőr és később honvédszázados a 20.
zászlóaljban Munkács várban ; elitéltetett börtönre és rangvesz
tésre 1850. január 16-kán ; később kegyelmet s a királyi honvéd
ségnél alkalmazást nyervén mint ilyen Munkácson is állomásozott.
Vértesi Mezőssy Pál rang nélkül kilépett cs. kir. katonatiszt
volt, midőn 1848-ban a honvédek közé állott s később mint őr
nagy a Munkácsi vár parancsnokául a fegyverletételig működött.
Elitéltetett 1850. január 30-kán halálra, majd kegyelem utján 18
évi várfogságra és vagyonvesztésre.
Petrovics András mint volt cs. kir. 4-dik huszárezredben
nyugalmazott kapitány és később a 21 honvédzászlóaljban szászados elitéltetett 1849. dec. 5-kén tiz évi várfogságra.
Pongrácz Ferencz rang nélkül kilépett cs. kir. katonatiszt,
majd honvédőrnagy, elitéltetett börtönre 1849< dec. 6-kán.
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Kövesligeti Román Ferenc, született máramarosi oláh eredetű
családból; ügyvédi diplomát szerezvén, Beregmegyében kezde
működni s már 1835-ben megyei táblabíró, később megyei jegyző
és 1841-ben főjegyzőnek választatván, mint ilyen 1845-ig szol
gált megyénknél; akkor Bernjén Istvánnal
együtt (ki 1848-ban
szintén országos, képviselő lett) a góf Schönborn-féle munkácsi
és szentmiklósi hitbizománvi uradalmaknál ügyészül alkalmaztat
ván, az 1848. évi július 2-ra Budapestre hirdetett országgyűlésre
a munkácsi kerület részéről képviselőnek megválasztatott; mely
fényes állásában buzgón működvén, mint ilyen 1849. április 14-kén
a debreceni, ref, templomban a nevezetes függetlenségi nyilatkozazatot is aláirta; miért azután a foradalom elnyomatása után, 1850.
július' 5-kén Pesten az újépületben Abonyi István ugocsamegyei
volt képviselőtársával s másokkal együtt haditőrvényszékileg kö
tél általi halálra ítéltetett ugyan, de nyomban Haynau által meg
is kegyelmeztetett s szabadon bocsáttatván, Munkácson mint ma
gán ügyvéd 1868. december hó 16-kán bekövetkezett haláláig
működött; végrendeletében a munkácsi, fornosi, benedikei, kálniki s egyéb összes birtokait a magyar
tudományos
akadémiának
hagyván, mely hálája elismeréséül diszes síremléket is állíttatott
hamvai fölé .
Szintay János angyalosi szatmármegyei születésű, volt me
gyei tiszti ügyész, alispán, képviselő és beregmegyei kormány
biztos elitéltetett fogságra és vagyonvesztésre 1851. okt. 7-kén . . .
*

•

Végül emlékezzünk még meg azokról, kik a szabadság
harcában innen mint honvédek küzdöttek. A mü folyamában meg
neveztünk már néhányat, de sokakra, kik távol külömböző zász
lóaljakban működtek s ismeretlenül elhulltak, a feledés fátyola
borult s igy a költővel elmondható felőlük, hogy
Nincsen lap a történet könyvében,
Hol neveik fölírva lennének.
Ki is győzné mind fölírni, a kik
Tömegestül el-elvérezének* . . .
Mások' ismét a csatazaj elmultával visszatértek ugyan akkori
sivár otthonukba, de itt a győztes hatalomtól üldöztetve, nagy
részben idegen ezredekbe soroztattak s távoli népek közé el hur
coltattak, mig azok, kik sérülten haza vánszorogtak, itthon küz
döttek a sanyarú élet bajaival, mig egyik másik a jobb örök ha
zába költözött sőt többen megunva a gyászos helyzetet s két
ségbeesve a jobb jövő felett, önként vetettek véget etetők
nek . . . Ezekre is ráillett a dicső Petőfi ihletett verse :
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Ha megtérnek csonkán a csatából',
Koldusbotot ád a haza nékik,
S ha elesnek, a felejtés árja
Foly sírjukon s neveiken végig . . .
Igen, addig, mig 1867. évben hazánkban uj korszak nem
kezdődött, elhagyatva éldegéltek azok, kik a hazát védték; ekkor
azonban a király megkoronáztatása alkalmával nyilvánult nagy
lelkű elismerése, melyet a forradalmi honvédség iránt érzett és
eredményeié, hogy a még életben talált hősöket a nemzet is
nagyobb kegyeletben kezdé részesiteni s a szükségben szenvedő
ket gyámolítani. E célra szolgált azon pénz, melyet ő felsége
mint koronázási ajándékot a honvédek fölsegélésére felajánlott
s melynek következtében az országban honvéd egyletek alakul
tak. Igy Beregmegyében is alakult ily egylet, mely nem csak a
megyei illetőségű 1848 - 49-ki volt honvédeket összeiratta, ha
nem mindazokat, kik akkor a megyében tartózkodtak s honvédr
voltukat beigazolhatták ; mely lajstromra annál inkább volt szük
ség, mert a honvédek ügyét az országgyűlés is felkarolá s gyámolitásukra az állampénztárát is megnyitá. Eképen keletkezett az
alább közlendő névsor, mely háromszázkilenczvenkét egyént tar
talmaz s melyet a Dercsényi László volt honvéd huszár kapitány
elnöklete alatt működő beregmegyei honvédegylet állita össze.
Az elkészített lajstrom és törzskönyv szerint az igazolt honvédek
legnagyobb része a forradalom idején 18—22 éves volt "s azok
közül számosan a munkácsi és beregszászi királyi adóhivatalok
ból húznak most segélydijakat ; felsőbbleg megállapittatván, hogy
a vagyontalan és munka s illetve keresetképtelenné vált honvédek
évi nyugdíjban részesüljenek, mely százados részére 312, főhad
nagy részére 276, hadnagy részére 252, őrmester részére 72,
tizedes részére 54, őrvezető részére 48 és közhonvéd részére 36
forintban szabatott meg. Néhány elaggot honvédünk bevétetett
a budapesti honvéd menházba is, hol teljes ellátásban részesül
nek; de évenként honvéd egyletünk is néhány ruthén és magyar
volt honvédnek külön segélyt utalványoz, mit azok, a nemzet és
ország elismerése jeléül jóleső önérzettel fölvesznek. Megyénk
ből most összesen 134 egyén élvezi a nyugdijt, mig négy az
egylettől kap állandó segélyt. Az igy nyugdíj ázottak" közt van
egy százados, nyolc hadnagy, kilenc őrmester és tizenegy tizedes,
mig a többi közhonvéd. Hogy ezek száma évről évre apad, ter
mészetes, hiszen maholnap a volt legfiatalabb honvéd is hetven
éves aggá öregszik.
Az igazolt volt honvédek névsora im ez ; Ács Mihály, Abkarovics Gergely, Angalet András tarpai, Antal József r. újfalui,
Augusztini Soma munkácsi, Andrássy Ignác beregszászi, Albert
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János nagylónyai, Bábel György s.-oroszi, Baczo József, Babinecz
János munkácsi, Balogh Mihály czetfalvi, Barabás András csarodai,
Barát Péter tákosi, Barkaszi Mihály somi, Bárdos Ede, Baksai
Antal csarodai, Beniczky Alajos, Benyőki Péter somi, Bertók
Imre s.-oroszi, Bertók János munkácsi, Berzsenyi Antal bereg
szászi, Berzsenyi Árpád zápszonyi, Billa Gábor m.-vári, Bikfalvi
József borsovai, Biró Áron halábori, Biró Sámuel munkácsi, Bor
bély János beregszászi, Borkó István borsovai, Borkó Rafael n.beregi, Botos Bálint tarpai, Bloksay Ferenc orvos m.-kaszonyi,
Bloksay István, Buzinkay László munkácsi, Birczák László sztmiklósi, Boray András munkácsi, Ballá György gulácsi, Biró F e 
renc gelénesi, Buda József k.-csonkapapi, Bernát József, Biró Sán
dor, Benyák Péter, Bosko István, Buzáth Károly munkácsi Baki
Károly hetei, Bermann Gyula dr. orvos munkácsi, Bajsza András
sárréti, Bambuskár János izvori, Bálás István naményi, Bimba
Ferenc m.-kaszonyi, Bilák János cserhalmi, Czabán Márton,
Csorba Endre, Csatár Lajos, Csatár Gábor barabási, Chimics János ilosvai, Cseh József beregszászi, Cseh József kisbégányi, Csengeri Károly m.-kaszonyi; Cservenyák András vár
palánkai, Cserepes József csarodai, Csürke Ferenc tarpai, Csoklej
János malmosi, Cicsery Farkas kis-dobronyi, Cserszki István mun
kácsi, Cibulics László, Dano Gábor csarodai, Daróczi Mihály ba
rabási, Debreceni Sándor beregszászi, Dercsényi László bereg
szászi, Dobsa Nándor polyánkai Dobos Gábor munkácsi, Döme
Gyula, Dáncs György, Dancs Ignác, Dancs Menyhért, Dancs F e 
renc, Dancs Tamás; Dávid Ferenc nagyguti, Dokus Károly kisdobronyi, Deák András beregszászi, Drevlyánik György árdánházi, Döme Mihály muzsalyi, Demén Pál jándi, Drebitka István
munkácsi, Dóri Endre, Decső Károly, Dercsényi István, Desko Pé
ter, Dessewffy Zsigmond, Ecsedi János tarpai, Ecsedi Károly n.lónyai, Eckel György, Eckel Antal, Esze János tarpai, Erdei Ben
jámin beregszászi, Ecsedi Antal, Enyedi Péter, Fábián András,
Fegyora János, Fegyora György, Fekete Lajos, Fekete Mihály,
Fedorcsik János, File Márton surányi, Finta István, Freyseysen
Gyula, Friedmann József, Füzeséry Gábor és Géza, Fordzan
László volóci, Fülöp János surányi, Gaboda János, Gaboda László
nagylucskai, Gál József tákosi, Gál Ferenc vámosatyai, Gál Ben
jámin bótrágyi, Genszky István, Gerzsenyi András barabási, Gribovszky Elek podheringi, Gönczy Sándor, Guthy Ferenc bereg
szászi, Grünfeld Márkus, Grack Gyula munkácsi, Hájas Ferenc
barkaszói, Halabárdos Mih. dubrovicai, Haszinecz György ujdávidházi, Házi János munkácsi, Házi János nagylucskai, Heé György
gáti,
Hegedűs
János
r.-ujfalui,
m.-vári, Homokiu.Já
Lehoczky
Tivadar
: Beregmegye
és Hézser
a munkácsiIstván
vár.
nos és Imre dédai, Horthy Gyula tiszaszalkai, Horváth Gábor

