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ELŐSZÓ.

K a s s a  v á ro s á n a k  oly é rd e k e s  tö r té n e t i  m últja  van, 
k e b e lé b e n  a n n y ira  fontos  e s e m é n y e k  fo ly tak  le, fa la i 
közt oly neveze tes  e g y é n isé g e k  ta r tó z k o d ta k  és oly 
je les  férfiak m ű k ö d tek , hogy  ehez fogható t  k ev és  m a 
g y a ro rsz ág i  vá ro s  m u ta th a t  fel

K a ssa  vá ros  p o lg á ra in a k  sz ab a d sá g sze re te te  és 
önálló  m uniczipális  szellem e a leg rég ibb  idők óta  
i sm e re te s  és úgyszó lván  k ö z m o n d á s o s s á  vált, s azért ,  
hogy  ha  jo g a ik  és k ivá l tsága ik  c so rb í tá sa ,  a hazai t ö r 
v é n y e k  m eg sé r té se ,  a v a l lá s sz a b a d sá g  m egszo rításá ró l  
volt szó, azo n n a l  k észek  vo ltak  jo g a ik  v é d e lm ére  kelni, 
ha ke lle tt  fegyver t  rag ad n i  és  legszen tebb  k in cse ik é r t  
é l tü k e t  és v é rü k e t  feláldozni.

Ily pé ld ák k a l  ta lá lkozunk , m időn O m o d e  n á d o r  
önkénybe ellen z ú d u ltak  fel, m időn  B ocskay , Bethlen, 
R ákóczy  és T ö k ö ly i  ide jében  a h a z áé r t  és s z a b a d s á g 
é r t  küzdö ttek .

É s  1848-ban, m időn  ifjú s z a b a d sá g u n k a t  idegen  
n é p e k  fenyege tték ,  m időn  el a k a r t á k  rabo ln i  tő lünk  azt, 
am i u tán  évszázadok  so rá n  á t  sóha jtoz tunk , K assa  
v á ro s  fiai voltak a legelsők, k ik n ek  e re ib en  felpezsdült

1*



a honfivér, akik a haza iránti hő szeretettől sarkalva 
fegyvert ragadtak és oly lelkesedéssel, minőt ritkán 
m utat fel a történetirás, küzdöttek, harczoltak, nélkü
löztek; megfoghatatlan halálm egvetéssel szálltak szembe 
sokkalta nagyobb ellenséggel; tűrtek  éhséget, d e r
mesztő hideget, megaláztatást, fogságot, halált a b itó 
fán. — de mindig lelkesen, sajnálkozás és félelem 
nélkül és mindig azon boldogító érzetben, hogy ez 
mind az édes hazáért és a szabadságért történik.

A kassai irók és irodalom pártolók társasága, a 
„K a z i  n c z y - k ö r “ nem tehetett méltóbbat, minthogy 
a kassai „ E r e k ]  y e k  i á l l  i t  á s “ alkalmával ama nagy 
idők félszázados évfordulójának em lékére egy „ E m 
l é k - A l b u m o t “ adjon ki, m elynek szerkesztéséhez 
mindazok hozzájáruljanak, akik mint a szabadságharcz 
hősei fegyverrel kezükben küzdöttek a hazáért, akik 
szemtanúi voltak ama nagy és örökké felejthetlen e se 
m ényeknek, avagy pedig, akik szüleiktől, rokonaiktól 
tudnak még hiteles, megbízható adatokat, — s öröm 
mel mondhatom, hogy felszólításomnak meg volt a 
rem élt eredménye, mert öregek és ifjak, férfiak és nők 
egyaránt érdeklődtek az eszme iránt és hozzájárultak 
a jelen munkához, hogy élményeiket, tapasztalata ikat 
és a hallottakat az utódok szám ára fentartsák, —  
úgy, hogy a czél elérhető volt és a tervbe vett m üvet 
a legszebb siker koronázta.

Kassa, 1898. márczius 15.
t

Dr. JCohenauer Jgnácz.
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INDEN nem zedéknek legszentebb kötelessége, elenged
hetetlen feladata, teljes odaadással azon m unkálkodni 
és ama czél elérésére törekedni, hogy a haza, és annak

am a intézményei, m elyekben a közszabadság gyökeredzik — 
virágozzanak! Mert a Haza fogalmában egybe van olvadva az 
egyén, a család, a társadalom  az egyház és minden tényező, 
melyből a közélet fejlődik.

A szabadságharcz e r e k l y é i n e k  gyűjtem ényes kiállítása 
pedig önmagában foglalja a hazaszeretet melegének terjesztését 
és ápolását, m ert szemlélhetővé teszi ama nagy idők kegyelet, 
tel őrzött em léktárgyait, visszavarázsolja amaz eseményeket, 
melyekből a Haza közszabadsága felvirult, s m elyek m indegyike 
arra figyelmeztet, mily odaadással, mennyire lángoló módon 
kell szeretnünk azt a Hazát, mely bennünket ápolt és nevelt.

Közéletünknek m inden intézménye e nagy időkben bírja 
törvényes alapját, — karoljuk fel tehát egész lelkesedéssel ezen 
kiállítás ügyét, m ert ki azt tehetsége szerint támogatja, az a 
közjó előmozdításán m unkálkodik, s részt vesz ama közczél 
elérésében, hogy a Haza, s benne a közszabadság biztosítékai 
virágozzanak !

F á b iá n  J á n o s .



Szabadságharczi ereklyekiállitásunk.

SíjNTROITE, nam et hic dii sunt!
cJB Oh, lépjetek be; itt is istenek lakoznak!

Tem plom m á avattuk az isk o lá t; oltárrá díszítettük a 
tanítói em elvényt, hazaszeretetünk tüzében m eggyujtottuk rajta 
a kegyelet illatos tömjénét.

Oldozzátok le e Pantheon ajtajánál a közömbösség poros saru
ját ; üftneplő ruhában zarándokoljatok ide, m ert szent ez a hely, hol 
minden nagy időkről, nagy idők tündöklő dicsőségéről, k im ond
hatatlan szenvedéséről suttog szivet-lelket megrázó történeteket.

Néma ajakkal, de dobogó szívvel járjátok végig a kegye
let e tem plom ának csarnokait.

Ha igy, az áhitat érzelmeivel lépjük át e fölszentelt hajlék 
küszöbét : bámuló szem etek elé tárul szabadságharczunk egész 
nagyszerű tragédiája.

Szobrok diszitik a te rm e k e t: legjobbjaink képmásai.
Képek borítják a fa lak a t: m egannyi oltárkép.
Felismerjük bennük népünk ihletett prófétáit, kik Tyrt<e- 

usokként, riadó szavukkal diadalról diadalra tüzelték hőseinket.
Felism erjük a szabadság apostolait, kik bejárván az egész 

m agyar világot, a megisim rt igazságot a meggyőződés hevével 
hirdették.

Látjuk a névtelen hősöket, kik »ott estek el a harcz m e
zején ;« — látjuk a vértanuk dicső karát, kiknek mindegyike

Szerette hazáját: szívvel, szóval, tettel.
Védte szabadságát: híven, becsülettel;
Áldozott, szenvedett, jutalmát nem kérte,
S nem küzdhetvén többet: vérpadon halt érte.
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A szobrok és képek mellett zászlók, dobok, trom biták k ö 
rében fegyverek sora tám aszkodik : súlyos kardok, kezdetleges 
puskák, kovás pisztolyok, rozsdaette kaszák, botok, balták, foko
sok, — eszközei nemzeti dicsőségünknek, védelmezői a meg
tám adott szabadságnak.

Ám ulat fogja el lelkünket, látva, hogy apáink ily fegyve
rekkel csatába m ertek szállani, a csatatéren nem egyszer fényes 
diadalt tud tak  aratni. De »spártai férfi szív« dobogott azon 
m enték, attilák, dolm ányok alatt, m elyeket ők viseltek, s m e
lyeknek a harczok viharában s az idők viszontagságaiban m eg
tépett foszlányait az utódok kegyelete ide összehordott.

Hosszú asztalokon könyvek, füzetek, levelek, naplók, föl
jegyzések és hírlapok hevernek kitárva, — úgy hínak bennün
ket, hogy olvassuk ő k e t

G yűrött, m egtépett leveleik hangosan hirdetik, hogy mily 
remegő aggodalom m a' dugdosták el s őrizték meg őket az üldö
zések id e jéb en : ném elyeket a házfalába vakolva, másokat az 
im ádságos könyvbe rejtve, naponkint elimádkozva. Elmosódó 
betűikből mintha a félszáz .d előtti napok szólnának hozzánk : 
hangjukra m egdöbbenünk, lelkesedünk, elmerengünk, felsóhaj
tunk, könyekre fakadunk.

Az egyik dagadó rem énynyel fényes jövő tündérvilágról 
álmodozik, a másik gyújtó lelkesedés fáklyáját lobogtatja, mig 
a harm adik már félistenek titáni harczárói mesél igaz regéket.

Ennek soraiból a harag, az elkeseredés villáma csapkod 
rémesen ; amaz m ár a vérszomjas győztesek fenhéjázó hangján 
h ird e ti : v a e v i c t i s ! — jaj a legyőzöttnek 1

Van olyan is, melyben a tizenhármak egyike, a legszebb, 
legifjabb aradi vértanú búcsúzik el nejétől, árvábbnál árvább 
gyerm ekeitől.

Van olyan is, m elyet az idegen országokban, a tengeren 
elbujdosónak könye áztatott.

Es van olyan is — remegő tollal irom le — melyen véres 
foltok sötétlenek. Története m egrendítő. Elfogták az apát, m ert 
szerette, védte hazáját, szabadságát. Halálra Ítélték. Kivégezték. 
Három  gyilkos golyó egyszerre oltotta ki nemes életét. Fia végig 
nézte a szörnyű jelenetet. O darohant a roskadóhoz. A kiomló 
vért gyolcsba, ruhába, papirosba, éppen abba az ujságlapba fogta 
föl, melyből először tudta meg apja halálos Ítéletét.

Talán még ez írásoknál is fájdalmasabb látványt nyújtanak
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azon kisebb nagyobb kegyeleti tárgyak, m elyeket a börtönök 
sóhajtó lakói készítettek, hogy gyötrelm eiket elfeledjék, hogy 
rövidebbre szabják rabságuk múlni nem akaró perczeit

Ez a hosszú láncz, egy darab fából, végtelen türelem m el 
faragva, — ez a földalatti börtön papirosból híven utánozva, 
— ez az ezer darabka forgácsból ezer sóhajtás közt összeillesz
tett kis templom, m ennyi és m ekkora szenvedésnek beszédes 
krónikásai !

Jertek  hát ide mindnyájan !
Hallgassátok e néma tárgyak, e drága ereklyék tanításait.
Ha van érző lelketek : m egértitek szívhez szóló szózatai

kat, m elyek hallatára leolvad kebletekről a közöm bösség der
mesztő fagya, fölcsap szivetekben a hazaszeretet lobogó lángja, 
lelkesedéstek tettvágygyá izmosodik, a tettvágy m unkára aczé- 
loz2a egész valótokat, — és akkor aztán jöhet szélvész, vihar 
és förgeteg, de újabb világosi napra nem ébredünk többé so h a !