beregszászi, Horváth Károly hetyeni, Huberth József munkácsi,
1 hiszti Ferenc esarodai, Harai Pantaleon runófalvi, Hoffmann La
jos munkácsi, Hidi Miklós nagydobronyi, Holovacsko László, Hor
váth Ádám borsovai, Hrehuss Kálmán, Hirholz Lőrinc munkácsi,
Ilosvay Lőrinc, Rezső, Lajos, László és Kálmán ilosvai, Janiczky
Gyula, Járó Sándor gáti, Joó Kálmán munkácsi, Juhász Imre m.vári, Juhász György várpalánkai, Juricska Péter n.-lucskai, Joksmann
Károly, Jevicky Lőrinc ; Kádár József halábori, Kántor János tar
pai, Kati János és András nagybégányi; Katona Gáspár munkácsi,
Kecseti Miklós iglinci, Kelemen Ferenc munkácsi, Kelemen Sán
dor tarpai, Kerekes Károly beregszászi, Kis György munkácsi,
Komári Imre kisbégányi, Komári György beregszászi, Komka
János, Béla és Gyula munkácsi; Koszej Antal drágabártfalvai,
Kopocs Antal tarpai, Kopocs Mih. barkaszói, Kovács Ferenc kis
bégányi, Krajcár József m.-vári, Kozár György n.-lucskai Kranovszki István, Kozma János bubuliskai, Kozma Gábor gombási,
Kun Mih. barabási, Kovács János és Mihály miszticei; Kőszegi
Ferenc kaszonyi, Körösi György zápszonyi, Kúrák György ó-dá
vidházi, Korpos János gázlói, Kucsik János cserhalmi, Kis József
esarodai, Kis János csomonyai, Kudla György munkácsi ; Keresz
tes László, Kovács Pál, Kégli András, Koton János, Klein Sala
mon, Kozma Gergely, Komlóssy Lajos, Komlóssy István, Komá
romi Mihály, Kralovánszky László dr., Kállay János, Klein Jakab
munkácsi, Laskai Menyhért munkácsi, Lázár András esarodai,
Lehoczky Tivadar; Legeza János beregszászi, Lang István mun
kácsi, Lengyel András dédai, Lévai József munkácsi, Lesko Já
nos ujdávidházi, Lesko István kaszonyi, Leszkay Károly és Pál
dédai, Lomaga Péter petrusovicai, Lőkös János m.-vári, Lukacsina
András ruszkóci, Lázár Ferenc n.-bégányi, Lukecsa Andr. sztrabicsói, Lukács György ujdávidházi, Laturszki János f.-vereckei,
Leszkai Ferenc dédai, Láday Bálint beregszászi, Majer György
kaszonyi, Makai Péter m.-vári, Makóczi László n.-lucskai Malyár
András váraljai, Márczy Mihály, Máthé József beregszászi, Martin
János kutkafalvi, Melczer Aurél, Miklós József gecsei, Miski F e 
renc m.-vári, Mocsár János ivaskofalvi, Moczok János borsovai,
Molnár Mihály váraljai, Motrinec Antal munkácsi, Mester István
hetei, Molnár László munkácsi, Molnár János nagydobronyi; Mi
sák András sztrabicsói, Márkus Pál és Ignác kaszonyi, Mihovics
János
malmosi, Molnár János izsnyétei, Melcsák László dé
dai Merényi János (Troli) munkácsi, Miskolczi Pál, Mózer
Vilmos, Molnár Péter, Nagy György m.-vári, Nagy Ferenc
és Miklós borsovai, Nagy Sámuel Jándi, Nagy János be
regszászi, Nagy Bálint és Károly tarpai, Neupauer György mároki,
Nóvák Antal beregszászi, Nóvák Ferenc munkácsi, Nizsalovszki
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Endre beregszászi, Ombódi Áron és István csetfalvai, Orosz
András izsnyétei, Orosz Ferenc barabási; Oláh János idősb és
ifjabb m.-vári. Pacz Mihály; Pallagi József somi, Panasz Antal
és. György nagylucskai, Pap Antal tarpai, Pap István barabási,
Pap Pál barkaszói, Pap Sándor munkácsi; Pataki Ambrus muzsalyi, Pataki László naményi, Pelehács János munkácsi, Pilisy
Ferenc zápszonyi, Prokóp Mih. kajdanói, Petrovics Lajos szolyvai,
Pajda Demeter beregszászi, Pozsgai Ágoston tivadari, Pazuchanics
János cseriénői, Popovics Athanáz oroszvégi, Popovics Demeter
hánykovicai, Pfeiffer József alsö-schönborni, Péntek István kigyósi; — Pilisy MÍKIÓS, Peterdi Sándor, Pozsonyi József, Petrovay
Lajos, Pataky István. — Radics János várpalánkai, Rajkó Mih.
munkácsi, Reha János ignéci, Rjasko András bukóci, Rozgonyi
József barkaszói, Riezenbach Fülöp munkácsi, Rózsa Dániel kaszonyi, Rubis Mátyás n.-lucskai, Ruszin János klacsanói, Ruszin
Mih. dickovicai, Ruszin György szt.-miklósi; Remecki Ferenc
dédai, Rubi Mihály szerzetes csernekhegyi, Román Tódor dávidfalvai, Ruzsák Lajos miszticei, Rácz Miklós, Serzun János ujdávidházi, Simon Sámuel bátyúi, Simon Péter macsolai, Simon Sándor
asztélyi; Spiegel Lipót n.-lucskai, Szabó Ferenc barabási, Szarka
János beregszászi, Szarka Gábor tivadari, Szaxun Antal uj-dávidházi, Szirmai Mih. kaszonyi, Szilágyi Sándor, Szidor Gergely
hátmegi, Szolics László uj-dávidházi, Szopó János és András
szernyei, Szőke Ferenc ugornyai, Szőke. Lajos hetei, Stekermann
Simon munkácsi, Steczo László bábafalvai, Szenkovszky Rezső,
Szikszay Menyhért beregszászi, Szabó István derceni, Szvordák
János n.-lucskai, Szivák Antal laturkai, Szabó Ignác és Ferenc
barabási, Subec György szolyvai Szamodej István hársfalvi, Sas
András csomonyai, Szerencsy Ábrahám beregszászi, Svéd László
dávidfalvai, Szimkovics László polyánkai, Szappanos József, be
regszászi, Seregi Andr. Szontagh Mihály, Schveizer Géza; Szoucsek Tamás, Simon János, Szabó András, Szombati Gyula, Sze
les Pál, Szegő János ; — Szatmári Pál zápszonyi, Takács János
váraljai, Tar István szernyei, Tar Kis István m.-vári Tariska István
szernyei, Telgarec Márton munkácsi, Tomori Antal, Tóth András
szernyei, Tóth Péter r.újfalui, Tóth Péter m.-vári, Tóth József
kis-bégányi, Tóth István és János ilosvai; Totin Péter n.-lucskai,
Turi András gáti, Turóczi József barabási, Tardi Abr. s.-oroszi,
Tőrös Zsigmond tarpai, Tompa Ferenc nagy-bégányi, Tamasko
Mih. derceni, Tschirtsch Károly, Titl Ferenc munkácsi, Uszkay
András beregszászi, Újhelyi Kálmán, Újlaki Ferenc kaszonyi,
Varga Károly gelénesi, Veres Pál m.-papi, Vantus Ignác barka
szói, Várady Sándor m.-vári, Varga Imre kaszonyi, Varga And
rás ignéci, Varga Mih. barabási, Varga Sámuef kaszonyi, Vásár-
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helyi Ferenc macsolai, Vékony Mihály beregszászi, Vokurko Jó
zsef munkácsi, Vanyi József, Vitéz László, Yagányi Antal mun
kácsi; Zámbory Antal nagydobronyi és Zékán Antal miszticei.
Érdemes a megörökítésre az is, hogy a munkácsi görög
szertartású katholikus egyházmegyébeli papnöveldéből nemcsak a
haza iránti szeretetből és lelkesültségből, hanem a hazafias érzel
mű Popovics Vazul - püspök biztatására is mintegy huszonnégyen
a kispapok
közül a honvéd seregbe léptek s vitézül harcolván,
többen vérükkel és életükkel áldoztak a hazának. Sajnos, hogy
e derék hősök közül csupán a következő 16-nak közölhetem ne
veit :
Antalóczy Antal, az Ormai-féle I. honvéd-vadászezredben
szolgált.
Antalóczy Imre, volt honvéd őrmester, később lelkész Lelesz-Pólyán.
Andrejkovics Endre, a podheringi hőstüzér; később mérnök.
Bacsinszky Mihály, honvédtiszt; az aug. 9-ki temesvári nagy
csatában elesett.
Dudinszky

Tódor,

honvédföhadnagy ; később tarnai lelkész.

Erdős Gábor, szintén az I. vadászezredben működött s a te
mesvári, lugosi és mehádiai csatározások után Törökországba
menekülvén, Sumlán, Konstantinápolyban és Várnán 1853-ig tar
tózkodott, a midőn visszatért s gazdálkodott borhidai birtokán.
Ferencsik András, a hires IX-dik honvédzászlóaljban szolgált
s később Ladoméron lelkészkedétt.
Fodor Miklós, mint az I. vadászezredbeli altiszt Lemesány
vidékén ütközetben az orosz katonák által megöletett.
Gribovszky Elek, honvédhadnagy, később lelkész.
Kossej Antal, honvédtiszt, később lelkész Drágabártfalván.
Laurisin János, honvédőrmester, majd lelkész és főesperes
Mokrán.
Leskovics
(Langfi) László a tüzérségnél szolgált; később
Máramarosban hivataloskodott.
Mihálka Gábor, honvédaltiszt; később kir. járásbiró FelsőYisón.
Opriss János, mint honvédvadász elesett a temesvári ütkö
zetben.
Saxun Antal, honvédföhadnagy, később lelkész Ujdávidházán.
Voloscsuk (Dallos) János, tiszt a Bocskai-huszároknál, elhunyt
1877-ben, mint máramarosmegyei hivatalnok.
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Függelék

1.

szám.

A Munkács városi nemzetőrség névsora 1848.
I.

század.