Nem hiszitek ? Menjetek el, nézzétek meg s tanuljatok 
bízni, remélni a H o n v é d  ö z v e g y é t ő l .  Szabadságharczunk 
egész története, összes tanulsága árad le e m egható képről. 
Mit ábrázol ? Olyan történetet, mely félszázaddal ezelőtt minden 
városban, minden faluban m egtörtént. A bájos menyasszony 
boldog feleség le tt; de boldogsága nem tarto tt sokáig. Ifjú férjét 
édes otthonából elszólitotta a veszélyben forgó haza E lm ent a 
csatába. Küzdött, harczolt. elesett Még volt annyi ereje, hogy 
megírhatta búcsúját nejének. Azután a hazát éltetve kiszenve
dett. Levelét, véres vitézi ruháját haza juttaták bajtársai. Az 
özvegy fájdalma végtelen, arczára leírhatatlan bánat borul, sze
méből omlik a gyásznak könye, de nem csügged e l : szive 
alatt megmozdul szerelme záloga, s a nő, az özvegy, az anya 
megvigasztalódik, m ert tudja, hogy gyerm ekében tovább él 
az apa.

így viseli m éhében a múlt m indenkor a jövőt.
Nagy volt a mi m últúnk, jövőnknek is nagynak kell lennie, 

mert »nem szül gyáva nyulat Nubia párducza.«
Ennek tudatára kíván bennünket ébreszteni szabadság- 

harczi ereklyekiállitásunk, m elyet a kegyelet érzelme hordott 
össze a kegyelet tárgyaiból.

Nézzétek meg ő ket! Mert ne feledjétek: »Látni a kegye
let tárgyát annyi, mint megnemesülni.«

U r . H o r v á th  B a lá zs .



©íven év uídn.

1898. márczius.

em halt meg a múlt, csak alszik. 
Érverése jól hallatszik,
Érzem vére lüktetését,
Hallom is már é b re d é sé t;
A szellő is lendül,
A rög is megszólal 
S örök igazságát
H irdeti fenszóval.

Oszlik a köd a határról, 
Előttem  a táj kitárul,
Eü, fa, virág, minden éled, 
Minden porszem egy egy élet 
S a mit fél századév 
Leple borít régen,
Mind előmbe tűnik 
Egy fölséges képben :

Hosszú küzdés ezer bajjal, 
Sötét éj, csalóka hajnal, 
Honvédő titánok harcza, 
Gőgös ellenség kudarcza . . . 
S a letiport haza,
Melyet az önérzet 
Hallgatag is emelt,
Bár homloka vérzett.
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Vihar után szellő lebeg, 
Szakadoznak a fellegek, 
Csillapúi az ég haragja, 
Lánczait a rab lerakja ; 
Megjelen a béke 
Tarka szivárvány nyal 
S könyet és vért elfed 
Színes fátyolával.

Hálás utód újra épit,
Gyűjti a múlt ereklyéit,
Benne uj erőre kelve 
Tovább él az ősök lelke 
S amit ők szereztek 
Birkózva sok vészszel,
Óvja gyarapítja 
Bátor férfi-kézzel.

S e fölséges képhez óh ! itt 
T iteket is oda szólit,
T iteket, é l ő  e r e k l y é k ,
Kik itt köztünk lengetek még, 
Kik ama nagy időt 
Születni láttátok 
S szívvel, észszel, karddal 
Harczait vívtátok.

Szebb, dicsőbb jövőbe bizva 
Nézzetek a m últra vissza, 
Hirdessétek, hogy az önkény 
Sohsem  lesz felettünk törvény 
S nem ölheti meg, bár 
Rajta sebet vágott,
Se az igazságot,
Se a szabadságot!

L é v a y  József.



A hol Sz. István koronáját keresték.

Közli: nagyréthi Darvas Imre.

ELSZÖLITTATVÁN, hogy a szabadságharcz kassai erek- 
lyekiállitásához némi, 1848-ból fenmaradt em léktárgygyal 
hozzájáruljak, sajnálattal kellett kijelentenem, hogy azon 
időből vajmi kevés holmit őrizhettem meg, m ert Ongán, 

a szabadságharcz lezajlása után folytonos zaklatásoknak, házku
tatásoknak voltam k itév e ; s ha akkor nálam forradalmi irato
kat, nyom tatványokat avagy pedig fegyvereket találnak, okvet 
lenül bajba keveredtem  volna.

Tudvalevő dolog, hogy Sz. István koronáját Bónis Sámuel 
vitte Kossuth rendelete folytán Debreczenbe. Bónis felesége 
pedig testvérem , Erzsébet volt. így történt azután, hogy a sza
badságharcz lezajlása után, m időn a magyar sereg maradványai 
török földre léptek és Kossuth Lajos, hogy a korona ne kerüljön 
se török, se osztrák kézbe, azt Orsóvá közelében elásatta, — 
ami persze csak jó későn tudódott ki, — a koronát az osztrák 
hivatalnokok mindenfelé keresték.

Egy nap, 1849 őszén csak azon veszem észre magamat, 
hogy házam sisakos csendőrökkel van körülvéve. Belép hozzám 
egy biztos, felmutatja a parancsot és felszólit, hogy házamat 
akadály nélkül engedjem átkutatni.

K inyitottam  minden szobát, minden szekrényt, de ők 
azonfölül padlást, pinczét, istállót, kertet is á tku ta ttak ; midőn 
pedig kérdém , hogy vájjon mit keresnek, a biztos szigorúan 
fürkésző tekintettel nézett rám, s azt feleié, hogy azt úgyis 
tudom. Én persze szabadkoztam, mire ö titokzatos hangon 
m ondá, hogy a magyar királyi koronái!
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— No, — felelém — azt ugyan hiában keresik nálam ! Hisz 
azt Kossuth magával vitte Törökországba

Mielőtt nálam kutattak  volna, előzetesen már Újfalun, te s t
vérem, Bónis Sámuelné házát forgatták fel. De ez nem egyszer 
történt. Négyszer, ötször is eljöttek, m ert azon képzeletben vol
tak, hogy a korona csak nálam vagy testvérem nél lehet elrejtve.

Én m ár annyira hozzászoktam ezen látogatásokhoz, hogy 
ha m egpillantottam  őket, a legnagyobb flegmával nyúltam  a 
zsebem be és kezébe nyom tam  a kulcsokat a biztosnak.

Egyszer hosszú, hegyes vasrudakkal jö ttek ; azokkal a pin- 
czét, a kerte t összevissza szurkálták és a falakat is m egbökdös- 
ték. Én mitsem szóltam, de testvérem , akinél szintén igy jártak  
el, erre szörnyen felháborodott és azt találta m o n d an i: H a 
t u d n á m  is, h o l  v a n  a k o r o n a ,  n e m  m o n d a n á m  m e g i  

A biztosnak se kellett több. Feljelentést tett Bordolo tábor
noknál. Ez azután beidéztette Kassát a testvérem et és a »Fekete 
sas «-épületen tizenkét napra elzáratta

** *

* Én már 1848 ban szolgabiró voltam, de midőn Abaujvár 
megye egy gyalog és egy lovas önkéntes csapatot állitott ki, 
én és barátom  Comáromy László rögtön beállottunk lovas ön
kénteseknek. Én mindjárt főhadnagy lettem , Comáromy h ad 
nagy. Á llott pedig egyenruhánk sötétkék atilla, vörösszélü szürke 
lovaglónadrág és vörös csákóból. Jelen voltam a két kassai és 
a szikszói csatában. A midőn pedig a vármegye legnagyobb 
része az osztrákok hatalm ába került, s nem volt, a ki az önkén
teseket fizesse, ezek szétoszoltak, én ped'g Ongára tértem  vissza, 
hogy hivatalom at elfoglaljam. E kkor sokszor igen nagy dilem 
mába kerültem. A m agyar korm ány részéről egymásután jöttek 
rendeletek, hogy a népet fel' kell buzdítani az osztrákok ellen 
és ellentállásra késztetni; az ellenségnek semmi néven neve
zendő élelmi szert vagy takarm ányt kiszolgáltatni, s minden 
helységnek az erre vonatkozó proklam ácziókat kiosztani. Az 
osztrákok részéről term észetesen ezekkel hom lokegyenest ellen
kező parancsok érkeztek és nagyobb nyom aték kedvéért egyút
tal a halálos fenyegetés: »Mi t  P u l v e r  u n d  Bl e i ! »

Egy nap szinte kaptam  Miskolczról egy nagy csomó pro- 
klam ácziót; lehetett vagy ezer, de egyszersmind azon hirt, hogy
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Ramberg serege közeledik. Tudtam , hogy csak keresztül vonul, 
Görgey nyom ában, el akartam  tehát kerülni Befogattam egy 
szekérkébe, a proklam ácziókat az ülés alá rakattam  és Újfalu
nak kerülvén, m ellékutakon Aszaló felé tartottam .

Verőfényes szép téli nap volt, s miután a hó már elolvadt, 
kieresztették a birkákat. Az országút felé tekintve sisakok és 
kardok csillogását látom, odakiáltok tehát a juhászoknak, hogy 
tereljék gyorsan a nyájat az erdő felé, nehogy a ném etek ha
talm ukba keritsék.

Odább menve egyszerre csak az előcsapatra bukkantam. 
Egy hórihorgas vöröshaju vasas német, — mint ha ma is 
látnám, — rám kiáltott hogy; »Halt!« Megállapodtunk és ő azt 
kérdezé ném etül: »Hol vannak a huszárok?« (Tudvalevőleg a 
huszároktól tartottak legjobban). — Én azt feleltem, hogy nem 
tu d o m ! — Erre ő kardját mellemnek szegezve elkezdett szak- 
kermentálni, s hogyan m ondhatok olyat, hogy nem tudom, 
m ikor o tt látja a huszárokat az erdő végén mozogni. — Hátra 
nézek, hát látom a juhokat! íme egy második Don Quijote, 
a ki birkanyájat nézett hadseregnek! (Megjegyzendő, hogy a 
rendes huszárok akkor még fehér köpenyeget viseltek). — Hisz 
azok nem huszárok, hanem ju h o k ! — mondom én és azzal 
bám észkodását felhasználva, az utón keresztül gyorsan Aszaló 
felé hajtattam .

Három vagy négy év múlva az alföldről jövet több lovas
ezred vonult keresztül Ongán, s ekkor két, három héten keresz
tül mindig volt nálam beszállásolás. Egyik nap gróf Pachta, 
vértes őrnagy volt a vendégem, Ramberg veje. Ez többek közt 
megemlité, hogy 4t)-ben e tájon nagyon tarto ttak  a huszárok 
támadásától. Nevetve beszéltem neki, hogy az csak képzelt 
ellenség, ártatlan birkanyáj volt. Viszont megkérdezém, hogy 
mi tö rtént volna velem, ha akkor megtalálják nálam azt a sok 
m agyar proklamácziót? — N y o m b a n  l e l ö v e t t ü k  v o l n a  
az á r o k  s z é l é n !

** *

Midőn az oroszok Kassára érkeztek, én is elhagytam Ongát 
és Görgey seregét követtem, a kinél is a világosi kapituláczióig 
maradtam. Többek közt Losoncz közelében is voltam, midőn az 
oroszok ezen szerencsétlen várost feldúlták Görgey közeledté
nek hirére ugyanis az oroszok elhagyták Losonczot, néhány
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tiszt azonban hátram aradt, s ezek a guerillák által legyilkoltat- 
tak. A mint ezt az orosz vezér megtudta, nyom ban visszafordult 
és a várost kifosztatta és felgyujtatta. A menekülő lakosokat 
pedig kancsuka ütésekkel kergették vissza a kozákok.

Mire újabban elvonultak az oroszok, m egtekintettem  a 
várost. Két-három ház m aradt épen, a többi mind porrá é g e tt ; 
s hogy a rom bolás műve tökéletes legyen, a bolthajtásokat is 
keresztül ütötték, úgy hogy a pinczéig égett le minden, s ha 
az em ber belépett valamely házba, az eget láthatta feje fölött.

A mint a fegyverletétel után hazakerültem, gazdaságom at 
teljesen kifosztva, házamat feldúlva találtam , de egyszersmind 
egy levelet, Péchy Imre császári biztosnak oly értelmű paran
csával, hogy azonnal jelentkezzem nála Kassán.