Százados Ruzsák Lajos, főhadnagy Joó Alajos (1849-ben
százados lett), alhadnagy Maurer Fülöp és Gecsey Bálint, őrmes
ter Waáry László és Kovács Gábor ; dobosok Lengyel József és
Rózner Ignác.
1; tized : Biró Gergely tizedes, nemzetőrök: Makkai József,
Benkő György, Teitelbaum Lebi, Halpert Abr., Koczák István,
Turi István, Kortvai László, Tóth János, Varga József, Szarvas
Andr. Ádám János, Juhász Istv., Mészár Istv., Perka József, Kis
Mózes, Csapó József, Bolyog Andr., Benedek Andr., Kulcsár
Fer., Bán István, Medgyesi Istv., Bácskai József, Takács István.
2. tized : Bertók Lajos tizedes. Nemzetőrök : Szathmári Já
nos, Baksa Andr., Tóth Benedek, Tivadar János, Vataha Már
ton, Nagy József, Stefek József, Szikora János, Orosz László,
Guthi László, Teliinger Márton, Galambos Ferencz, Kapcsos Jó
zsef, Palágyi Istv., Bárányi Istv., Palágyi Andr., Zéber Antal,
Lengyel János, Jászai János, Horváth László, Turjanica László.
3. tized: Király János tizedes. Nemzetőrök : Fodor István,
Hartmann Károly, Balogh Istv., Tárczy Zsigm., Pető József, Joó
Lajos, Orosz Gergely, Káplár Mih., Szenczi János, Vohházy J ó 
zsef, Andrássy Ferenc, Tárczi Dávid, Klimko Sándor, Meiszelsz
Hersko, Klein Izrael, Milesz Istv., Bakó Károly, Máté József és
Sándor, Aros Andr.. Balogh Sámuel.
4. tized: Kis Mihály tizedes, Nemzetörök : Faber Ignác,
Nagy Bálint, Szikszay Istv., Dera János, Akermann Mendl, Szabó
László, Sebestyén Antal, Váradi Samu, Kóródi Istv., Bohus Istv.,
Csákán Ferenc, Gern Antal, Lakatos János, Vizner Antal, Orosz
János, Buza Gy., Papp Lajos, Mádi Istv., Gerzsenyi Pál, Olsienkovics János, Hrabár János, Oesztreicher Abr.
5. tized: Meisels János, tizedes. Nemzetőrök: Dobrajevics
Jakab, Lang János, Jankovics Imre, Fuchs Mih., Meisels Mózses,
Taub József, Demjén István, Brukovszki Ferenc, Lorber Izsák,
Schönfeld Samu, Hauzmann Aron, Spira Simon, Klein Mendl,
Mermelstein Abr. és Dávid, Peskó Dávid, Paur Mátyás, Weinberger Menyhért, Welber Józs. Lébi, Dávid Sámuel.
6, tized: Friedmann Ignác tizedes. Nemzetőrök: Wimmerth
Antal, Nóvák Sándor, Rauch Fer., Dobai János, Meisels Móric,
id. és ifjabb, Brand Náthán, Sichermann Mátyás, Weisz Móses
Lébli, Lichtenstein Márton, Neumann Bernát, Weisz Farkas, Handelsman Móses, Krausz Dávid, Amsei Dávid, Stern Áron, Róth
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Peszach, Feldmann Majer, Klein Majer, Kontner József, Grosz
Salamon, Rózner Berko,, Herskovics Ábr.
7. tized: Balogh István tizedes. Nemzetörök : Tóth Andr.,
Lengyel Mih., Tárci Lajos, Krasznai Károly, Balázs Andr., Kocsi
János, Toborffi Antal, Czollnei Károly, Molnár János, László Já
nos, Bodnár Gy., Antal Samu, Spiegel Náthán, Kac Jakab, Berkovics Májer, Weisz Ábr., Szóle Mendl Wolf, Blayer Pinkász,
Farbenblum Simon.
8. tized : Teliinger Dávid tizedes. Nemzetörök: Sztankovics
József, Mih.-és János, Kis Andr., Károly Mih., Juhász Pál, Baksa
János, Máté Dániel, Galambos János, Sebők Károly, Péter József,
Szarvas János és László, Dolinái Péter, Kahn Berko, Dómokos
Ferenc, Halpert Leopold, Galgócy Mih., Kállay János.
9. tized : Nemes Ádám tizedes. Nemzetőrök: Kis Ferenc,
Bertók Károly, Fried Márton, Zronek Ignác, Gold Simon, Meisels
Dávid, Fried Jakab, Kahn Juda, Grosz Ábr., Steuer Lajos, Tasnádi Samu, Szunyogh Lajos, Bazilovics János, Haraszti Lajos,
Kesztenbaum Hermán, J Jamniczky Andr., Kesztenbaum Móses
Lébi, Hoch József, Oláh Sámuel.
10. tized : Maurer Vilmos tizedes (később hadnagy lett).
Nemzetőrök: Kovács József, Gőz Sámuel, Péter Andr., Laszkorik
Andr., Kovács Alajos, Török József, Hajdú János, Klein Sándor,
Laurenszki Pál, Kalus Náthán, Bus György, Herskovics Berkó és
Salamon, Weisz József, Rozenberg Salamon, Engl Mendl, Hers
kovics Irén, Ázik Lébi, Weisz Izrael Bér.
11. tized: Lichtblau Simon tizedes. Nemzetőrök : Oláh István,
Fischer Jakab, Weinberger Leopold, Klein Adolf, Lindemann
Jakab, Weinberger Wolf, Klein Jakab, Mermelstein leik, Áron
Honig, Salzberger Májer, Schimmer Jakab, Hrabéci Sándor (gyógy
szerész) Mermelstein Izrael Beér, Laufer Mih., Künsztler Samu,
Grünbaum Dávid, Berko Hermán, Gold Dávid.
1.2. t i z e d F i s c h Móric tizedes. Bornemisza Lajos, Placzer
József, Keményesi Ádám, Popovics László, Langermann Lázár,
Feldmann Náthán, Fuchsz Leopold, Spiegel Lebi, Klein Izrael,
Róth Hersko, Schönfeld Izsák, Stern Plersko, Appeldorfer Hersko,
Izsák József, Roth Móses, Weisz Izrael, Mermelstein Izr., Klein
Wolf és Weisz Hermán.
Il-dik század.
Százados Nedeczey Ferenc, főhadnagy Dragonszki József,
alhadnagy Szikszay Károly és Kis József, őrmesterek: Nuszer
Antal és Halpert Mór. Tizedesek : Gerber Miklós, Wimmert Vida,
Bauer József, Telgarec József. Kohanszki János, Váradi Antal,

-

167

—

Lőrinczi Zsigm., Dobai János, Szegedi Sámuel és Burger József.
Dobos Dobszai István. Nemzetőrök : Wimmert Antal, Tucsnyák
(Kövér) Ferenc, Bozsár József, Szini Gedeon, Tégli József, Gecsey György, Hires Andr., Kovács László, Lukács Joakim, Do
linái János, Fehér János, Zólé Henrik, Fazekas Károly, Kis Gy.,
Meisels Abr., Scharf Márton, Bökényi Mih., Döbrei János, Molnár
Fer., Pálfi Ján., Einer Ján., Rusz Antal, Jákob Mih., Varga Gy.,
Mocsár János, Szegedy Károly, Steczko Sándor, Tóth István és
György, Szabó Mih., Szerencsi József, Muszka Mih., Grega Mih.,
Kallus Abr., Szolovinszki Mih., Lázi István, Skrabatovics Mih.,
Diószegi Mózes és Károly, Licica József, Péter Istv., Csarnagorszki János, Hozenreiter Károly, Kőszegi János, Deutschschmidt
Mih., Pillér József, Telegdi Lajos, Tóth Pál, Fehm Károly, Scharf
Gáspár, Petz József, Zahler Mih., Metz Gy., Laskai Péter, Hável
János, Malyár Gy., Cipf Mih., Logojda László, Borköles Andr.,
Volosin János, Laskai László, Horváth Dankó, Manzinec László,
Borköles Mih., Bucsin Mih. Lengyel Ferenc, Borköles János,
Halavács Ján., Maruszinec László, Borköles Mih., Pelechács Ján.,
Bucsin János, Korinko Mih., Babila János, Melles Fer., Haluska
Gy., Gelevajda László, Brescsák Ján., Dankulinecz. László, Loszkorik László, Tüczki Mih., Surán János, Varga Orosz János,
Maszalovies Dem., Motrinec Illés, Maklinec Sándor, Varga Len
gyel János, Tenkács László, Valkóc János, Halkovits Mih., Lukács
János, Beér Leonhard, Kacsó Mih., Lengyel Dusinec János, Fülep
János, Karmazsin Demeter, Kleptács János, Hesz Vencel, id.
Nuszer János, Juhász Fer., Tőkés Márton, Mitrák Mih., Tritlhubert János, Frantz Ant., Pillich János, Kovalszki Vilmos, ifj.
Oláh László, Alexovics János, Perl Sámuel, Bernát József, Kebel
János, Vataha Gy., Dobos Imre, Vágányi Mátyás, Keresztes Má
tyás, Pető Mih., Hegyes János, Irsák János, Weinberger Simon,
Beniczky József, Horovitz Samu, Schvarz Abr., Kroó Hermán,
Kovalik János, nuszlánder Izsák, Pozsga János, Görög János,
Weinberger Salamon, Tóth Ferenc, Horovitz József, Dankulinec
Mih., Küzmann Gy., Borköles Gy., Dankulinec Ján., Lengyel
Mih., Vágányi Sebestyén, Zóbel Mendl, Haupt Náthán, Maruszi
nec László és Mih,, Csenged János, Viszkocs János, Orosz Gy.,
id. Oláh János, Orosz János, Popovics Fer., Fülmond Farkas,
Vókács Ján., Csicsirka Andr., Markovics Gy., Sternbach Simon,
Lichtenstein Bernát, Fuchsz Dávid, Denenfeld Lebi és Fried
Móric. E szerint volt a főtiszteken kivül az I. században 255 és
a Ií-dikban 167, összesen 422 nemzetőr. Expedíciók alkalmával
kapott az őrmester öt napra 2 frtot, a tizedes 1 frt 20 kr. a do
bos 32 és a köznemzetőr 40 krt. p. p. és egy-egy adag kenye
ret naponkint.

Függelék

2. szám.

j -

»Munkács város t. közönségéhez!
Hozzátok, nemeslelkü férfiak, magyarhon vitéz fiai, legye
nek a mai első — szabad keblünkből ömledező szavaink in
tézve !
1848. évi február hó utolsó napjai megszüntették a közép
kori durva sötétséget és meggyujták az európai nemzetek javára
a szabadság sugarait. A márciusi nagy napok meghozták a tavasz
sugaraival osztrák népei számára az igaz szabadság tavaszát;
összedűlt végre a régi átkorhadt ház, melynek helyén fog a
magyar, szláv, német és román ajkú népeknek oltalmat és bol
dogságot biztositó uj épület emelkedni.
Március 20-kán kiürültek Lemberg, Krakkó, Milánó és Ve
lence politikai mártírokkal megtöltött börtönei s néhány nappal
később a brünni és kufsteini tömlöcök is. A mi egünket még
akkor is villámterhelt vészteljes fellegek boriták, midőn a nyugoti
és közép Európának nemzetei már a közszabadságnak örvendet
tek, mert Lemberg nyirkos, sötét fogházaiban és Munkács vára
rideg és komor börtöneiben majd nyolc éven át nyomorog
tunk . . .
Magyar és Lengyel ország nemes és nagylelkű fiai, Bereg
Szepesvármegyék fenkölt lelkű férfiai és a szabadságnak erős ba
rátai ! Ti áthatva a jog és igazságtól s az erkölcs és szabadság
érzettől fölemeltétek szavaitokat s riadó felhivástoknak és a nem
zet szilárd akaratának meghódolt a győzelem, szent hitű felkiál
tástokra mint varázsütésre eltűnt' a zsarnokság s a hegyek mel
lől teljes fényében, mint sötét sírjából feltűnt a szabadság dics
fénye.
Ma, 1848. május hó 2-kán kiürültek Munkács várának testet-lelket enyésztő börtönei is, kivéve kettőt testvéreink közül,
kik még folyvást ott sinlödnek. Mi alulirtak, kik nyolc évi börtönözés és szenvedés után végre szabadokká lettünk,' nem va
gyunk még oly állapotban, hogy a • szabad levegőt minden vissza
hatás és szivszorongás nélkül magunkba szivhatnók s épen azért
csak gyöngén intézhetjük hálaszavainkat hozzátok, nemes férfiak,
hálát irántunk viseltetett részvétetekért s közbenjárástokért. Há
lát és köszönetet mondunk nektek atyáink, anyáink, testvéreink
és hozzátok szeretettel viselkedő Lengyel ország nevében !
Éljen a kölcsönös tioldogitás, védelem és szoros magyar és len
gyel testvériség! Éljenek hü testvéreink, a szeretet és kölcsönös
hű bizalom övedzen mindnyájunkat. Bátorság és kitartás min
dent meggyőz és megkoszorúz! Munkács, május 2. 1848. Ski-
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binski Bódog, Majevszki Rajmund, Agonás Pompejus, Solcz Jó,
zsef, Lilipop Gyula, Szucbodolski József, Branievski RománStradio.t József, Auffenberg Norbert, Söldenhoffen Károly, Favini
József.
Függelék 3. szám.

Mészáros Lázár beköszöntője.
19. sz. A htdügyminister Beregmegye közönségéhez.
Megszokott 35 éves hadi pályánírói, hazám és királyomtól,
urunktól, a hazai hadügy élére állíttatván ; midőn ennek súlyos
terhét gyenge vállaimra, venném s azt mindannyi tisztelt polgári
hatóságoknak egyéb hódolattal jelenteném ; — tekintve azt, hogy
a valóban nagyok sem nélkülözhetik a közös segélyt és hozzá
járulást, e szerint én is, ki jelen körlevelemben magamat bemu
tatva, önöket üdvözlöm, annál inkább igénylem és kikérem ta
nácsukat és közremunkálásukat ; hogy e bonyolódott és borongós
időben, a honnak valódi hasznát e pályámon is előmozdítani
mindinkább képes legyek.
Ki egyébiránt, midőn legjobb akaratom mellett s szolgálati
készségemet, egyszersmind alkotmányos uton leendő haladási tö
rekvésemet fölajánlom, egyúttal magamnak igaz honfiúi barátsá
gukat és szívességüket ismételve kikérem.
Budapest, május hó 28. 1848.
Mészáros Lázár.
Beregmegye június 5-ki viszontüdvözletére, a hadügyminisz
ter igy válaszolt:
1

•

266. A hadügyminiszter Beregmegye közönségéhez.
Budapest, június 10. 1848.
Önök folyó hó 5-kén kelt 38. számú levelére szerencsém
van felelni : hogy az abban nyilvánított üdvözletet köszönöm s
viszonzom, Irántam bizodalmuk legnagyobb szerencsém. Annak
megfelelni első feladatom. E feladatnak kívánatos . megfejtéséért
kezeskednék, ha tehetségeim erős akaratommal egyensúlyban áll
nának. Azonban, mit tapasztalásom jósol és az idő szükségeinek,
minden erőm megfeszítésével, minden percem feláldoztával, vég
rehajtani törekszem. Ha ez elég : vágyaink központja : a haza
boldogsága, alapítva, a fenyegetődző vihar lecsendesítve van s a
borúban bujdosó nap honunk egén majd fényleni fog.
Mint önök bennem, én önökben bizva s szives jóvoltukba
magam ajánlva, vagyok lekötelezett szolgájuk Mészáros Lázár,
hadügyministor.
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Másnap június 11-kén pedig ezt irá Beregmegyéhez : Buda
pest, június 11. 1848.
Midőn a megye közönségének szives üdvözletét és bennlm
helyezett bizalma szives nyilvánulását érzékeny köszönettel fogad
nám, szerény öntudattal kell elismernem, hogy még arra érdemeket
nem tettem ; azonban ha mindazt megtettem, mit legbuzgóbb
hazafiúi törekvésem, honom iránti szeretetem édes hazánk borúi
között ennek megmentésére czélzó legelszántabb törekvésem,
éltem legfőbb szakmájául tüze k i ; reménylem, hogy önök üd
vözletét elfogadhatom, addig is szives hajlandóságom kijelenté
sével maradok Mészáros Lázár hadügyminister.
függelék. 4. szám.
I.
1071. Az országos honvédelmi bizottmány.
Beregmegye

közönségének

Naponként ujabb adatokból jön világosságra azon alacsony
összeesküvés, melly Bécsben a népnek nagyszerű felkelése által
Latour megérdemlett büntetésével szétüzött Kamarillának terve
szerint Magyarországnak alkotmányos szabadsága ellen több ol
dalú katonai betörésekkel akarta az önkénynek uralmát ismét re
ánk erőszakolni.
Ezen alacsony erőszakoskodásnak legújabb jele azon tény,
hogy egy bizonyos Simunics nevü ember, ki magát
Generálnak
nevezi, hivatkozva valami rendeletre, melyet a magyar kormány
tól sohasem kapott — anélkül hogy a legdurvább népek között
is tiszteletben tartva azon népjogot tisztelte volna, — hogyha
mint ellenség jön, legalább felmondja a barátságot és becsületes
mivelt ember módjára elébb hadat izen, — Sáros megyébe be
tört, miért is ezen Simunics semmi esetre sem mint becsületes
ellenség; de egyenesen mint rabló törvén be Magyarországba,
következésképen nem is mint ellenség, de mint haramia és rabló
tekintetvén, — közhirré tétetik, hogy mind ezen rabló maga,
mint minden társai és minden vagyona közprédául jelöltetnek ki,
és meghagyatik Magyarország minden lakosainak, hogy ezen rabló
csapatot minden uton és módon agyonverni, kizsákmányolni s
nekie mindenkép ártani, mindenki hazafiúi kötelességének tartsa;
sőt hazaárulásnak vétke és bűne alatt tiltatik bárkinek ezen rab
lókat bármivel ellátni, bármivel élelmezni vagy segíteni, és ezen
valamint Sáros, Abauj, Borsód, Torna, Szepes, Máramaros, Ugocsa, Ung, és Gömör vármegyék főispánjaínak, ha ezek jelen nem
volnának, az alispánoknak ezennel legszorosabb felelet terhe alatt
meghagyatik, hogy ők a megyéjekbeni népfelkelést mint a megyék
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főkapitányjai rögtön tettleg felállítsák, mind azon helységekben,
mellyekben őket helyes politikai ok nem tartja vissza, semmi fá
radságot nem kiméivé, — egyszersmind tudtul adatik az is, hogy
ezen népfelkelés egyenesen ezen rabló csoport ellen ezen főve
zéri parancsnokká kinevezett Pulszky Sándor alezredes urnák ren
delkezése alá rendeltetett, kinek parancsától fog függni merre
menjenek és hová keljen menni és mit cselekedni ?
Egyszersmind az is közhírré tétetni rendeltetik, hogy ma
gának a rabló Simunicsnak fejere 100 ezüst forint és ezen rabló
csoport minden egyes tagjának fejére 21 ezüst forint jutalmak té
tettek, — akár élve, akár halva, kerítse valaki birtokába és az ál
lomány ezeknek rögtöni kifizetéséről intézkedend.
Mellyeknek pontos és szigorú teljesítése hazaárulásnak
vétke
és terhe alatt mindenkinek szent köteleségévé tétetik. Pest, októ
ber 15. 1848. Az országos honvédelmi bizottmány: Kossuth
La
jos elnök.
II.
5012./N. O. Az országos honvédelmi bizottmány Bereghmegye közönségének. Tapasztaltatván, hogy az ország több ha
tóságai a honvédujoncokat nem csak negyedrészben, a mint ren
delve volt, hanem ezentúl egész számban is kiállítják; ezen készségök a haza jelen körülményei közt szívesen fogadtatván, ezen
nel utasítva vannak az illető hadfogadó kormányok, hogy a ha
tóságok által hozzájok bármi számmal utasítandó újoncokat elfo
gadván, azokból zászlóaljaikat megalakítsák, a feleslegről pedig a
honvédelmi bizottmányhoz rögtön jelentést tegyenek, addig is
ellátásáról gondoskodván ; önként következvén hogy azon feles
szám is a többi honvédekre szabott feltételek szerint kell hogy
az illető hatóságok által kiállíttassák. Budapest, október hó 8-kán
1848. A honvédelmi bizottmány nevében Kossuth Lajos, elnök.
111.

1061. E . sz. Az országos honvédelmi bizottmány Beregh Me
gyének.
A honvédelmi bizottmány hivatalosan értesülvén arról, hogy
Galiciából Magyarországba olyan katonaság készül áttörni, mellyet az országba nem a honvédelmi bizottmány rendelvén be,
ellenségnek tekintendő, ennél fogva szorosan meghagyatik e me
gyének:, hogy mindazon utakat és szorosokat mellyek Galiciából
Magyarországba vezetnek, felásva s fával és kövekkel elrekesztve
torlaszolja el és az ellenség betörését tőle kitelhető módon gá
tolja. Pest. október 14-én 1848. az országos honvédelmi bizott
mány Kossuth Lajos elnök. 1061. E . Kívül: Az országos honvé-
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delmi bizottmánytól. Bereg Vármegye Közönségének Beregszász
ban. Hivatalból sürgöny által.
Megjegyzem, hogy e rendelkezés azon alkalommal történt,
midőn hire ment, hogy az osztrák kormány elhatározza, az orszá
got minden oldalról egyszerre megtámadni s ártalmatlanná tenni :
elrendelte, hogy báró Harnmerstein lovassági tábornok vezérlete
alatt Jellasich bán a Duna jobb- és Wrbna annak balpartjára;
Simunics Nagyszombat felé a Vág völgyön, gról Schlick Ferenc
Kassának, Galíciából, Puchner Erdélyből és Nugent Stiriából in
duljanak seregeikkel. A Hartmann-féle cs. k. 9 dik ezred 2-dik
zászlóalja akkor Munkácson, Máramaros-Szigeten és Szatmármegyében elhelyezve lévén, 1848. okt. 13-kán annak parancsnoka
báró Pkdolit Treuenstein Frigyes őrnagy Szimunics tábornoktól
futár által azt a sürgős parancsot kapta M. Szigeten, hogy 24
óra alatt meginduljon és Kassán egyesüljön az ott gyülekező csa
patokkal; ö mint az 53. lapon előadatott, mégis indult, útközben
négy fegyverese a magyarokhoz átszökvén; de Munkácsnál aka
dályokra találván, innen Kassa helyett Vereckének fordult, s Galicián csatlakozott gróf Schlik seregéhez, melylyel azután a had
járatot folytatta, mig végre 1849. április 4-kén a gödöllői csatá
ban két golyótól találtatván, elesett és a pesti katonai temető
ben csendben elhantol tátott.
A 9-dik ezred 4-dik zászlóalja 1849. év elején az ország
észak-keleti határszélen a Beszkidek körül tett őrségi szolgálatot,
mennyiben hire ment ott annak, hogy Woroniecky herceg 3000
lengyel önkéntessel és még több fegyverzett magyarral a határ
mentében készen áll s igy megakadályozni akarta azt, hogy ezek
Galiciába betörjenek s ott felkelést szitsanak ; az ezred 21-ik szá
zada febr. 15-kén Viszokán és a 22-dik százada Krevka helység
ben tanyázott; majd márciás 21- kén Máramárósmegyében a ha
tár szélen fekvő Torony a és Novoszelica nevü helységeknél meg
támadta az ott portyázó magyar csapatokat, maga Barkó tábor
nok vezetvén a dandárt / akkor történt Toronyánál az is, hogy
Dobrzánszki Gyula nevü tizedes a Hartmann ezredből épen ak
kor terite le egy honvédet, midőn az Barkót vevé célba, miért
is ő és Zabeskidzki Iván nevü közlegény a vitézségi éremmel
kitüntettettek*) A 3-dik zászlóalj pedig részt vévén az 1849. áp
rilis 22-diki podheringi ütközetnél, itt abból elesett négy harcos
és megsebesült Kornsberger József főhadnagyon és Varhava Ala
jos századoson kivül 8 egyén, 11 pedig eltűnt.
Az emiitett ezred története szerint, Barkó tábornok dandárával való betörésének célja az volt, hogy csapataival támadókig
*) Gesclücbte des k. k. 9-ten Inf Reg. 377. lap.
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lépjen fel és Munkácson s Ungváron keresztül Kassának tartson
s igy a Kassa felé törekvő V'ogel tábornok hadtestével a közle
kedést fentartsa; mi azonban Podheringnél meghiúsult.
Függelék 5-dik szám.
Az országos honvédelmi bizottmánytól Mihályi Gábor, kirá
lyi biztos úrhoz intézett rendelet. 951. sz. a.
Már eddig önnek bizonyosan tudomására van a
Jellasich
táborának megveretése Sukorónál, valamint az, hogy a pártütő
tábora Mosonig űzetett a mieink által. Ott segítséget várván Bécs
ből, e miatt a bécsi nép fellázadt és a segítség küldését mega
kadályozta.
A horvát lázadókkal kapcsolatban a felső tót vidéken, va
lamint a duna-szerémségi partjairól ujabb betörések történtek ha
zánkra....sőt Morvaországból katonaság jött be, valamint a Galíci
ában tanyázó katonaság is fenyegető mozdulatokat tesz határa
ink felé.
Ennyi ellenségeink közt még az oláhság is nyilt lázadásban
tört ki, mint önnek s a kövárvidéki főkapitánynak, utóbb Nagy
bánya város, Bereg, Ugocsa, Középszolnok megyei alispánoknak
tudósításaikból értesültünk.
Ezen önnek ügyelete alá bizott vidéken kiütött lázadások
lecsillapítására a szükséges sorkatona-erőt az ország jelen állásá
ban innen nem adhatjuk, valamint a fegyverezés dolgában is,
miután pár hét alatt egész sereget kell kiállítani, a nagy hiány
miatt, a szükséghez képest nem' intézkedhetünk; mindazonáltal
meglévén győződve, hogy az ily mozgalmak ha első megindulá
sukkor kellő szigorral és óvatossággal el nem nyomatnak, a tör
ténhető kihágások által, nehezen fékezhető lázadásokká fajulhat
nak, ezért önnek következőket adjuk utasításul.
1. Begyakorlott sorkatonaság nem lévén, az ellenség elől
nélkülözhető a szatmármegyei újonc honvédeknek egy zászlóalja
rögtön kiállítandó s mozgó őrség gyanánt önnek rendelkezése alá
adatik.
2. Szatmármegyébe küldetik ezzennel ezer darab fegyver,
valamint mult alkalommal 300 darab fegyver, mely Szatmár vá
rosnak küldetett, a megye által letartóztatván, ez is honvédi tu
lajdon gyanánt' tekintendő, mert szilárdul elhatározá a honvédelmi
bizottmány, hogy a fegyver jelenlegi szűkében csak rendkívüli
esetben adhat a nemzeti örségnek fegyvert, midőn a rendes újon
cokat sem birja még felfegyverezni.
3. A Szatmármegye által elfoglalt fegyvereket szedesse be
és adasson át 200 darabot a nagyon fenyegetett Nagybánya vá
rosi örségnek, száz darabot pedig Szatmár városnak.