Szót kellett fogadnom. Bementem tehát és jelentkeztem  nála.
Kérdésemre, hogy mit kiván ? Röviden azt felelte, hogy 

hivatalomat ismét elfoglaljam.
Én egészen elképedtem. Erre nem voltam elkészülve, de 

legott kijelentettem , hogy azt semmi esetre sem vagyok haj
landó elfoglalni.

► — Itt nem arról van szó, hogy hajlandó-e elfoglalni vagy 
nem -  mondá a császári biztos — m ert az kötelessége.

Erre azután azt adtam  feleletül, hogy engem három évre 
választott meg a vármegye szolgabirájának. Ezen három esz
tendő le'.elr, én tehát nem vagyok köteles továbbra is szolgálni ; 
különben is elég dolgom van a gazdaságommal, miután m indent 
a legnagyobb rendetlenségben találtam .

— M á s  e m b e r e k  s z á m á r a  i s  ö n t ö t t e k  m á r  
g o l y ó t !  — fenyegetődzött a császári biztos.

Én kérdeztem  öt, hogy m iért erőszakolja a do lgot? Talál 
ő más alkalmas tisztviselőt. Mire ő tudtom ra adá, hogy Olasz, 
a megyei főnök és Vitéz az alispán ragaszkodnak hozzá, hogy 
én és Péchy Gábor m egm aradjunk. — Nyilván hátukat akarták 
fedezni, m ert akkor még nem volt az egész nemzet pacifikálva. 
Kom áromban még Klapka parancsolt Sokan várták a m agyar 
sereg visszatértét Törökországból, franczia, olasz, sőt angol 
segélyt, s azért úgy vélekedtek, h o g /  ha mi is ve’ük tartunk, 
javukra válhatnék, ha esetleg fordulnának a dolgok.

Miután még mindig haboztam, egész határozottsággal m ondá:
— Hogy ha nem vállalja el a hivatalát, a legközelebbi 

transzporttal mint közlegény fog masirozni Olaszországba !
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Borzasztó k ilá tá s ! Csak látni kellett azokat a szegény 
honvédtiszteket, kiket egészen elrongyolva hoztak Kassára. Az 
em bernek m egesett rajtuk a szive. A legrosszabb bánásm ódban 
részesültek, midőn besorozták és mint közlegényeket m enesz
tették, term észetesen gyalog, Olaszországba.

T öbbek  közt Messkó Sándor is igy járt, őt azonban, m ert 
lába hibás volt; rövid idő múlva haza bocsátották.

Mit tehettem  egyebet, fejet hajtottam, de azért minden 
hónapban beadtam  lemondásomat, a m inek végre még az év 
deczem ber havában sikere is volt

Ennekutána csupán gazdálkodással foglalkoztam és évekig 
nem jöttem  be Kassára.

Egy nap beidéztettem  valami urbariális ügyben. Beállítok 
az illető hivatalba, előm utatom  az idézetet és kérdem , hogy 
mit kívánnak? Erre a hivatalnok azt mondja, hogy először is 
legitimáljam m agam at — Én ez és ez vagyok — m ondom  — 
s talán csak elég, ha előm utatom  az idéző levelet. — Azt akárki 
te h e t i ; én nem ismerem! — volt a felelet — Hozzon két is
merős egyént, a kik kilétét igazolják. — Kimegyek az utczára 
és szerencsére találkozom Szentléleky ügyvéddel, a kinek elő
adom  bajomat. O azonnal kész volt velem jönni s m ondá 
egyszersmind, hogy van ott egy hivatalszolga, ki azelőtt a vár
megyénél volt, az lehet a másik tanú Szentléleky tanúskodott 
m ellettem  s azzal elment, nekem azonban várnom kellett, mert 
a szolga éppen nem volt jelen. Azalatt belép Patay Sámuel, 
ki szinte be volt idézve Ettől is azt követelte az idegen hiva
talnok, hogy legitimálja magát — Én igazoljam r magamat ? — 
kérdi Patay — Én, a vármegye volt alispánja, kit minden 
gyerek ismer a városban ? — Azután felém fordulva: — Én 
a z o n  v é l e m é n y e n  v o l n é k ,  ö c s é m ,  h o g y  i n k á b b  
ő t a r t o z n é k  m a g á t  i g a z o l n i ,  a k i t  k ö z ü l ü n k  
s e n k i s e m i s m e r !  ,

Azalatt eljött a hivatalszolga. Ez azután engemet igazolt 
s én ő vele Patayt.

A mint kilépek az utczára, megállít egy rendőr, hogy 
kisérjem a Policzei-Directióra. — Már miért ? — kérdém  tőle. 
— A szakálla miatt, m ert nem szabad körszakállt viselni! — 
Elm egyek vele a mostani népbank, Fő-utcza 22. sz. házba s 
ott értésem re adják, hogy tilos telt szakállt viselni, hogy az 
állt ki kell beretválni! — Bementem tehát a legközelebbi bor
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bélyhoz és megberetválkoztam. A szakállukkal m ásoknak is 
volt bajuk. így Szentimrey Andrásnak és Gerhardt kereskedő
nek a Forgách-utcza sarkán. Ezt a kettőt erőszakkal beretválták. 
Kain Dávid orvost is bekísérték, de sőt gróf Zichy Henrik 
belső titkos tanácsost is. Ez utóbbi magának Marx Vilm os 
rendőrdirektornak m ondta: — Tiltakozom  ezen eljárás ellen. 
Én négy nap elölt voltam csak ő Felségénél udvari ebéden, s 
senkinek sem volt kifogása szakállom ellen ! — Ez imponált. 
Nem is bántották többé. O azonban elbeszélte ezen dolgot 
Bécsben, mire Michnievicset, a túlbuzgó hivatalnokot csakham ar 
elmozdították Kassáról,

Furcsán járt akkortájt egy nagyszakállu úri em ber, bizo
nyos Kompóthy János, herczeg Koburg-féle jószágigazgató. Ezt 
is, kinek éppen dolga volt Kassán, bekísérték a rendőrségre. 
Itt kiadták neki a parancsot, hogy rögtön beretválkozzék. O 
nem ellenkezett és egyenesen valami borbélym ühely felé tar
tott. Útközben azonban egy másik rendőrrel találkozik, kinek 
szinte szemet szúrt a mellig érő, hatalmas fekete szakáll. E n
nek se kell több, nyom ban arretálja és m inden ellenkezés 
dáczára visszakiséri a rendőrségre. — Mit akar itt?  Még m in
dig nem vétette le a szakállát? — formed rá Michnievics. — 
Nem lehetett, m ert útközben, m ikor a borbélyhoz akartam  
menni, ez az em ber elfogott! — Egykorú em berek állítják, 
hogy ez a kom édia kétszer, háromszor ism étlődött. Végre azután 
arra a gondolatra jö tt a policzeiwidrig szakállal m egáldott úri 
ember, hogy rendőri fedezetet kért, hogy ily m ódon akadály 
nélkül juthasson a legközelebbi borbély műhelyig, az elrendelt 
operáczió végrehajtása végett.



Adatok Kassa város történetéhez az 1848— 49. 
1 években.

»Szabadság, Egyenlőség és Testvériség« magasztos esz
méje, mely a párisi februáriusi esem ények folytán 
európaszerte a népeket lázas állapotba helyezte, hoz

zánk is átszivárgóit és a márczius 15-én közhírré tett és 12 
pontban megjelölt kívánalmakat eredm ényezte.

Ennek hire Kassa város lakosságát m á r c z i u s  18-án a rra  
indította, hogy a házak nemzeti zászlókkal fellobogóztattak ; az 
általános öröm ayilvánitásnak a város közönsége m á r c z i u s  
20-án d e. 11 órakor a c »sino nagyterm ében Rimanóczy Fe- 
rencz akkori polgárm ester elnöklete alatt m egtartott nyilvános 
közgyűlésben adott kifejezést, midőn az ismert pesti 12 pontot 
lelkesedéssel egyhangúlag elfogadta.

M á r c z i u s  23-án a gróf Forgách Zsigmondné által a 
kassai ifjúságnak ajándékozott díszes nemzeti zászló d. u. 4 
órakor a városháza előtt a tanuló ifjúságnak, T örök Sándor 
jogásznak hatalmas beszéde mellett, ünnepélyesen átadatott. 
Gróf Batthyányi Lajosnak miniszterelnökké való kinevezése és a 
magyar minisztérium m egalakításának öröm ére m á r c z i  u s 26-án 
a székesegyházban »Tedeum« hálaadó isteni tisztelet tartatott, 
28-án pedig esti 9 órakor körm enet, fáklyás zenével. A megye 
részéről a nemzeti zászlót Kelcz István II od alispán vitte, a 
városháza előtt Rimanóczy Ferencz polgárm ester nemzeti lobo
góval várt, s itt a két törvényhatóság egyesülve, a körm enet a 
város Fő-utczáján végig haladt.

2
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A p r i l  2-án délután 4 —5 óra között a Szabadságtéren 
több ezer em ber jelenlétében a reactió em berei, úgy mint Met
ternich és kegyvesztett társainak arczképei egy rögtönzött m ág
lyán elégettettek, Farkassányi Sámuel és Karsa György ügy
védek ez alkalommal buzditó beszédeket tartottak.

A p r i l  4-én a katonai laktanyákra is kitüzetett a nem 
zeti zászló.

A p r i l  7-én a lovardában a nem zetőrök a hitet letették. 
Őrnagy lett Soós Sándor, kapitányok gróf Dessewffy Ferencz, 
gróf Csáky János és Várjon Gábor, főhadnagyok Schehovits 
Antal, Kloczkó Ignácz, Antalffy Flóris, alhadnagyok L őderer 
András, Turnusz Ferencz, Csorba Sámuel.

A p r i l  20-án a nemzeti őrök, a főörsön az őrséget a sor- 
katonaságtól átvették

M á j u s  7-én a kassai lovas nem zetőrök zászlójának ünne
pélyes felszentelésén a zászlóanya, a lelkes m agyar hölgy, gróf 
Forgách Kálmánná volt, fényes m agyar öltönyben. Őrnagy lett 
gróf Török Miklós, tisztek gróf Péchy Manó, báró Horváth 
József és gróf Csáky Rudolf, zászlótartó W erfer Károly József.

J u n i u s  26-án Kassa város országgyűlési képviselőjének 
báró Luzsénszky Pál megválasztatott.

A u g u s z t u s  4-én a kassai 9-ik m. k. honvédzászlóalj, 
mely később „vörös-sapkások“ név alatt hírnevessé lett, 
Kassáról a délvidékre elvezényeltetett.

S z e p t e m b e r  24 én a kassai gyalog nemzeti önkéntes 
csapat, számszerint 57-en, a szokott esküt letévén és m ásnap 
Kloczkó Ignácz városi erdőm ester, m int választott főhadnagy 
vezérlete alatt Szolnokra m en t; a csapat őrm estere Messko 
Sándor városi aljegyző volt.

O k t ó b e r  9-én Pestről Kassára 2 ágyút hoztak felsze- 
reletlenül.

D e c z e m b e r  5-én Schlick Ferencz lovassági tábornok 
egy császári h ad o sz tá lly a l Sárosvárm egyébe berontott és Kassa 
felé előre nyomult. . .

D e c z e m b e r  hó Il-én  a kassai hegy északi oldalán fel
állított magyar tábor, a császári sereg által oldalt m egtám ad- 
tatván, az összes magyar csapatok déltájban visszavonultak 
és Schlick hadteste d. u. 4 órakor a városba bevonult. Ez al
kalommal a Bárcza felé m enekülő honvéd és nem zetőr csapatok 
üldözésére siető lovasságot a bárczai állásból elsütött ágyulövé-
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sek a további előnyom ulásban m egakadályozták s a lovasságot 
visszatérésre kényszeritctték, ez alkalommal Concoreggio őrnagy 
többed magával elesett, kit is katonai pompával harm adnapra 
eltem ettek.

Mialatt a lovasság Bárcza felé sietett, azalatt a gömöri, 
gróf Andrássy-féle krasznahorkai ágyuk a Forgács-utczán át a 
Szepsi-uton Torna-felé szerencsésen elm enekültek.

1849. évi j a n u á r  4-én a Mészáros Lázár hadügym iniszter 
vezénylete alatt Miskolczról m egérkezett hadosztály d. u. 2 óra 
tájban, a város déli határában felállittatott s a város felé vezé
nyeltetek . Ezen tám adás czélszerütlen intézkedések folytán 
Schlick csapatai által visszaveretett, mely alkalommal a ren
detlen visszavonulás m iatt a magyarok 10 ágyúja Schlick hata l
mába került. Ezen győzelem emlékéül, a régi bárczai útnál 
fekvő akasztó dom b „Victoria^ névre lett átváltoztatva.

J a n u á r  hó végével, a midőn Klapka György Tokaj 
felöl és Görgey Arthur a Szepesség felől előre nyom ult és 
Schlick seregét visszanyómta, a branyiszkói hadállást roham 
mal bevették; Schlick hadosztályát február első napjaiban Torna 
felé irányította s városunkat f e b r u á r  9— 10. eső éjjelen csen
desen elhagyván, február 10 én a délutáni órákban, ,a hátvédül 
hátrahagyott horvát csapatokkal a nagy hidat szurokkal leön
tette és felgyujtatta ; Görgey huszársága azonban a leégett nagy 
hid mellett a befagyott Hernádon át bevonult Kassára. Gör
gey hadserege rövid pihenő napok múlva Schlick után Putnok 
felé vonult s a kápolnai csatában részt vett.

Görgey Arthur elvonulása után városunkat márczius ha
vában a Szepesség felől Kassa-Hámor és Bélán át, Ram berg 
tábornok egy dandárral, Eperjes felől a Hurbán féle tót csa
pat Blaudek vezérlete alatt megszállotta s a mig Ram betg 
tábornok a városra kivetett hadi sarczczal, pár napi rövid tar
tózkodás után Rozsnyó felé vonult, a hurbanista tót csapat 
városunkban az itteni élelmezési raktárakat kiüritette és E per
jesre vitette, azután ugyan oda visszavonult, a hol Beniczky 
Lajos őrnagy huszárjai szétugrasztották.

Az á p r i l i s  14 ki függetlenségi manifestum közzététele 
után a felsőmagyarországi hadak főparancsnokává, Dembinszki 
tábornok Kassán összegyűjtött seregével a gácsországi határra 
felvonult az orosz haderő elleni védelemre.

Hadállásait azonban az előre nyom uló nagy orosz hadsereg
2*
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ellen nem bírta megtartani ; a kisebbszerü csatározások után 
Kassán az utolsó huszárcsapat, mely még junius 2Ó án Le- 
mesnél a kozákokkal összeütközött, az nap este Miskolcz felé 
visszavonult.

Az orosz hadsereg derékhada Konstantin nagyherczeg s 
Paskievits tábornagy vezénylete alatt a városba junius hó 24 én 
bevonult s az orosz hadsereg a város déli részét elfoglalva, a 
szabad mezőn elhelyezkedett.

A hadm űveletek biztosítása tekintetéből egyúttal az E r
zsébet külváros azon részét, m elyet a Pesti-ut, Szepsi-ut és a 
patak elhatárol, a lakházak kiürítésével egy m egerősített t á 
borrá alakították, a nyílt útvonalat és kerteket palisszádokkal, 
faczölöpökkel elkerítvén, kreposztnak elnevezték.

J u n i u s  27 én a beszállított Kossuth féle bankjegyek ér
vényteleknek nyilváníttatván, a közforgalomból eltiltattak és 
a nagy sétányon a városi közegek közbenjötiével nyilvánosan 
elégettettek.

A világosi fegyverletétel után hazájukba visszavonuló orosz 
hadseregben kitört cholerajárvány m iatt Kassán a konviktusi 
épület, a főparancsnoksági ház, a Forgács palota, a volt Semsey 
Lajos-féle ház koródáknak, a francziskánus és jezsuita templom 
pedig élelmi szertáraknak lettek berendezve.

S z e p t e m b e r  2-án Görgey Arthur családi ügyeinek 
rendezése végett a Szepességre utazván, Kassán a volt Lőderer- 
féle szállóban egy őrnagy kíséretében beszállott, de másnap 
ism ét tovább utazott.

Az oroszok elvonulása után következtek a szomorú idők, 
a midőn a jeles hazafiakat Felsőtnagyarország megyéiből össze- 
fogdosták s a Fekete-sas, városi volt fogadó-épületből átalakíto tt 
fogházban elzárták.

M ü n s te r  T iv a d a r



ifjonvéckásdó^

onvédzászló, rongyos zászló, 
Golyóktól m egtépett,
Veled zászlóm Kossuth Lajos 
Isten elé lépett.

És az égben minden angyal, 
Ki Isten körül volt, 
Honvédzászló, rongyos zászló, 
Előtted meghajolt.

Magyaroknak nagy Istene,
A mint ott m eglátott 
Honvédzászló, rongyos zászló, 
Kezével megáldott.

Ha a vész felhői szállnak 
A m agyar hazára,
Kossuth azt a rongyos zászlót 
Viszi a csatába.

Feltám adnak a halottak, 
Harczi dicsőségünk ;
Előtted te rongyos zászló, 
Pusztul ellenségünk.

D e il  J e n ő .



Az én tanúságom.

^IKOR Klapka a tokaji ütközetet vivta, 1849. január 
31-én, éppen nyolcz esztendős voltam.

3ŰS) Tanú;a vagyok tehát én is azoknak a dicsőséges, gyászos 
nagy időknek, a magyar nemzet utolsó szabadságharczának. Az 
én kalapom, m agyar koronás, hosszú, piros pántlikáját is len
gette a szabad szellő. Én is használtam annak a kornak gúny- 
szavait: S c h l i c k - n e k  hívtam minden hibás szemű em bert; a 
ki pedig nem éljenzett, vivátozott akkor, m ikor én, azt meg 
p e c s o v  i c s n a k .

Tanú vagyok, igaz; de az ilyen magam fajta tanúnak valló 
má ai, élményei, egy cseppet sem tisztázzák a vitás történelm i 
kérdéseket; fényt a homályos pontokra, egyáltalában nem deri- 
te n e k ; s ha világitanak; hát egyedül csak nekem  világítanak, 
szentjánosbogár m ódjára emelve ki a hosszú ötven esztendő 
éjszakájából a nagy esem ényeknek azokat a parányi részleteit, 
m elyeket én megéltem.

Az 1848—49-iki esem ények engem Rim aszom batban talál
tak. Nyolcz esztendős gyerek létem re nem sokat értettem  a 
dolgok folyásából. A nnyit tudtam, hogy háború lesz ; m együnk 
a ném et ellen. Folytonosan exerciroztatták a nem zetőröket, meg 
bennünket gyerekeket i s ; mert hát mi is rendes szakaszokba 
és századba voltunk beosztva; egy főhadnagy tanito tt bennün
ket a katonai rendgyakorlatokra.

Vígan m ent ez a dolog nagyon egy darabig; szörnyű 
büszkék lettünk, midőn a mozdulatainkat néző város urai, több 
alkalommal, fülünk hallatára mondták, hogy ügyesebbek vagyunk, 
mint a nagyok, az igazi nemzetőrök.
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Egyszer csak azután ezek elm entek; magunk maradtunk, 
m inket nézett az egész város. Azután megint visszajöttek, de 
nem mindnyájan. Erről is, amarról is hallottam, hogy Schwe- 
chátnál elesett. Legnagyobb hatást gyakorolt rám az a hir, hogy 
a nálam pár évvel idősebb pajtásom nak Harmaczy Bélának jól 
ismert édes apja is ott m aradt; fejét elvitte az ágyúgolyó. Meg
döbbentem , elgondolkodtam : H át igy megy a háború? . .

Azután egym ást űzve, kergetve, jöttek a m agyarok, ném e
tek oroszok.

Tudvalevő dolog, hogy R im aszom batnak a csapatmozga- 
lomból m eglehetősen kijutott. A körülm ények úgy hozták ma
gukkal, hogy ott ugyan véres összeütközés nem volt, de eg y 
szer mégis nagyon válságos helyzetbe ju to tt a város. A Tornallya 
felé elvonult orosz hadtest tábori főorvosa, postakocsin utazott 
a hadsereg után. Ezt a szerencsétlen em bert egy guerilla, az 
országút sánczából, m indjárt a város végén, orozva lelőtte. A  
postakocsis a halott orvossal, Bejénél érte utói az oroszokat. 
Ezek persze rögtön visszazudulva, Rim aszom batot lövetni akar
ták. Nagy nehezen mégis a kancsukával fogadott engesztelő 
városi deputáczió, — melynek tagja volt a Katinszky Géyza 
s.-a.-ujhelyi plébános édes atya is, — erős hadi sarcz arán ki
eszközölte tőlük a kegyelmet, s m egm entette a várost attól a 
szomorú sorstól, m elybe hasonló okok folytán Losoncz jutott.

Mondani sem kell, hogy ezeknek az izgalmas napoknak 
minden órája m eghozta az érdekesnél érdekesebb látványossá
got. Azóta persze, nagyon soknak elm osódott az emléke, de a 
következő jelenetek még m ost is teljes elevenséggel állanak 
előttem.

Egyszer csak a szomszédunkba, Papp Ábrisékhoz, egy 
huszár érkezett. Azt m ondták akkor, hogy a Lenkey huszárja. 
Minthogy a mi udvarunkból a Pappék udvarába, a rossz kerí
tés miatt, hátulról kényelm esen át lehetett menni, én m indjárt 
m egism erkedtem  a huszárral, a mi istállónkból szénát vittem 
neki és ő engem ezért a szívességért ott az istállóban a lovára 
ültetett és erősen biztatott, hogy másnap reggel elvisz magával 
kis huszárnak. Kerestem én m ásnap reggel, amint felébredtem  
mindjárt a huszárt, de már akkor csak hült helyét találtam. 
Ezt a jóságos arczu katonát, kezében azzal a sárszerü fekete 
kenyérrel, melyet ott az istállóban velem beszélgetve evett, még 
most is egész világosan magam előtt látom.
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Látom azt az aranytól csillogó orosz tisztet is, aki a rim a
szom bati piaczon, a kofák előtt leszállóit a lóvá ól, televette 
piros selyem zsebkendőjét nyers uborkával, ism ét nyeregbe ült, 
s lépésbe menve ette az uborkát hámozatlanul.

Látom  a cserkeszeket, kozákokat, a mint lovaikat a Rimá
ban úsztatják; a kaftános gyalogosokat pedig, a mint a piszkos 
folyóból nagy üstökbe vizet m eritenek, fölforralják s karddal 
aprítják bele a zöld tököt, kukoriczát, káposztát, úgy amint a 
mezőréi felszedték, mosatlanul.

Látom a hozzánk szállásolt Schlick-féle vasas altiszteket 
és hadnagyot. Hosszú, ke kény udvarunk hátul kiszélesedett és 
4 lóra való istálló volt benne. Itt voltak a tiszti és altiszti lovak 
elhelyezve. Az udvaron teknőkben állott darabokra vágva a hús, 
a szobában pedig dézsákban és vedrekben a bor. Onnan osz
to tták  ki az egész svad on legénységének. Em elgettem  a szoba 
padlójára helyezett vértjeiket A fényes tiszti vértet könnyen 
bírtam, de az altisztekét alig.