4. Ugoesamegyében 220 újonc állíttatván, azoknak számára
is a szükséges 250 darab fegyver kiadatik.
5. Beregmegy'ében eddig mintegy 450 újonc állíttatván ki,
ezeknek számára a szükséges fegyver, 500 darab kiadatni ren
deltetett.
6. Közép Szolnokmegyébe 500 darab fegyver már azelőtt
küldetvén, most ujolag 500 darab adatott ki az ottani ujoncqk
felfegyverkezésére.
7. Szatmármegyébe közelebbről 30 ágyú küldetvén a Szatmárban levő más 4 darab ágyút ezek szerint fel kell szereltetni
s a külömböző pontok szerint a mozgó honvéd csapatok közt
kiosztatni.
8. Mind ezen külön fegyveres csapatok támogatva a beregi,
ugocsai, szatmári és középszolnoki mindennemű más fegyveres
erő által egyetértve s egymással érintkezésben fognak működni.
9. A szatmári honvédzászlóaljhoz parancsnokul őrnagy Ka
tona Miklós lévén kirendelve, minthogy ama vidéken hol az oláh
mozgalmak központja van, legtöbb helybeli ösmerettel bír, az
apróbb csapatokat Ugocsában, Szatmárban, Kövárvidéken, Kö
zépszolnok és Krasznában az ő katonai parancsnoksága alá he
lyezzük, természetesen értetvén, hogy ö mint a katonai erő ve
zetője, önnek rendelkezése alatt álland.
10. Középszolnok s Kraszna megyék önnek jelenlegi műkö
dése helyétől távol esvén, segítségül a Középszolnokban működő
táborozási biztos Décsey Lászlót
kormánybiztosul nevezzük ki;
Szatmárban és Ugocsában azon megyék erélyes első alispánjai
fognak önnek mindenekben segédkezet nyújtani.
11. Hogy a lázadás a fennevezett vidékeken tovább ne ter
jedjen, hirdettessen őn a lázadásban levő vidékekre
haditörvény
széket és organizáltassa a rendes hadi erő 'parancsnokságánál,
valamint arra is felhatalmazzuk, hogy a megtérőknek, kivévén a
vezéreket, bűnbocsánatot hirdethessen.
12. A máramarosmegyei bizottmány jelentéséből az tűnvén
ki, hogy a Máramárosban fekvő sorkatonaság roszszellemü, ennél
fogva annak vagy megnyerésére vagy lefegyverzésére
tegyen
szükséges intézkedést; valamint főgondját arra fordítsa, hogy a
bánya-városok és sóaknák minden támadás-tói sikeresen megóvattassanak.
Ezek szerint mintegy 200 honvéd és több ezerre menő nem
zetőrsége azon megyéknek és városoknak, valamint Szatmárnak
több századokból álló lovas nemzetőrsége hét ágyúval levén ren-

— 175 —
delkezése alatt; ha Tasnádról, Nagybányáról és Halmiból teljes
erővel kezdődnek meg a hadimozgalmak, kétség sem lehet, mi
szerint a kezdetben levő lázadás még csirájában elnyomatik.
Minekutána mindezen mozgalmak egy forrásból erednek s
pedig mint csalhatlan oklevelekből világos, fajunk s nemzetünk
kiirtására irányoztattak; önnek erélyességétől s minden esetre
szigorú eljárásától várjuk, hogy ezen mozgalom mindjárt kezdet
ben elnyomassák, mert esak igy lehetséges, hogy a szegény fé
kevesztett nép a legkevesebb vér áldozattal a törvényes ösvényre
vezettessék. A bujtogató szigorú megfenyitésével a rend biztosan
helyreállittassék. Kelt Budapesten, október hó 10-kén 1848.
Függelék 6-dik szám.
Hadgyakorlati és mozgási parancsszavak a magyar nemzeti
őrsereg
számára.

I. Mozgás.ok kifejlett
1. Figyelj !
Jobbra (balra) igazodj
azodj !
Kardot ránts !

Balra (jobbra) nézz !
Féljobb (bal) !
Arc !
Jobbra (balra) át !

2. Arcvonali
Arcvonallal indulunk !
Indulj !
Gyors lépés !
Kettős lépés !
Állj !
3. Szakadások

Jobbra (balra) huzodj !
Egyenest !

indulás.

Az arcvonalt megfordítjuk !
Jobbra át i
Arcvonallal indulunk !
Indulj ! Állj !
Az arcvonalt visszaállitjuk !
Jobbra át !
előkelő

Szakasz ! (félszázad) állj !
Soronként balra (jobbra) szakádunk !
Félbal (jobb) indulj !
Jobbra (balra) fejlődünk !
Indulj !
4. Húzások

vonalban.

hátráltatásoknál.

Soroként balra és jobbra félszá
zadokba szakadunk !
Félbal, féljobb !
Állj ! jobbra és balra fejlődünk !
Indulj !
Indulj !

arcvonali

indulás

közben.

Zászlóalj jobbra (balra) tarts !
Egyenest 1

II. Jobbra vagy balra alakult

csapatok képezése.

5. Egyes sorú csapat.
Soronként jobbra ! (balra) !

Féljobb ! (bal) !
Csapat indulj !

6. Kettős sorú

csapat.

Kettős soronként jobbra (balra) ! Féljobb (bal) !
Csapat indulj !
7. Osztályos

csapat.

Szakaszokkal (félszázadokkal,
Szakaszokkal (fél vagy századok
századokkal) jobbra kanyarókai) jobb szárnyról indulunk!
dunk !
Jobb szárnyszakasz (fél- vagy
Jobbra kanyarodj ! indulj !
század) indulj !
Szakaszokkal (fél vagy száza- Balra kanyarodj !
dokkal) jobb szárny előtt
Egyenest !
csapatra !
Szakasz (fél- vagy egész század)
Jobb szárnyszakasz (szárny fél— indulj !
század, század) egyenest, a
többi jobbra kanyarodj! Indulj!
8'. Osztályos csapat
hátra.
Szakaszokkal (fél- vagy száza- Jobb szárnyszakasz! (fél- v. szá
dokkal) hátulról balra kányazad) egyenest, a többi balra
rodunk !
kanyarodj ! indulj !
Jobbra át !
Szakaszokkal fél- v. századokkal)
Szakaszokkal (fél v. századokkal)
hátulról jobb szárnytól indubalra kanyarodj ! indulj !
lünk !
Szakaszokkal (fél v. századokkal) Jobbra át ! jobb szárnyszakasz
hátulról jobb szárny előtt
(szárnyfél- vagy szárnyszázad)
, csapatra! jobbra át !
indulj !
9. Nyílt osztályos csapat
Indulása.
Csapat indulj !
Jobbra (balra) nézz !
Csapat! jobbra (balra) igazodj !
t

10. Nyílt osztályos

csapattal

félre

Indulás.

Kettős soronként balra !
Csapat jobbra (balra) húzódj !
fél bal !
Indulj !
Csapat — indulj !
Állj ! arc !
Állj ! arc!
Egyenest !
11. Nyílt osztályos csapat kanyarodása
Indulás közben.
(Balra kanyarodunk)

Balra kanyarodj ! egyenest 1
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12. Nyilt osztályos
Bal (jobb) szárny elő
13. Nyilt osztályos

—

csapat

irány

változása.

Bal (jobb) szárny elő !
Egyenest !
csapat

átkanyarodása.

Szakaszokkal (fél v. századokkal) Csapat indulj !
• jobbra (balra) át kanyarodj !
indulj!
14. Osztályos csapat
megfordítása.
Csapatot megfordítjuk!
A csapatot vissza állítjuk !
Balra! (jobbra) át! csapat indulj! Balra (jobbra) át!
15. Az osztályos csapatok kapcsolása féltávolnyira.
Féltávolra zárkózz ! indulj !
(j
Az utolsó osztály allj, a többi
balra (jobbra) á t ! jobbra
(balra) nézz ! féltávolra zár
kózz ! indulj !
16. A félig nyílt csapat nyílása egész távolnyira.
B a ] r a

Egész távolra nyilunk ! első
osztály indulj !

o b b r a )

n & / z

,

Első osztály állj ! a többi balra
jobbra á t ! — jobbra (balra)
nézz ! egész távolra indulj !