Látom  azután a Beniczky szedett vetett kis csapatját, a mint 
a piaczon sorakozik; s látom az általa Losonczon m eglepett s 
megvert Schlick csapatjának tisztjeit ugyancsak a rim aszom bati 
piaczon, hadi zsákmánynyal telt szekerekhez kötve.

Egészen előttem áll az a szomorú jelenet is, midőn Görgey, 
R im aszom batban egy spionsággal vádolt serfőző legényt fei- 
akasztatott. Az auditor, szép fiatal em ber, de még szebb fiatal 
feleségével, kocsisával, szekerével, lovával, nálunk volt elszállá
solva. Délelőtt 10 óra tájban, két szürke lovas huszár hozta 
kivont karddal, udvarunkba az elítéltet. A két huszár m egállott 
a kapuban, az elkényszeredett, sápadt, vézna bűnös pedig, a 
konyhaajtónkkal szemközt, a szomszédház, az öreg Perecz néni 
házafalához tám aszkodott. Kevés idő múlva kijön a szobából az 
auditor, megáll a konyhaajtóban, felolvassa a nyárfalevélként 
reszkető, némán hallgató em bernek az ítéletet s azzal végzi, 
hogy: »ma délután 4 órakor függni fogsz.« Tanúja v o lam  az 
egész jelenetnek, az auditor m ellett állottam. Tanúja voltam 
annak a kétségbeesett iszonyodásnak is, midőn az auditor fe
lesége meghallotta, hogy a saját czigány-kocsisuk hajtotta végre 
az akasztást. ■

Tisztán emlékezem arra a jellemző, m ulatságos esetre is, 
a mely nálunk, két orosz katona között történt. A mint akkor 
m ondták, két órai szabadrablás lévén engedélyezve, hozzánk is
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bejött két marczona kinézésű orosz közlegény  nagy hangon 
kiabálva a M le k o , M le k o - t . Minthogy éppen az aludttej sai- 
sonja volt és három tehenünktől bőven telt, a legnagyobb kész
séggel hirtelen két nagy köcsögöt állitottak elébök. Szó nélkül 
kifakanalazták; és amint ugyancsak szó nélkül távozni akarnak, 
az egyik az ablak párkányán heverő rossz ruhakefét tarisznyá 
jába teszi, a m ánk szó nélkül neki esik és agyba-föbe veri ; 
amaz erre a ruhakefét szó nélkül előveszi, az ablak párkányára 
vissza teszi, azután m indaketten szó nélkül távoztak.

így követték egym ást a legkülönbözőbb fajta jelenetek 
ezernyi változatban.

Nyár vége felé azonban mindig csendesebbek, mindig ko
m olyabbak lettek az em berek Az arczok megnyúltak. A sóha
jok szaporodtak.

Láttam  kiterítve egy huszonnégy éves fiatal em bert, a ki 
szivén lőtte magát. Azt m ondták, hogy vörössapkás volt.

Láttam , hogy vitték el az apám két darab vadászpuskáját. 
Megégett az agyuk, tönkre m ent a csövük abban a máglyában, 
melyet a győztes hatalom, az elkobzott forradalmi tárgyakból, 
a rimaszombati piaczon rakatott.

Azután jö ttek  a városba olyan urak, a kik csak németül 
vagy tótul beszéltek. Úgy csúfolták őket, h ogy : b e a m t e r .

Ugyanazon időtájban jöttek a hegyes sisaku zsandárok is. 
Nagyon néztük őket; néztük különösen szép sárgaréz gom b
jaikat, mert szám is volt rajtuk, szintén rézből. Gombozás alkal
mával ezeknek igen nagy értékük volt; tiz füles csontgom bot 
is adtunk egyért, fületlent még többet is.

Azután teljesen vége lett a szabadságnak. Én fölöttem is 
m egnehezedett az idők járása.

A boldog pigézést és gom bozást felváltotta a veszedelmes 
mensa, dominus és quae maribus . . . ezt pedig nem sokára a 
Martin Konrád, Moenik és Mozart Lesebuch . . .

• S töhr  A n t a l .

%



Visszaemlékezés 1848-49-re.

ÉVES fiú voltam és gymnazista deák. A márcziusi ese- 
lények hírére Lőcse városa is öröm m ám orban úszott, 
akosai fényes kivilágítás által adtak kifejezést haza

fias lelkesedésöknek, s a piaczon és utczákon elvonuló töm egek 
örömujjongva sorba megéljenezték V. Ferdinánd királyt, István 
nádort, Széchenyit, Deákot, Batthyányi, Kossuthot.

A gymnázium prem ontrei-rendű tanárai siettek a tanév 
befejezésével, részt veendők a polgárokból s az úri osztály
beliekből felállított nem zetőrség gyakorlataiban; melyek a váro
son kívül tarta ttak ; a tanárok éjjeli őrségre is ki voltak ren
delve. Régebben katonáskodó egyének tanították a nem zetőröket 
a fegyverfogásra, illemmel ugyan, m elyből azonban néha a 
gúny sem hiányzott. így midőn egyik idősebb tanárunk kissé 
ügyetlenül kezelte a fegyvert, az őt oktató iparos altiszt fon
toskodó hetykeséggel m ondá: » U r a m,  e z  n e m  i r ó t o l l ! «  
A deákok is, nézői lévén a nem zetőrök gyakorlatainak, egyes 
csoportokba osztva, azokat utánozták, s midőn a gyakorlat 
végén a nem zetőrök katonai sorrendben a városon keresztül 
haza vonultak, a deáksereg is közvetlenül utánok ugyanazon 
sorrendben katonai lépésekben haladott.

De nem sokáig tarto tt e játék. Felállittatott a honvédség, 
sokan a ^ a g y o b b  deákok közül beállottak honvédeknek, elvit
ték őke^rcom oly munkára, hogy soha többé ne lássuk. T an á
rom, Szomolnoky Benedek, tábori lelkésznek ment, Répássy 
FLórL pedig, a VI. oszrály tanára, daczára annak, hogy fel- 
s# Í{ '^ F á ld o zá r volt, honvédtiszti ruhát vett föl és kardot kötött



— 2 7  —

oldalára, a szabadságharcz több csatájában részt vett, mig végre 
a temesvári ütközetben mint százados elesett.

A lőcsei lakosok megtudván, hogy a horvátok, ráczok, 
oláhok gyilkolják a m agyarokat, vetélkedve siettek a honvéde
lemhez szükséges eszközök előállításával. A polgári családoknál 
divatos czintányérok fölajánltattak ágyuk öntésére, önkéntes 
pénzadom ányok gyüjtettek, a nők fehérneműt varrtak a hon
védek részére. A szivekben lángolt az önzetlen hazaszeretet, a 
hazának szolgálni dicsőség vala, a haza oltárára áldozni kö te
lességnek tartato tt.

V oltak azonban, kik a szabadság fogalmát félreértették, 
úgy a gyerm ek deákok m egengedték m aguknak a szivarozást, 
ha valaki ablakát ki nem világította, azt betörték. A városi 
kávéház bérlője, Liedemann házi ebeit osztrák tábornokok névéin 
szólitotta, de m eggondolatlanságának meg is adta az árat, m ert 
midőn később az első osztrák csapatok Schlick alatt Lőcsére 
érkeztek, 50 vesszőütésre Ítéltetett s a szenvedett sérülések 
következtében néhány nap múlva sebeiben meg is halt

November elején m egkezdődött az uj iskolai év, de már 
nem olyan osztatlan, egyetértő hazafias érzelmek közt, minők 
a szünidő előtt honoltak keblünkben. Hogy szünidő alatt mi 
történt Zichy Eugennel, Lam berg és Latourral, azt nem tudta 
m indegyikünk, de elég az hozzá, hogy Lőcsén és vidékén is 
találkoztak a m agyar mozgalomnak ellenesei, a pecsovicsok, 
kiknek fiai is magyarellenes érzelmüek lévén, az iskolában 
külön pártot alko ttak ; ennélfogva befészkelte magát közénk 
nem csak a kölcsönös bizalmatlanság, hanem az ellenségeskedés 
is, főleg télben a csatarendben felállított pártoknak hógolyók
kal való kölcsönös megdobálása majdnem napirenden volt.

Lelohadt harczi kedvünk, midőn újév körül a kassai ü tkö
zetből hazatérő lőcsei nem zetőrök Schlick általi megveretteté- 
sök hírét hozták Láttuk, hogy ezt a nem zetőrök nagyon res- 
telik, m ert egyenkint jöttek az országuton s a házak m ögött 
bujkálva, titkon keresték föl lakásaikat; a mily önérzetesen 
hordták azelőtt a nemzetőri egyenruhát, oly gyorsan levetették 
m ost s gondosan eldugták, nehogy ez öltözet előbbi j katonás
kodásukat elárulja.

Még nagyobb lehangoltság és félelem lepte meg a lako
sokat, m időn Schlick seregével Lőcse felé 1
általános volt az izgalom, hogy senkinek nem



-  28 -

nagy nemzeti lobogót levenni a magas árboczfáról, m ely a 
piacz legszebb helyén, a megyeház előtt fel volt állitva. Schlick 
meglátván a vigan lengő trikolort, m egállította seregét, felhá
borodásában a városnak irányoztatta az ágyukat és csak miután 
a városi küldöttség az elkövetett mulasztásért bocsánatot kért 
s azalatt a nagy fenyőfa a fejszék csapásai alatt zászlóstul le 
zuhant, csillapodott haragja, bevonult a városba s a különben 
békés term észetű lengyel katonákat a polgárok házaiba töm e
gesen elszállásoltatta.

Rem énykedéssel teljes izgatottságba hozta a lőcsei lak o 
sokat február 2-ik.a, midőn Görgey csapatai Iglóra érkeztek. 
Azon nap este a Schlick által hátrahagyott lőcsei helyőrség 
egész készenlétben állott a piaczon és tábori tüzeket rakott, 
melyek szemlélése a lakosokban azon gondolatot keltette, hogy 
a helyőrség az iglói magyar sereg általi m egtám adástól tart. 
A katonaság azonban éjfél felé, miután a lakosság nyugalom ra 
tért, a lovak lábait és az ágyuk kerekeit szalmába, rongyokba 
csavarta és egész- csendben a városból kivonult. Ily m ódon m eg
lepte az Iglóra vezető országúton felállított m agyar előőrsöket, 
Iglö városát rakétákkal felgyújtotta s már a városba az úgyne
vezett lőcsei utczába h ito lt, m időn a m agyar csapatok is fel
riadván, ugyanazon utczába tódultak s heves küzdelem után a 
tám adó ellenséget visszaszorították Ez azután gyorsan Szepes- 
váralja felé húzódott és Lőcsére csak a sebesülteket szállította, 
kiket a közönség szánakozó kíváncsisággal vett körül és k isért 
el a kórházba. Többen korán reggel Lőcséről Iglóra siettek, 
m egtekinteni a csatatért és a rom okat, m elyeket az éjjeli tűz 
és ágyúzás okozott. A holt katonákat akkor még ott találták, 
a hol elestek. Néhány nappal rá egész Lőcséig hallottuk a sűrű 
ágyulövéseket, m elyek a branyiszkói ütközetet jelentették.

így Lőcse városa rövid időre az ellenségtől m egszabadult, 
a Kossuth bankók, melyek a megszállás ideje alatt a közforga
lomból eltűntek, értéküket visszanyerték, de azért az osztrák 
bankók is forgalomban m aradtak ; s minthogy aránylag kevés 
aprópénz volt, a bankók ketté vagy 4 részre d a rab o lta lak  s 
m indggyész a megfelelő értékben használtatott.

IRKél vége felé m eglátogattak m inket a hurbanisták ; de 
csak néhány napig időztek Lőcsén. Ugyanakkor a kolostori 
utczában Oppitz nevű özvegyasszony házában véletlenül tűz 
támadt, mely gyorsan terjedett. A hurbanisták gyönyörködve
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és kárörvendve tétlenül nézték a dühöngő elemet, a mint az rövid 
idő alatt a város nagyobb s legszebb részét rom okká változtatta.

Tavaszkor guerilla-csapat szerveztetek, melyhez újabban 
néhány deák csatlakozott s mely a Lőcsén átvonuló Benedek 
és Vogel tábornokokat az erdőségeken keresztül vezető utakon 
való m enetelésükben hátráltatta. Nagy sirás és bánatnak volt 
okozója Vogel, midőn kezesek gyanánt vagy 10 előkelő lőcsei 
polgárt vitt magával, mondván, hogy ha a guerillák csak egyet 
is lelőnek katonái közül, a kisérő polgárokat mind agyonlöveti. 
Szerencsére nem történt támadás, s néhány nap múlva a polgárok 
haza kerültek. Nemsokára m agyar csapatok jöttek Dembinszky 
seregébő l; ezek közt láttam lovagolni egy nőt huszártiszti atillá
ban, azt beszélték róla, hogy mint huszártiszt szolgál a seregben.

Dembinszkyék távozása után nem láttunk többé magyar 
katonaságot, osztrákokat sem, csak élet-halálra küzdött csatákról 
szóló híreket hallottunk, melyek majd reménységgel, majd aggo
dalommal töltöttek el minket, mig végre a világosi fegyverletétel 
hire teljesen m egsem m isítek e minden rem ényünket Bámultuk 
a hazavonuló orosz hadsereg töm érdek sokaságát s immár nem 
csodálkoztunk azon, hogy ennyi népet nem győzhetett le a 
m agyar fegyver. A kivégzési hírek m indenkit elrém itettek. S 
midőn végre Máriássy Adám  harsány hangján m ondott és a 
»rebellis« szót többször ismétlő beszédének kíséretében a m ág
lyára összehordatott számtalan nagy csomag K ossuth-bankókat 
a megyeház előtti téren elégette : a körülállók meghatva néz
ték  és fájdalmas szívvel érezték, hogy a szegény m agyarnak 
nem csak minden lelkesedése, legnagyobb áldozatkészsége, de 
m ost ráadásul vagyona is füstbe ment.

A prem ontrei-rend lőcsei tanárainak minden alkalommal 
nyilvánított hazafias érzelmei és kettőnek a szabadságharczban 
tevékeny részvétele m iatt a lőcsei gimnázium vezetésétől meg- 
fosztatott. C eh tanárokat kaptunk, kikről azonban hálásan el 
kell ismernem, hogy jó tanárok voltak, lassankint meg is ked
veltük őket, m ert szerettek minket, igyekeztek velünk a tudo
m ányt megkedveltetni, követeléseikben nem voltak tulszigoruak 
és a mi fő, magyar érzelmeinket soha sem sértették  meg, sőt 
tisztelték, de a magyar szellemek ápolói, terjesztői, már csak 
nemzetiségök- és küldetésöknél fogva sem lehettek.

D r • M c td a r a s s y  L ip ó t .



Toborzó.

Muzsika, szól verbuválnak :
Csapj fel öcsém katonának!

És e dal nyomán m integy varázsütésre jö ttek  a lelkes 
ifjak és a haza hivó szavára ott hagyták az iskolát, az édes 
otthont, a csendes mezőt, a m űhelyt és beállottak védeni a 
veszélyben forgó hazát és lettek honvédek.

1848. május 16-án ugyanis gróf Batthyány Lajos, a m a
gyar miniszterelnök, — veszély fenyegetvén az országot, — 
lelkesitő felhivást intézett Magyarhon népeihez.

A m iniszterelnök ezen folszólitására m egkezdődött szerte
szét a hazában a toborzás Kassán is felhangzott a verbungos 
dal, vigkedélyü huszárok járták be czigányzene kíséretében a 
város utczáit énekelve, sarkantyút pengetve és az ifjakat fel
szólítva, hogy csapjanak fel honvédeknek.

Egyikük nemzeti szinü zászlót vitt elől, s m inél tovább 
haladtak, annál többen gyülekeztek a diadal jelvénye alá. Ú t
közben zengett a Rákóczy-induló, felváltva a toborzók dalával, 
mit az egybegyült nép harsány éljenzéssel üdvözölt.

Végre m egállapodtak a Főtéren, a székesegyház és a régi 
színház között, a hol még akkortájt nem volt kert. I tt körbe 
álltak a nyalka huszárok és kezdték járni a toborzót, m elyhez 
nagytaréju sarkantyúikkal verték a ta k tu s t; járták oly tűzzel, 
oly negédesen, hogy a gyönyörű ősm agyar táncz láttára öröm- 
rivalgásokban tört ki az ablakokban, az erkélyeken és a téren  
megjelent ezernyi nézőközönség.
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O tt volt Dobay Lajos, a hires kassai verbungos kapitány, 
ott voltak leányai m agyar öltözetben, tüzelték, lelkesítették az 
egy jegyű it ifjakat, hogy ragadjanak fegyvert a hazáért, a sza
badságért, tánczra perdültek, kinálták borral, s ha felcsaptak 
honvédnek, vörös katonasapkát nyom tak a fejükbe és lett 
belőlük » v ö r ö s - s a p k á s . «

A legnagyobb odaadással lelkesült az értelmiség, a tanuló
ifjúság, kigyult arczczal tódultak a felsőbb osztályokból, a jog- 
akadem 'áról, hogy a csendes iskola falait a harczias táborral 
felcseréljék.

így alakult meg a k i l e n c  z e d i k  zászlóalj, a kassaiak 
zászlóalja, a » v ö r ö s  s a p k á s o k «  hires serege, mely szemen- 
szedett, részint kassai, részint környékbeli fiukból állott, a leg 
elszántabb vakmerő katonákból, kiknek nem egy győzelm ét 
köszönheté a magyar.

Kevés kassai »vörössapkás« nevére emlékeznek már a 
jelenleg élők, de e kevesek neveit is ide igtatjuk örök emlék 
gyanánt. Ezek : Liikő Géza, Li^kő Kálmán, Brunner Ede, Por
koláb János, Somogyi Gyula, Szányi Gyula, Székely József, 
Metz Tivadar, Ambrus Sándor és Ferdinánd, Zámbory János. — 
A tüzérek közé ugyanakkor beállottak Gleviczky Albert, Illés 
János és Klimkovics Gábor.
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Élő honvédeink.
A K a s s á n  élő 1848—49-es  h o n v é d e k  n é v s o r a :

Achácz Gábor tizedes 
Ardényi Pál főhadnagy 
Benkc Gábor őrmester 
Bercsényi Krauz József főhadnagy 
Bodó János tizedes 
Buchhalter Dávid tizedes 
Csaszlai István közvitéz 
Cséplő József közvitéz 
Czapári István halálfő légió. 
Dvortsák Béla vadász tizedes 
Endrizál György közvitéz 
Erdélyi József hadnagy 
Farkas József hadnagy 
Ferencz András közvitéz 
Fritsche Mór hadnagy 
Gurdélyi Endre dr. főorvos 
Heinrich István tizedes 
Holecsek Pál vadász altiszt 
Illés János tűzmester 
Juhász Károly őrmester 
Kalafusz Antal közvitéz

Metz Tivadar vörös sapkás alhadn. 
Millbeck Károly dr. tüzér hadnagy 
Molitorisz Lipót tizedes 
Morócz Miklós kapitány 
Novelli Imre tizedes 
Pecsenye István közvitéz 
Perzsányi József ,
Petrányi János tizedes 
Roxer Vilmos vadász százados 
Seregdy Antal őrmester 
Sikorszky Dániel hadnagy 
Siposs Pál ői mester 
Skáíicz Ferencz tűzmester 
Stofcsik Jakab tizedes 
Strake János utász 
Streck Alajos közvitéz 
Szabó András „
Szakmáry János „
Szerényi Flóris tűzmester 
Szlakovszky István őrmester 
Tolnay József hadnagy 
Tomasko András közvitéz 
Ullmann József hadnagy 
Vodianer Mártcn tűzmester 
Willnrotter Henrik halálfő légió. 
Zátorszky Endre közvitéz 
Zóna Lipót önkéntes 
Zsarnay Pál őrmester

Kalocsányi Antal közvitéz 
Kerekes János közvitéz 
Klempay Gábor közvitéz 
Kovács Gusztáv közvitéz 
Kronberg Győző altiszt 
Krutsay István hadnagy 
Lojkó Miklós tizedes 
Marossy Antal ,,







f i  v ö r ö s g ű p É d s . / ?

int zúgó szélvész ront előre, 
Halálmegvetve, rém esen . . . 
Nincs gát, nincs akadály előtte, 
Nem fog ki rajta semmisem !

Majd megdördül aztán az ágyú, 
Hogy megrázzon földet s eget.
S a hős »vörössapkás« e hangra 
Nem sápad el . . sőt még nevet.

De hát hogy is lehetne gyáva,
Hol D a m j a n i c h  küzd lelkesen?!
— Hol ő igy szól: »Fiuk előre!«
O tt nem terem , csak győzelem.

* **
Nagy volt a gyászunk! Törve voltunk. 
Alig volt egy-két nyert csatánk.
Az osztrák űzött itt is, o tt is,
S m int a karvaly csapott le ránk.

De jött aztán egy nap . . . dicsőség, 
Fény áradt ránk egy szép napon!
És a szivekből tűnni kezdett 
Egyszerre a bú, fájdalom.

3 *



S z o l n o k n á l  m egdörrent az ágyú,
S pusztítva szórta a halált,
De a »vörössapkás« szuronynyal 
T ám adt . . . s m egnyerte a csatát.

És híre m ent a diadalnak,
Futó tüzként szétterjedett . . .
S kicsiny, nagy hordta ajkain a 
Dicső »vörössapkás« nevet.

Aztán jö tt V á c z ,  S a r l ó ,  K o m á r o m ,
Is a s z e g  . . . fényes, nagy napok . . .
Ha csak halljuk : nevükre szivünk 
Még m ost is lángra gyűl, lo b o g !

S ugyan kit illethetne jobban 
A dics, babérág m indezért:
Mint a »vörössapkás«-t, ki oly hőn 
Küzdött a legszentebb ügyért?! . . .

Mint zúgó szél tö rt ő előre,
Mivelve mindenhol nagyot.
S győzött vagy h a lt . . .  de meg nem hátrált, 
De gyáva lenni netn tudott.

K o v á c s  Z sh jm o n d .



Gyermekkorom egyik legszomorubb napja.

MINDAZT, mi a gyermeki kedélyre már abban a korban, 
m elyben önönmagára nézve teljes tudattal bir, akár 

<£x)cL29 lelkesitőleg, akár leverőleg hat, a férfiúi korban, de 
még agg korában sem felejti az em ber!

A nnak emlékezete végig kiséri az em bert egész életén át.
Akarva, nem akarva, azok a benyom ások m egújulnak 

néha s mint keletkezésök pillanatában, később is ihletet keltő- 
leg, jótékonyan, vagy m egdöbbentően, szomorú hatással gyako
rolnak befolyást lelkületűnkre?!

így mindég jól esett visszagondolnom azokra a nagy na
pokra, mikor a 48 as esem ények hatása alatt* itt Kassán is, 
hol akkor a gymnáziális IV. osztály tanulója voltam, pezsgett 
az ifjúság vére.