///. Tömegek.
17. A tömeg alakítása

és

mozgása.

A tömeget első (2. 3. 4.) századra Soronként jobbra (balra) féljobb
jobbra (balra) alakítjuk!
(bal) tömeg indulj!
Féljobb! (bal v. félbal- féljobb) Tömeg jobbra kanyarodj ! indulj!
indulj!
állj vagy: egyenest!
Tömeg indulj !
Zárt csapatra nyilunk! első oszA tömeget megfordítjuk! balra
tály indulj !
(jobbra) át!
Első osztály állj ! a többi balra !
A tömeget visszaállítjuk balra
(jobbra) át- jobbra (balra) nézz !
(jobbra) át!
Zárt csapatra nyilunk! indulj!

. IV. Alakult csapatok kifejlődése,
18. Soros csapatok.
Jobbra (balra) fejlődünk ! indulj ! Az első sor
Jobbra (balra) fejlődünk arccal
íejlődünk
vissza! indulj!
Az első sor
fejlődünk
Lehoczky Tivadar : Beregmegye és a munkácsi vár.

megett jobbra (balra)
! indulj!
megett jobbra (balra)
arccal vissza indulj !
12.
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19. Osztályos
Állj!
Balra felkanyarodunk ! balra kanyarodj ! indulj !
Az első osztály megett jobbra
felindulunk !
Jobbra kanyarodj ! egyenest
állj ! jobbra igazodj!
20.
Tömegből felfejlődünk! félbal!
fejlődj!
Indulj ! állj !

V. Az

csapat.

Balra fejlődj ! indulj!
E g y e n e s t ! állj!
Az utolsó osztályra fejlődünk.
Balra át !
Balra fejlődj! indulj !
Jobbra á t !
Tömegek.
Tömegből felfejlődünk arccal
vissza! fél bal (jobb)
Indulj! állj! jobbra (balra) át!

osztályok megkisebbitése és nagyobbitása.

21. Félszázadokra essünk!
Indulj!
Jobbra huzodj ! egyenest!
Félszázadokra essünk! féljobb!
indulj !
Sorokra jobbra essünk

VI.
22. Jobbra

alakult

Féljobb ! indulj !
Szakaszokra fejlődünk !
Indulj !
Egyenest.
Lépést egészitsd !

Átalakulás.
csapatot

A csapatot balra alakítjuk !
Féljobb ! félbal! indulj !

bálra

alakulttá

tenni.

.Balra (jobbra) huzodj ! indulj !
egyenest!

VII. Csapatok középre.
23. Századokkal középről indu- Indulj!
lurik !
Balra (jobbra) huzodj! egyenest
24. Kettős csapatok fejlődése.
Jobbra és balra fejlődj ! indulj ! Az első csapatszárny megett
Egyenest állj !
felindulunk ! j o b b szárny
jobbra igazodj ! jobb szárny
jobbra kanyarodj! indulj!
Balszárny felfejlődj !

VIII.
Jobbra (balra) nézz

Tisztelgések.
Tisztelegj !
Rendre 1
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Függelék.

7-dik

-

szám.

Ungmegyei nemzetőrt mozgó csapat 1849.
Közvitézek: Andrejkovics György, Bab Péter, Béres Mihály,
Barna Iván, Babinec János, Beczka András, Busi Andris, Babanyik
Vaszil, Breza Lukács, Borik Mihály, Begenyi István, Blum Adolf,
Berlányi Mihály, Bácskai Péter (meghalt), Beregszászi József, (lo
vassághoz ment át), Baszaráb Mátyás, Czupa Jurko, Caudik Mih.,
Cservenka Jurko, Cifra József Czobák Vaszil, Csáki János, Danko
Péter, Dsauda Ilko, Dvornyik György, Dleha Miklós, Dobra Iván,
Dani Mih., Duran Péter, Dunics Hritc, Dokus Károly Dénes János,
Darmaraszt Milo, Deha András, Dsamka Fedor, Felföldi Ferenc,
Fejedelem András, Fedeles János, Funi András, Fego János,
Fetyko András, Franci János, Fencik Iván Fesko Mih., Fabula
Mihály, Fazekas József, Geles Mihály, Gyulai János, Gerényi Já
nos, Gromolski Tomko, Gyuran András, Gyuricska János, Getyko
Mihály, Gondor György, Gajdos Mihály, Hingos Mihály, Hajmovics Hersko, Hajdunka Mihály, Hesur Hritc, Hanics Fedor, Fedornyák János, Homicsko Vaszil, Hohonics Gy., Holovancsák
György, Halalián András, Hamsa János, Hudák János Holovnya
András és Miklós, Holik Mihály, Hornyák Mihály, Hanuszin
Sztan-ko, Hlivka Pál, Hám Gy. Jencsik Pál, Jevcsák János, Jaczkulics Sándor Mitro, Ivancso Mihály, Jacko János, Ivancsó György,
Ilmát András, Holics Gy. Ivandeli Ilko, Imsurák Péter, Iszárszki
Mitro, Kozár János, Kanyuk Fedor, Koroly Fedor, Kospko Mitro,
Kilián And., Kovács János, Király Gy., Kimák Andr., Kaszó Ján.,
Kohut András, Kertész István, Karabán Vasil, Kricskóczki Mihály,
Kozma Gy.,Kotány Gy., Kovács János, Szabó András, Skirpán Vasil,
Tótin Fedor és Mihály, Téglasi János, Lesko István, Slumek Já
nos, Veréb István, Vallaskorsak Hritc, Petrus József, Zajac Mih.,
Farkas János, Kovács Péter, Kissák Iván Kovaly Miklós, Krajnik
Mihály, Kostura Mihály Krucej Mitro, Kaczur András, Kovács
Péter, Kopis Jurko, Kustán Iván, Korlát Ferenc, Kundrik János,
Kafka Mihály, Kacurik András, Kaplan Gy., Koroly Mih., Kassi
János, Kozur János, Korenj Iván, Kozur Timko, Kocibák Mitro,
Kustan Mikula, Langaro János, Liszák Iván, Legeza Sándor,
Linszki And., Lecza Mih., Lustcsák Mihály, Lebedics Gy., Lucz
Antal, Lucsahski Hritc, Legeza Vaszil, Lucska Szimko, Lubik
Vaszil, Lazarik Gy., L e c o József. Libák András, Molnár János,
Mico Péter, Marovlyánszki Mih., Malyák Hritc, Mudri Vaszil, Máles Mátyás, Mesko Sándor, János és^András, Megela Vaszil, Maletics Mátyás, Mikula János, Muncsák Simon, Mittelmann Májer,
Nagy János, Nyerges József, Orechovszky János, Onódi István,
Ondrik Gy., Petruska János, Pavolár János Pepa János, Pásztor
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István, Palkó Gy., Palatinszki Jézsef, Palco János, Pollák Ferenc,
Palinec Vaszil, Pesztrák Mátyás, Paulics Jurko, Polaninec Mih.,
Prokop Gy,, Paulik Mih., Rosko Mih., Roth Henrik, Répási János,
Ritzo Gy., Ruszincsák Iván, Ruscsánski János, Ruzsák Gábor,
Répási Iván, Szenko Péter, Stefka Mih., Szegeda Mih., Scrobák
János, Snyoga János, Szmocska Vaszil, Szemáj Prokop, Stegura
Pál, Simkovics László, Szoták Mihály, Szvoboda Gy., Svaider
Iván, Szamovolszky Károly, Szuchan János Szabó János, Szurmai
Vaszil, Steinmetz Bernát, Szoli Gy., Stefankulics Mih., Szeman
Mih., Szidor Mih., Tengericsanj János, Topolcsáni János. Trombulyák János, Turjancsik Mihály, Turicki András, Veliczák Vaszil,
Vamzák János, Vetyáz Iván, Vaszilyinko Vasil, Zetzik Iván, Zombori István, és Zinics Iván. Összesen 243 ember.
Függelék. 8-dik szám.

A zempléni védsereg I. századának közvitézei 1849-ben.
Tosko Ferenc, Bubnyák Vasil, Nagy József, Hartos Gy.,
Terna A n t , Halász Józs., Martinko Ján., Pap Ján., Fűző I s t , Pap J ó 
zsef, Martin Dán., Previdsa Józs., Tóth Andor, Molnárján., Fabriczy
Márton, Durdisz Ferenc, Gáli János, Halász István, Tálas Gy.,
Fagyas Gy., Nagy János, Labanc József, Gendrás Mih., Bodnár
János, Juhász József, Havrillya Mih., Majoros András, Csordás
József, Kramer Márton, Miklós Gy., Muraközi József, Szabó Gy.,
Tóth András, Boda Ádám, Kutellák Mih., Gyúró János, Kosa
József, Mayer Ferenc, Balogh János, Orosz István, Gordán János,
Sárkány Pál, Géczi András, Oláh József, Szedlák János, Gregorovics Antal, Nagy István., Horváth János, Koleszár Mihály Szlávik János, Brada András, Olcsvári János, Hankesz János, Molnár
András, Matisz Mihály, Tóth István, Szűcs András, Tóth Péter,
Márkus József, Tóth János, Kozma Lajos, Rusicki János, Székely
József, Hritc Pál, Bagonyi István, Zborai János, Szenczi Gy.,
Csorba Tamás, Bodnár Pál, Taisz János, Tomko Imre, Sztropkói
Szabó Pál, Barkóczi Mátyás, Pékár József, Csipcsik Antal, Orosz
Mihály, Resko Samu Forgách Mihály, Csupina János, Onofri Gy.,
Javornicki János, Vasas Mih., Balog Simon, Oláh Imre, Muha Já
nos, Gazon József, Fekete András, Beri Mih., V. Tóth János,
Drotár János, Dani István, Tar János, Szalay József, Ballá Mik.,
Balogh. Mih., Simko János, Korba János, Nagy Sándor, Szendrei
Pál, Lipcsei Andr., Tóth László, Hochvart Ignác, Kállai Dani,
Jakab Pál, Fazekas József, Viszokai János, Bodnár János, Kertész
József, Galgóci József, Siket Mih., Szemes József, Szentpétery J ó 
zsef, Sztrela János, Kiss Mih., Soltész János, Sárosi József, Fülep
Dániel, Baftos József, Kovács János ; A szabolcsi védseregböl
átté-
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tettek június 11-kén : Szabó Sándor őrmester, Rozgonyi Pál, Danielovics József és Angyal Samu ; tizedesek és következő közvi
tézek : Podlecki Sebestyén. Dudis Gy'., Végh István, Kasimir Já
nos, Asztalos András, Piscsalko János, Fridrik András, Izsépi Ján.,
Szűcs József, Aranyhegyi Ferenc, Tóth László, Potemko Gy.,
Farkas István, Szőke József, Kun István Csiszton András, Asztófer András, Klimo Géza, Sarsinszki János Orosz Gy., Vinnaiján.,
és György, Horváth József, Ma gyári József, Sztoklesz József,
Váradi József, Hajdú János, Frankovics János, Drofnbovszki Mar
tin, Tóvári István, Oszi Ferenc, Virtusz György (június 27-kén
átment a tüzérekhez,) Fekete Lajos, Fodor János, Stéger József,
Uram Mih., Illa István, Buzai István, Szvitanics János, Szőllősi
László, Szűcs Mihály, Marcinko Imre és Kristóf Mihály, összesen
181 ember.
II-dik századbeli közvitézek : Szabó Ferenc Benyos Gábor,
Lengyel András, Nagy József, Csécsi Istv., Csonka Andr., Nagyecki Jószef, Szepesi Mih., Fuhrmann József, Huska Imre, Besztrelj János, Vai József, Bari László, Török Ferenc és István,
Tóth Pál, Popovics János, Szujeta János, Pacsuta Pál, Seres Mih.,
Adamcsik Mih., Dudás Gy., Schlachta József, Gozinci Mih., Ko
vács Ist., Halász Gy., Juhász Gy., Gönczy Károly, Tamáskovics
János ; Bodnár Istv., Orbán János, Katona János, Tirpák Gy.,
Fridrik János, Batisz József, Jancsár József, Orosz János, Gyön
gyösi István, Dajka Imre, Nóvák János Hlavács Andr., Varga
Andr., Gajdos János Jablicki Istv., Dajka László, Kósa Mihály.,
Bajusz Mihály, Franz János, Bodnár János, Kacsur Antal, Háber
András, Bukovinszki Mih., Petruska Istv., Pásztor János., Kocsis
Andr., Horváth András, június 5-től tizedes; Barna Mik., Gzikor
Mihály, Nagy Károly és János, Greszing Lajos, Tamás István,
Kirader Imre, Czakó Mihály, Pojecsko Gy., Tóth János, Tiffur
István, Morvay Sándor, Magyar János, Hornyák János, Gál
Szabó Istv., Puskás Mih., Szoranko András. Luzsinszki
András
június 20. a tüzér hadszertárhoz ment át; Fedor Mihály, Sárosi
István, Koós Bálint, Kalocsányi János, Bordás István, Pisztra Ján.,
Bocsár András, Rácsai Ferenc, Gajtka János, Hardon Károly,
Tasi János, Koncsol János, Novakovics Andr, Rac Jakab, Szidor
Gy , Kis István, Mándi János, Sajgó Lajos, Gál István és János,
Csanádi János, Sárospataki Károly, Tóth István, Lehotai Pál,
Pap András, Szűcs Sámuel június 22-kén a tüzér hadszergyárba
ment á t ; Szenczi Tamás, Juhász András, Rácz Ferenc június 22.
huszárnak állott be ; Szakszón Mihály június 27. tüzérekhez ment
át, — Csorba György, Nóvák József, Tokaji Tóth János, Gom
bos Andr, Lukács András-június 22. huszárok közé ment át;
Kiss Mihály, Szép Gedeon, Bodnár And., Moszlenik Mih., Tóth
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László, Kecskóci János (június 22. huszárokhoz szökött,) Szpissák István és Réz Péter.
Június 19—22-kén a szabolcsi védseregböl átvétettek a század
hoz: Detrich János őrmester, Tóth Lajos, Fehér József, Baksai
Lajos tizedesek és következő közvitézek : Üveges József Halász
Pál Nyulas Mih., Ballá János, Gál Dániel (szökött június .21.)
Rácz Dani Steiner Károly Tóth József, Szűcs Andr., Dankovics
Mih., Vásárhelyi Mátyás, Szalko János, Réz And., Varga János,
Király József, Bodnár András, Takács Mih., Vas István, Szalánczi János, Pap Károly, Iglai Ábr., Emödi János, Maklóry Ferencz,
Kolvek János, László Gy., Mikolai József, Plavnicki János, Mol
nár János, Szabó Márton június 27. tüzérekhez ment; Gyulai
János, Trestyánszki Pál, Bodnár János, Kapatovszki And., Vantura József, Kecskeméti Ferenc, Turvizi György, Balogh János,
Csizmár János, Kulcsár János, Nagy János, Nóvák György
(munkácsi kórházba került,) Gazdag István, Paszternák János és
Rácz András, összesen 180.fő.
Függelék.: 9. szám.
A szabocsi védsereg közvitézeinek
névsora
1849. /. század :
Jarabinszki János, Eberlai Dániel, Groska János, Gecz János,
Csordás István, Fajcsik Dániel, Máté István, Mogyorósi László,
Tirpák Mih., Petruska Is tv,', Ferenc Andr., Sikerle János, Fedorovlcs László Marko János, Majoros János, Gál Pál, Hudák János,
Lőrinc Gy., Pap István, Dolnics János, Horvát Andr., Polanszki
János, Bálint Lajos, Fekete Lajos. Jámbor Gy., Marko Ádám,
Merkószki Gy., Nagy Sándor, Kovács Mih., Vitai József, Kis J á 
nos, Szúnyog János, Grefenski János, Soltész András, Hok Má
tyás, Chariton Pál, Molnár József, Nyusti Mih., Jancsurák János,
Csordás Ferenc, Ferencz Pál, Brassai Károly, Vétor János, Hamorcsák Pál, Hanicska András, Jancsár János, Jarina József,
Jancsik András, Turcsán Mihály, Hudák János, Szirocsák J á . i O S ,
Körtvélyesi Mihály, Bóth Mihály, Frics Károly, Dakos László,
Zsitkovszki János, jlanszki Mihály, Mokrjan József, Szirota Jó
zsef, Törköli Gy., Lelenko Mihályi Lamerlin Albert, Hrbjan Já
nos, Dobi István, Mokrjan András, Hatalai János, Onufek András,
Kelement István, Mészáros Sándor, Hrbján András, Széles János,
Gubek János, Benke Gy., Kassai József, Z. Horváth András, Szokoli Mihály, Szepesi Bálint, Drenyovski István, Gabula József,
Révai András, Gyurics Pál, Ferko József, Orosz Gy., Rublicki
János, Pór János, Lőrinc János, Balázs István, Bodnár Mihály,
Plichita János, Kecskés István, Zemlényi András, Dancs István és
Mészáros András, összesen 108.
2-dik század: Nemes Mihály Csorna János, Kis János, Hor-
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dozó József, Nagy József, Herbenszki András, Rogocz Ferenc,
Hugyeez József, Kain Mihály, Vancza Gy., Szuhár András, Ko
déi Gy., Salát Mih., Várinagy Sándor, Szatmári Mih., Németh
Istv., Szkócska Soma, Román Miklós, Pálű Mih., Gedeon Gábor,
Oláh András. Budai László, Császár János, Fedorik Fer., Vas
György, Illés Pál, Bogár István, Ticze András, Tóka Soma, Fa
zekas András, Hancsin Andr., Serecki István, Barlog Mátyás,
Füvesi Péter, Kovács Mih., Keresi Sándor, Vincellér Pál, Kakas
Károly, Blanda György, ifj. Szabó János, Kercsák József, id. Szabó
János, Hanza József, Szönyi Ferenc, Otmajer Dániel, Cseh Ádám,
Berács Adrás, Báthory József, Ladányi György, Figura János,
Suba Ferenc, Váradi Gábor, Fejér János, Zeher János, Hankószki István, Szalay Mih., Korpái Mih., Morvái Gy., Szegedi Sándor,
Antal János, Aurek József, Pásztor Mih., Leszcsicsin György,
Tóth László, Koncz János, Költő István, Taczek János, Szilágyi
Mih., Sipos Mih., Gerbár Mih. Képiró Sándor, Fanczik István,
Szatmári István, Horog Bálint, Kőszegi Bálint, Ladomerszki János,
Tamás János, Zsigo Zsigmond, Novraczki Mátyás, Tóth András,
Kis, András, Szabó Mih., Lajos József, Majoros Mih., Dombrádi
Mih., Galó Márton, Sajbecz Pál, Agárdi Elek, Augusztini Pál,
Kis István, Közlei András és Fedor István, összesen 118.
3-dik század. Közvitézek : Tóth György, Dreyianek István,
Hajdú László, Flodos István, Bodonovics Gy., Kézi Bálint, Nagy
János és Péter, Gongova Gy., Királik János, Koska Mih., Orosz
Károly, Tóth Ferenc, Feczko Mih., Runyák János, Rézműves Já
nos, Puskás Mih., Szentesi Mih., Kovács Mih., Matóczi Ádám,
Révész József, Vitkovics József, Klapta Istv., Bodolai János, Szider Fer., Klein Márton, Balogh Gy., Blasko János, Mirgai János,
ifj. Kis Mihály, Tóth István, Bodnár József, Gulyás Bálint, Gál
Sándor, Drevjanek Tamás, Török Andr., Kis Mihály, Gégén
György, Hudák János, Jaszlovicki Gy., Vadász Pál, Poór János,
Zeher József, Bocz Andr., Poór József, Kasik Andr., Szabó Lajos,
Lőrinci Gedeon, Szölősy István, Gönczi András, Jenéi Istv.,
Javorszki Mih., Zsigó János, Sándor Mih., Péter András, Szepesi
Mih., Ragány Andr., Paulik János, Nagy Mih., Fazekas Mih.,
Mikula János, Drabják János, Nagy József, Kovács József, Soós
Péter, Nóvák János, Gyuresko József, Téglási Ádám, Fekete Istv.,
Sovány Gy., Maklóci Gy., Pemzel Károly, Per Mih., Bodor
László, Erdei János, Mitro István, Szarvas Mih., Jándi Péter, Ká
lin János, Truchlovics János, Ivan János, Szabó Márton, Szova
József, Nagy Sándor, Kovács Péter, Boros Andr., Szolár Mih.,
Duli János, Orosz János, Aranyos János, Sitka Mihály, Dupák
Mih., Gondra Mih., Oláh János, Tóth Gy., Baranyák Andr. és
Kollega György, összesen 112,