Nekem is mellemen pom pázott a nagy nemzeti szinü ko
kárda. Én is ki-kijártam a Fő-utczára, hol egyes szónokok, a 
többi közt a most újból fennálló konviktus akkori lelkes prae- 
fectusa, néhai Bossányi Sándor, az akkor „ n a g y in a k  nevezett 
sétatéren (a szinház s a Sz.-háromság-szobor közti tér volt ez) 
fejtegette a történő események nagy jelentőségét.

Nem lettem  volna magyar, nem lettem volna diák, ha 
az én gyenge éljenzésem is nem vegyült volna bele az elism e
résbe, melylyel a közönség a szónokoknak adózott.

P ed ig  mit értettem  én akkor még az egyenlőség, te s t
vériség, szabadság szent eszméiből?!

Ellenkezőleg soha sem tudtam  elhárítani magamtól annak 
a borzasztó napnak benyom ásai emlékét, a mely napon éle
tem ben először és talán utoljára is, m ert hiszen azóta, Istennek
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hála! nem volt rá és talán már — óvjon is Isten, hogy legyen — 
nem is igen lesz alkalmam látni az ellenséges betörés rom bo
lásait, ellenséges tám adás és egyenlőtlen csata áldozatait

Ennek a borzasztó napnak izgalmait, esem ényeit, áldoza
tait érintem meg röviden, a mint azok, annyi idő óta bevésőd
vén lelkembe, maiglan em lékezetem ben maradtak.

Tudom , hogy 1849. junius havában történt.
A napra nézve a bizonyosság színezetével csak azt állít

hatom, hogy péntek volt az a nap. Erre az a körülm ény enged 
következtetnem , hogy akkoriban csütörtök lévén a diákok heti 
szünnapja, ezt a napot, közel lakván édes szülőim Rozsnyóhoz, 
odahaza töltöttük. A következő nap, tehát pénteknek kellett 
lennie, hozta azután egyesekre azt a mély gyászt, melyet ked
veseink hirtelen elhunyta, történjék ez egyébként még oly m a
gas eszméért való küzdés közepett, szokott borítani a fájó kebelre.

Különben tisztába lehetne Hozni magát a napot is.
Az áldozatok sirhantja fölé ugyanis a kegyelet később 

emlékjelt állított. Bizonyosan tudom, hogy a csatának napja, 
m elynek az ott elporlottak zsákmányul estek, az emlékjelre fel 
van jegyezve?! —

Kezdem a leírást ennek a gyásznapnak reggelén.
Mi gyerm ekek, testvéreim  meg magam, kik 1848- 49-re 

a rozsnyói gymnázium növendékei voltunk, miután Dernö közel 
esik Rozsnyóhoz, a megelőző napra hazakerülvén, nehogy az iskolát 
mulasszuk, az nap korán reggel, rendbe hozatva felejthetetlen 
édes jó anyánk gondos kezei által kinek legkisebb porszem ecs- 
kéjére is mindég áldólag gondolok, kénytelenek voltunk e l
hagyni a szülői hajlékot, hogy idejére, t. i. reggeli 7*8 órára 
Rozsnyón legyünk vala.

Szándékosan használtam a kifejezést, hogy »kénytelenek« 
voltunk.

Ki különben kedvvel jártam  iskolába; ki nem szerettem  
mulasztani leczkét: aznap siránkozva könyörögtem  szülőim előtt 
kérve, hogy ne távolitsanak el hazulról?

Nem használt a könyörgés. Kivált m egboldogult atyánk 
— Isten nyugasztalja! — ha jutott volna is eszébe az én szo
katlan vonakodásom sejtelemszerüsége, még akkor sem változ
ta tta  volna meg nézetét s elhatározását, melynél fogva a gyer
m ekeknek az előzetes iskolai misére és aztán az iskolai órákra 
pontosan meg kellett jelenníök az intézeten Rozsnyón.



-  39 -

Alig kezdte meg az iskolában a tanár az oktatást, engem 
ugy V4Ö óra tájban kikopoglatnak és sürgetnek, hogy kérjem 
m eg a tanár urat: adjon engedélyt arra, hogy haza siethessek 
szülőimhez Dernőre, m ert a tornai hegyen keresztül Barka. 
Lucska és Kovácsi községeken át az oroszok Dernőt fenyegetik

Mint én, testvéreim  is kikérték a távozhatási engedélyt 
m aguknak,

A küldött, kit szülőim az érintett hírrel, hogy az oroszok 
D ernőt fenyegetik, utánunk utasítottak, lelkünkre beszélve sü r
getett, hogy ne mennénk az utón, mely a rendes közlekedésre 
szolgált, hanem Kraszna-Horka-Váraljától kezdve húzódnánk az 
erdőbe s azon keresztül igyekeznénk eljutni Dernőre.

S épen ez erdőben száguldoztak az ellenséges orosz
lovasok. Abban ölték meg, többi közt, mint előfordul ez alább, 
Hoky-t, a papot Rozsnyóról.

Az útközben velünk szembe jövő em berek m indegyike 
m ondani tudta, hogy az oroszok valóban Dernön vannak. Sőt 
beszélték, hogy egész Váraljáig portyáznak s aligha nem Rozs
nyót is felkeresik.

Minket a gyermeki ösztön arra birt, hogy ily veszélyes 
helyzetben az utat az értünk jö tt küldöttel együtt félbeszakít
ván Váralján, fölmentünk a várban lakó már igen öreg 'nénénk- 
hez, özvegy B enedeknéhez! Nagyanyánk jó sógornője volt az öz
vegy, ki — miután m egtudta tő lü n k : mi járatban vagyunk, — a 
legszívesebben gondoskodott ellátásunkról.

Ez alatt Dernön az orosz hadsereg egy lovas csapata űzte 
féktelenkedését, A faluban, kit találtak, férfit, nőt — állítólag 
— ütlegelték. Raboltak. A nők fejéről a kendőket leszedték. 
Szegény megboldogult atyám at is m egtám adta egy ily cserkesz
lovas — m ert cserkeszek voltak a csapatbeliek — s agyon 
lövéssel fenyegette, reá szegezvén pisztolyát. Pedig hát láthatta 
volna, hogy mint pusztán csak sétabottal ellátott egyén nem 
tartozhatott am a szerencsétlen felkelőkhöz, kik a szomszédfal
vakból összeszedődve az úgynevezett >szoros-kő« védelm ére 
voltak kiküldve uraik — jobbára Andrássy György gazda
sági uradalmi tisztjei — vezetése alatt s kik — értesülvén a 
vezetőség, hogy az orosz csapat megkerülve a »szoros-kőnek« 
nevezett átjárót, az em lített falvakon át közelget Dernő felé, — 
ennek m egakadályozására H árskút felül szintén Dernőnek vették 
sietős utjokat.
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A tyám at, m int elbeszélte, sokszor emlegette, csak hideg- 
vérüsége s lélekjelenléte m entette meg a fenyegető bizonyos 
haláltól.

Értvén a tót-dialektust atyám, a midőn a cserkesz — mint 
atyám  m ondogatta — épen a falu közepén öt m egtám adván 
hangoztatta, hogy »Szintén a fölkelőkhöz tartozó ur!« az ellen
séges em ber előtt levett kalappal kijelentette, hogy »0  a falu
ban lakó egyszeiü em ber, akinek m éltatlan bántalm ait mind- 
azáltal Paskiewicz m egfenyitetlenül nem hagyná.«

A »Paskiewicz« szóra a tám adó arcza hirtelen megszelídült. 
Kezet nyújtott volt megboldogult atyám nak, sarkantyúba vette 
lovát s tovább vágtatott.

A csapat tisztsége mind, atyám ékhoz, ki a faluban a leg
nagyobb épületnek, az úgynevezett kastélynak volt akkori idő
ben lakója, mind oda szállásolta be magát.

Szegény édes anyám főzetett, sü ttetett számukra.
O tt voltak ebéden.
Enni azonban m indaddig vonakodtak, mig mind édes 

anyám, mind édes atyám előttök előzetesen nem ettek minden 
ételből s nem ittak minden italból.

A főtiszt szegény édes anyám at aggodalom ban és kisirt 
szemekkel látván, midőn ez iránt való kérdezösködésökre, úgy 
a hogy, atyám valamikép meg tudta velők értetni, hogy m iat
tunk, gyerm ekeik m iatt aggódik anyánk, állitólag azt m ondotta 
volna, hogy — kihúzván egy hajszálat fejéből s erre m utat
ván — a gyerm ekeknek — úgym ond — annyi bántódásuk sem 
leszen. Ne féljen!

Bár m egnyugtathatta volna ez a biztatás a szegény jó 
anyát, mindazáltal szive aggódni csak akkor szűnt meg, m ikor 
úgy alkonyat táján minket, minden bajtól menteket, karjaiba 
zárhatott.

Meg-megsajnálta, hogy az én sejtelemszerü könyörgésem re 
nem egyeztek bele, hogy aznap reggel ne m entünk volna el 
hazulról.

Mint jellemzőt m ondotta el édes anyám azoknak a tisz
teknek egyikéről azt is, hogy, otthon levő kisebb testvéreim  
mel játszadozva, em litette legyen, még pedig könybeborult 
szemekkel, hogy neki is messze távol van felesége és van
nak gyerm ekei, kiket ott kelletett hagynia !

Állitólag mind igen szép férfiak voltak azok a katonák.
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Fegyvereik pedig mind kiváló kézipari term ékek. Pisztolyaik 
agya, kardjaik m arkolata m intha mind elefántcsontszerü anyag
ból lettek volna készitve.

Mikor a reggeli órákban ez az orosz csapat reábukkant 
az eléjök vonuló fölkelő m aroknyi népre s ez a nép az első 
lövést hallotfa — mint a m adár csapat az oda irányzott lövés 
robajára, — hirtelen úgy szétrebbent s ki m erre futhatott, futva 
kereste a menekülést annyira, hogy néhány másodpercz alatt 
a jól fegyverzett lovasok minden ellentállás nélkül üldözték, 
vágták a m egfutott menekülőket.

T öbbeket megöltek. T öbbeket elfogtak közülök.
A  szétrebbenés két irányban történt, az úgynevezett 

»Hajtsa«-dülönek egy oldalról s az úgynevezett »Kápolnai erdő« 
s »Haraszt«-felé a másik oldalról.

A  »Hajtsa«-dülő a H árskút község felé vezető ut bal ol
dalán, a »Kápolnai erdő« s a »Haraszt«, ismét a Váralja felé 
közlekedő útvonal jobboldalán terül el.

A »Hajtsa«-ban lőtték keresztül a váraljai uradalom fiatal 
pénztárosát Hricsovszkyt, aztán Rozsnyóról »Malinák«-ot s egy- 
pár más em bert.

A » H arasz tib an  pedig m egkinozták a fiatal papot, Hokyt. 
Megkinozták, mert kezeiről ujjai le voltak, nyelve pedig ki volt 
vágva. Mit úgy m agyaráztak, hogy alkalmasint, m időn össze
te tt kézzel könyörgött, e helyzetben sújtott felé gyilkosa. 
Nyelvét pedig azért vágta volna ki, mert nem az »ige« 
hirdetésére használta legyen beszédét. Különben, hogy mikép 
történt meg mindez, annak csak Isten a tudója, ki látta a m a
gasból ezt a kiméletlen és kegyetlen vérontást !

Hogy mily nagy m értékben lép, még ily alkalm akkor is 
a »béte humaine« előtérbe, bizonyitja az eset, hogy ezek az 
ellenséges katonák még a gyerm ekágyban fekvő nők iránt sem 
viselkedtek kellő tartózkodással s m egkivántató kim élettel. 
Például csak a dernői vashámor egyik akkori tisztviselőjének 
feleségét hozom föl, ki kénytelen volt a betolakodók elöl, gyer
mekágya talán negyedik, vagy ötödik napján abba a k e rék 
házba húzódni, a melyben a hám ort mozgató kerékre, hogy 
azt mozgásba hozzák, a zuhogó vizet bocsátják.