4-dik század. Közvitézek : Podelecki Sebestyén, Guzi Gy.,
Dudás Gy., Bezei József, Hornyák János, Vég Istv., Kasimér Já
nos, Asztalos Andr., Pitvalko János, Fridrik András, Kiobik Já
nos, Isépi János, Sebők Gábor, Szűcs József, Aranyhegyi Ferenc,
Forrai Károly, Völgyi László, Tóth László, Svingola József, Potemko Gy., Szálai Andr., Farkas Istv., Kristóf Mihály Szőke Já
nos, Sukaj Istv., Kun Istv., Csiszton Andr., Asztofer András,
Winnai, János és György, Horváth József, Csizmár János, Kirdos Mih., Magyari János, Rajki Pál, Sztoklás József, Hajdú János,
Paszternák János, Sován János, Őszi Ferenc, Virtus Gy., Lőrinc
Ádám, Barna József, Fodor János, Stéger József Uram Mih,, Illa
Mihály, Buza István, Balogh János, Orosz György, Fekete Lajos,
Makiári Fer., Üveges József, Káplár Gy. Mátyás Istv., Halász
Istv. Csendi Mátyás, Szalko János, Szabó Mih., Brugós János,
Halász Pál, Kolvek János, Iglai Fer., Zajaác Mih., Lackó Gy.,
Zsizsakovszki István, Ballá János, Mikolai János, Réz Andr.,
Gáli Dani, Kovács Istv., Varga János, ifjú Kovács Istv., Kálin
János, Kövér József, Rácz Dani, Molnár Ján., Kulcsár Ján., Kemecsi Mih., Turóczy Gy., Rácz András, Kovács József, Király
József, Steiner Károly, Plavniczky János, Bodnár Andr., Tóth
József, Szabó Márton, Takács Mih., Kecskeméti J á n o s . Gyulai
János, Endrei J á n o s , Juhász József, Trescsanszky Pál, Vas Istv.,
Szűcs Andr., Gazdag Istv., Szalánczy János, Bánkovics Mih.,
Bodnár János, Verbószki Mih., Vásárhelyi Mátyás, Kapotovszki
András, Pap Károly, Takács Imre, Váradi József, Frankovics
János, Vansara József, Iglai Abris, Nagy János, Emödi János,
Boros Istv., Gajdos Mih. és Kecskeméti Ferenc, összesen ''20.
Sárospataki korházból érkeztek : Sprencz Imre, Resko János, Ko
csis József, Schmidt Gy. és Hamzsa András.
Függelék 10. szám.
Karlovicz császári orosz altábornok levele 1849.
Vom k. Russischen General-Lieutenant Karlovicz. An das
löbl. Offizier Coor der Munkácser Festungs Besatzung. Munkácser
Festung.
Auf die Antwort des Offizirs Corps des Munkácser Festungs
Besetzung wird von seiten des Unterzeigneten erklaert, dass zufolge der ungegeben (igy) Umstaende eingestimmt wird, damit
von Seite der Munkácser Fortification eine Absendung von 3
Offiziere zum Generálén Görgey geschehe, mit dem Bemerken,
dass sie Morgen höchstens bis 12 Uhr Mittags auf mein Hauptquartier erscheinen, von wo die Reise in Begleitugs eines Russi
schen Offizieres antretten werden.
Bis zur Rückunft dieser Offiziere wird jede feindliche Ope-
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ration vermieden, und die demarkations Linie die von der Klucsárkaer Waldung und dieselbe Dorf gegen Fluss Latortza bis
das Dorf Uj-Dávidháza sich erstreckt, von beiden Seiten nicht
überschreitet wird. D. Lucska, 7/19. August 1849.
K. Russischen Generallieutenant
Karlovicz mp.
Függelék 11. szám.
106. honvéd-zászlóalj. Ungi hadtest parancsnoksága. Mun
kács város hatósága birájának. Munkács, július 1. 1849.
Miután a város hatósága azon 2758 frt 50 ezüst krajcárnyi
összeget, mellyet a fentirt parancsnokság nélkülözhetetlen szük
ségeire Mezőssy munkácsi várparancsnok ur kiszámitott összegé
ből kölcsönképen felakart venni, hazafiúi megfelejtkezéssel csak
ugy szándékozott kiadni, hogy azon özszegről kiadandó nyugtatványba az erőszakos elfoglalás ténye legyen kimondva; minthogy
pedig ezen kifejezés árán a fentirt parancsnokság azon összeget,
mint hazafiúi barát és katonai kötelességeit ösmerő, fel nem ve
hette, kényszerítve érzi magát ezen parancsnokság Ont oda uta
sítani, hogy jelen levél vétele után a kivánt összeg egy óra alatti
behajtásáról
rögtönösen iutézkedjék, ellenkező esetben az katonai
erővel fog behajtatni.. Egyszersmind pedig azon felelőség, mely
a katonaságnak mai napon felsőbb parancsnál kötelezett tova
nem indulása miatt a parancsnokságra nehezednék, a város ható
ságára ruháztatik. Pribék őrnagy.
Függelék, 12. szám.
Munkács vár. Folyó 1849. évi július 2-kán tartott főtisztikar
ülésének jegyzőkönyve.
Maholányi Tamás, munkácsi álladalmi sópénztárnok ur Mun
kács városa közönségének részéről Munkács vára parancsnoka Mező
ssy Pál ur előtt megjelenvén, azon nyilvánítást tette, hogy midőn a
város közönsége a tegnapi napon a vár parancsnokával tett egyez
kedés folytán a vár szükségére megkívántató és 5000 pengő fo
rintban megállapított pénzösszegnek előállításában foglalkozna, a
városban megjelent a 106-dik zászlóalj s annak parancsnoka Pri
bék őrnagy Ur a közönség gyűlésében azon nyilatkozatot tette,
hogy mennyiben ö katonai zsoldját már több napoktól ki nem
fizethette, a város 3000 pftot azonnal kölcsönképen teremtsen
elő; ennek folytán előadatott a nevezett őrnagynak, hogy a mun
kácsi váruak épen hasonló szükség esetére 5000 pforintok, gyűj
tetnének, sőt szemtanuja is volt az őrnagy a pénz gyűjtésének,
ennek ellenében nyilatkozatot tőn őrnagy ur, hogy ezen a vár

részére gyűjtendő összegből a várparancsnokhoz intézendő ren
delet mellett 3000 pftot lefoglaland, — a jelen volt közönség
felszólitá őrnagy urat a levél elkészítésére, az el is készült, de
őrnagy ur az előtte tudva levő okoknál fogvást, a levelet meg
semmisítvén, a város közönségének oly írásbeli nyilatkozatot kül
dött, hogy ha kívánsága azonnal teljesíttetni nem fog,
katonái
szabad reguisitióra fognak elbocsáttatni;
ily körülmények közt nem
volt mit teendője a vá^os közönségének, mint az őrnagy ur ré
szére szükségelt összeget átengedni. Ezek szerint a városi polgá
rok nagyon szorító helyzetbe jővén, a tegnapi napon fogadott
összeget a vár részére elö nem állithatják. E tanácskozásokban
részt venni kivánt a fentebb nevezett pénztárnok is, ki annak
eredményét oly formán terjesztő a várparancsnok ur elébe, hogy
ő, t. i. a pénztárnok, a mai napon egybegyűlt só-jövedelemből
ezer pftot magával elhozván, mindennap • a mi a sóeladásból bejövend, azt a délesti órákban mindenkor a várba szállitandja s
felkérte a várparancsnokot, hogy mennyiben a munkácsi várnak
sorsa a várossal szoros kapcsolatban állana, a polgárok iránti
kellő méltánylatból ezen ajánlatot fogadja el, mert a pénztárnok azt
hiszi, hogy igy minden érdekeknek elég fog tevődni.
A parancsnok beteges állapota miatt a vár tisztikarát hatal
mazta fel, hogy az előadott tárgy felett tanácskozván, amit elha
tároznak, abban megnyugszik; mindezeknek megfontolása után
alolirtak a pénztárnok által tett azon ajánlatot azon hozzátétellel fo
gadák el, hogy nem kételkedve Munkács városa hazafias becsüle
tességében, a szükségelt pénzösszeg gyűjtésében tovább is mun
kálkodni fogés azon esetre, ha az> ellenség közeledni fog, az egybe
gyűlt pénzösszeget jó eleve s idejében a várba szállítani köteles
ségének fogja ismerni.
Kelt, munkácsi vár, július 2-kán 1849-ben tartott várbeli
főtisztikar üléséből. Ruttner György hadnagy, Pongrácz százados,
Ruzsák százados, Mecséry Emil százados, Kársa hadnagy, Nemes
hadnagy, Nagy Ábrahám hadnagy, Komáromy hadnagy, Kralo
vánszky százados, térparancsnok ; Keresztessy Ferenc főhadnagy,
hadbíró, Erdélyi Benő hadnagy, Sélley tüzérszázados, Decső Ká
roly, mérnökkari főhadnagy, helyettes erőd igazgató.
Függelék 13-dik szám/,
Beregmegye nemzetöri őrnagytól, Vásáros-Namény,
július
3-kán 1849.
Munkács város főbirájának Munkácson.
Mint tudja főbíró ur, Kazinczy ezredes ur rendeletéből a
naményi passzus védelmére s az ellen mozdulatai vizsgálatára
vagyok Vásáros-Naményba küldve satöbbi. (L. 123. lapon..
1
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Mint Munkácsnak fia szent kötelességemnek tartom ezt ily
vészteljes percekben Önnel mint Munkács város főbirájával kö
zölni, hogy ezen biztos és nem kósza hirt a városban többekkel
is tudassa. Freyseysen Gyula n. ő. őrnagy.
Kivül: Beregmegye nemzetőri őrnagyától. 12. sz. Munkács
város főbirájának. Munkácson. Hivatalból, sürgős . . A pecséten
az ország cimere koronával és e körirat: Beregh megyei önkén
tes nemzetőrsereg hivatalos pecsétje. Érkezett július. 4. 1849.
reggeli 3 órakor. Olvastatott július 4-kén tartatott választmanyi
gyűlésben.
Függelék 14. szám.
Munkács vára parancsnokának.
Vásáros-Namény, július 4. 1849.
Freyseysen őrnagy ur folyó hó 2-kán Nyíregyháza tájáról,
hova recognoscirozás végett ment, ide érkezvén azon hirrel, mi
szerint az ellen mintegy 4 — 5 ezer Nyíregyháza alatt tanyáz, én
azonnal kötelességemnek ismerém, mihelyt lovat kaptam, útnak
indulni Debrecen-felé, satöbbi a 123. lapon.
E jelentésemet azon tiszteletteljes kéréssel zárom be, hogy
miután a körülmények eddig nem engedek Pestre fel érnem s
-

O

O

lehet, hogy a holnapi bizotmányi ülésben veendő tudósítás is
egészen kedvező nem leend, méltóztatnék utasítást adni, váljon a
lehető első alkalmat s lehetőséget bevárva, Pestre felmenjek vagy
a munkácsi várban állomásomat elfoglaljam-e ?
Mely utasítást tábori sürgöny által ide Vásáros-Naményba
mielébb küldetni egész tisztelettel kérem. Báró Barkóczy fő
hadnagy.
Függelék 15. szám.

Ochrannyj liszt.
Predpiszejvajelszja wszjim vojszkám, kornmandam i liczám
ochranyátj gratinyu Klári
tízirmay
Paszicziji vo Zemplinszkom
komitatye, od obyd, preteszteny i naszilszti, i neproizvodity nikakich bezzakonnjch trebovany ; vo uhdovnom szlucsay sz vinosnaho búdét vzyszakano po — vszey sztrogoszty polevich vojenno — ugolovnich zakanov. Augustu 13 (20) dnya 1849. hoda w
Horod Kaschau. Wremenni Kommendant Horoda Kaschau Generalmajor Kouzanec. (P. H.)
Orosz nyelven írott eredetiből magyarosítva : Védőlevél :
Előiratik az összes hadak parancsnokainak és személyeinek, hogy
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Szirmay Klára grófnőt pazdicsi lakost Zemplénvármegyében min
den támadástól, zaklatástól s erőszakoskodástól megvédjék s el
lenében semmiféle jogtalan követelést ne tegyenek; mert az ez
ellenvétők a hadi törvények értelmében a legszigorúbban fognak
büntettetni. Kelt Kassa városban 1849. évi augusztus hó 13/20-án,
Kassa város ideiglenes parancsnoka Kouzanec altábornagy. A
címeren: hat érdemjel, keresztes golyó stb. látszik koronás paizson és fent köriratban e jelszó : Newszehda Nenasztye,
mi szószerint annyit jelent, hogy „Nincs mindig rosz idő" vagyis Post
nubila Phöbus, — Ború után derű 1
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Dercén 62.
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