Különös isteni gondviselés, hogy ez a menhely, illetve 
az oda való m enekvés, az ottidőzés annak a szegény asszony 
nak, vagy kisdedének egészségébe, életébe nem került.
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Hricsovszky, szegény, ugyanazon tető alatt, honnét ez a 
szegény asszony menekült, s hová, miután az ellenség foglyai
val, kik között a váraljai uradalom akkori igazgatóját, a meg 
boldogult Sziklay V iktort is gyalog, lovak között egész Mis- 
kolczig hajtották, — távozott, öt megsebesülése helyéről ápolás 
végett szállították ; ugyanazon tető  alatt, hol magam is láttam 
az eszméletlenül sinlődő beteget, adta ki orosz lövés folytán 
hazájáért lelkét 1

Mire mi, gyerm ekek, kiket Rozsnyóról a szülők aggódva 
vártak, az alkony óráiban hazaju to ttunk: a szerencsétlenek ösz- 
szeszedve ki voltak terítve az uradalm i korcsma pinczéjének 
tetőzetét képező földhányás tövében a falu közepén. Négy vagy 
öt halott.

Borzasztó volt látni a sebektől födött holttestek egyikét, 
másikat. A szegény Malinák arcza elcsunyitva, eltorzítva olykép 
volt karddal hasítva, hogy a két álkapocs egym ástól teljesen 
külön volt választva.

Egy szegény szerencsétlen, mikor láttam, még élt. Volt 
rajta husz-huszonötnél több különböző sebhely fején, karjain, 
altestén, lábain.

H oky-t; a rozsnyói egyházm egye már fiatal korban hírne
ves prédikátorát, mint holtat K.-H.-Váraljára vitték be.

Mig öt itt: a fentebbi sebesülteket Dernön tem ették el a 
tem plom  m ögött elterülő magaslaton.

így nyertem  én gyerm ekkorom ban oly benyom ásokat, 
m elyek valahányszor eszembe jutottak, mindég szomorúsággal 
árasztották el szivemet. S most is, m időn e benyom ásokkal 
annyi év elmúltán foglalkozom, elszorul szivem annak tuda
tára, hogy ily módon, ily egyenlőtlen küzdelemben, a védelem 
minden esélye, előnye nélkül kellett a szerencsétleneknek elhullva 
áldozatul esniök ?!

A kegyelet — mint mondom — emlékjelt állított poraik fölé.
Legyen is hamvaikon b é k e ! Elvégre ok is a m agyar sza

badság vértanúi hosszú sorához tartoznak.

D r• K le k n e r  A l a j o s.



A kassai lovas nemzetőrség zászlószentelési
ünnepélye.
Irta: Lékly Gyula.

MAGYAR történelem  kimagasló esem ényének félszá
zados fordulójához jutottunk. Annak a daliás nagy idő
nek 50-dik évfordulójához, a melyhez fogható sem 

erkölcsi, sem eszményi tekintetben ; sem hősi vitézség, sem 
hazafias önfeláldozás, sem magasztos honszeretet dolgában nem 
zetünknek a honszerzéstöl számított ezeréves múltjában elő 
nem fordult.

Egy egész uj világ, melyben még a szenvedés is dicsőség 
volt. Egy igazi eszményi kor, tele a legnem esebb em beri érzel
m ekkel, a magasztos gondolatok sokaságával, a szabadság, te s t
vériség s egyenlőség hármas nagy eszméjének a legigazabb 
érzetéve l; ideális nagy idő, melyben még a törpék is óriások 
voltak !

Ettől a kortól jertek  — hazám ifjúsága — hazaszeretetei 
tanulni ! E korra tekintsetek kis hitüek s megtanulhatjátok belőle, 
hogy mire volt képes a nemzet, melynek vezérlő csillaga a 
honszeretet volt! Ebben gyönyörködjetek honleányok s fellelitek 
az eszményi példányképet!

Az öregek mint egy gyönyörű meséről, úgy regélnek uno
káiknak e korról, s hogy mégis szent igaz, beszélnek, a mit a 

- szemeikben rezgő köny, az édes visszaemlékezés sokat m ondó 
könye bizonyítja.

E nagy idők történelm éből szakitok ki egy lapot, a mi ősi 
kurucz városunk hazafias fellendülésének örökké szép megnyi
latkozását elevenítve fel.

*
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A szabadság újjászületésének napja derengett hazánk egén. 
Az em berek boldogok voltak, az igaz testvéri szeretet fűzte 
egybe őket. Hisz márczius 15-ikének dicső napjától egy egész 
uj életet kezdtek számitani, a melyben megszűnt m inden kicsi
nyes gondolat; eltűnt az em beri önérdek, s az egy m indnyájáért 
nemes eszménye ju to tt érvényre. A  nem zet összeségének csak 
a haza boldogulása, a szabadság legteljesebb megvalósulása volt 
egyedüli gondolata, vágya, m elyért áldozni jólétet, vagyont s 
életet egykép kész volt. S e magasztos hitben nők és férfiak 
nemes versenyre keltek. Ez a magyarázata a hősök keletkezé
sének ; ez előidézője e daliás idő felragyogásának.

A sötét felhő, melyből később a vihar származott, még alig 
észrevehető csekély pont volt. A szabadság érzetének m ám o
ránál azonban erősebb volt az előrelátó hazafiak gondoskodása 
s mintegy intésre, a városok egym ásután nem zetőrségeket ala
kítottak. Azon városok sorában, m elyek nem zetőrségeket szer
veztek, Kassa az elsők között foglalt helyet. S nem is egyet 
alakított, hanem kettőt, vadász és lovas nemzetőrséget.

J.848. május 7-én, vasárnap, lélekemelő hazafias ünnepély 
folyt le falaink között. Ugyanis e napon szentelték fel a kassai 
lovas nemzetőrség zászlóját.

Az a lelkes honleány, ki a város levéltárában máig is őrzött 
gyönyörű fehér selyemzászlót a kassai lovas nem zetőrségnek 
ajándékozta: gróf F o r g á c h  Kálmánné, született Pongrácz 
Vilma bárónő volt.

A zászlószentelés hazafias ünnepélye d. e. 10 órakor sza
bad ég alatt, — a mai külsétányon, — isteni tisztelettel kezdő
dött, m elyet az ez alkalomra felállított tábori sátorban a nagy 
tiszteletnek örvendő városi plébános, K ö n i g  János kanonok 
végzett. S bár, — az egykori följegyzések szerint, — e napon 
borzasztó hideg szél sivitott végig a városon, a lelkesült lakos
ságot az időjárás mostohasága sem akadályozta abban, hogy e 
ritka ünnepségen tömegesen részt ne vegyen. A polgárság ezrei
hez csatlakozott báró B e r c h t o l d  táborszernagy vezetése 
alatt a Kassán állomásozó sorezred egy százada is, mely a haza
fias polgári ünnep dicsőítésében a nem zetőrséggel egyesült.

Lelkesült hangulatot keltett a vadásznemzetörség felvonu
lása, mely úgy elegáns felszerelése, mint erőteljes délczeg maga
tartásával magára vonta a polgárság rokonszenves figyelmét.

Az összesereglett sokaságban gyönyörű képet nyújtott a
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zászlóanya: Forgách grófné drága m agyar diszöltönyében 10 
más úrnővel.

A tábori mise végeztével König János kanonok lélekemelő 
beszédet tartott. Szavai mélyen m eghatották a jelenvoltakat S 
midőn a fehér selyemzászlót, m elynek egyik oldalán Magyar- 
ország patronája, a másikon Kassa város szinezett czimere van 
s az egésznek széleit piros zöld szegély fogja körül, megáldotta 
s felszentelte, a zászló keresztanyja: Forgách grófné szintén 
lelkes beszédet m ondott.

A felszentelt zászlót W e r f e r  Károly József zászlótartó 
vette át.

A hazafias ünnepet némileg zavarta a rendezőség tap in 
tatlan eljárása, mely abban nyilvánult, hogy a tábori sátorra 
fehér-veres zászlókat és kétfejű sasokat rakott, m elyeknek ott 
semmi jogosultságuk sem volt.

E tapintatlanságról alig birta elterelni a méltatlankodók 
figyelmét a szögbeverés kezdete.

A jelen volt előkelőségek két sor szeget vertek be, melyek 
többnyire név nélkül valók. Névvel voltak ellátva a következők 
szeg e i: Novelly A., Sem sey Albert, Johann Fischer, Éva Semsey, 
Jurista J. Hausner. Lehner J. Kolbányi J. Bonchárd, Broki Ist
ván, Csehovics A., N iem andsfreund, Ancelberger, Novelly ím re, 
W illnrotter Vilmos, Basel Gottfrid, Sihulszky F., Antalfy Flóris, 
Ujházy Lajos, Styller Leó, Kloczkó János, W irkner Károly, 
Haske Ferencz, Fedák János, István 2, Sztankovics V. 3. Őrnagy, 
2. Szirm ay, 1. ístván gróf, Sem sey Éva. — A második sorban : 
Koppy István, Lipp, Lipp G , Horák káplár, Stadler Gregor, 
gróf Szirmay A. Őrnagy 3. Demszky János, Gerhard János, P. 
H P. Pausz, Dobay L.

A zászló nyele vörös-zöld csiku s hegye lándzsában végződik.
A szentelési ünnepély végeztével a mint az üdvlövések 

eldördültek, a lovas nem zetőrség uj zászlójával zene kíséretében 
a lelkes keresztanyához m ent tisztelegni s a szép ajándékért 
gróf T ö r ö k  Miklós, a lovas nem zetőrség vitéz kapitánya mon
dott köszönetét, melynek elhangzása után a lovas nem zetőrség 
szívből fakadt harsogó éljenzésbe tört ki. Délben a nagy kaszinó 
term ében lakom a volt, m elyet Brisky, a hires vendéglős szolgált 
fel. Itt a vig társaság hazafias érzületét nagyban em elte gróf 
Török Miklós kapitány pohárköszöntője, m elyet a királyra, 
hazára s a polgárság jólétére m ondott.



— 46

Az ünnepélyt este nagyszerű fáklyászene zárta be, mely 
abban különbözött ebben az időben gyakran ismétlődő fáklyás 
m enetektől, hogy a fáklyákat — a lovas nemzetőrség ünnepé
hez méltóan — lóháton vitték.

* **

A hazafias lelkesedés ez ünnepén ki gondolta volna, hogy 
ezt a magasztos öröm érzetet nem sokára annyi aggodalom, annyi 
nehéz küzdelem és szenvedés fogja követni!? . . .

A hősök kiöm lött vére nem hiába folyt. A hosszú sötét 
éjszaka után a magyar haza újra felvirult s az elődök hősi em 
lékén ma egy uj Magyarország lelkesül.



m entésére. A korm ányzónak ju tottak  a fejek, Mészáros 
hadügym iniszternek a karok; amaz terem tett, emez a terem tés 
m unkáját fo g an a to ssá ; m indkettő  dolgozott éjjel nappal.

A hadügym iniszternek elviselhetetlen sok munkája volt.
Kiadá a rendeletet, hogy aprólékos bajok és kicsinyes 

panaszok m iatt ne háborgassák őt országos horderejű intézke
déseiben. Kinek panasza van, vigye a hadügyi iroda főnökéhez, 
az majd tudni fogja; ki elé tartozik a dolog, s a szerint fogja 
az ügyes-bajos felet utasitani

Egy nap fiatal Bocskai-ezredbeli honvédőrm ester jelent
kezik az irodában, előadván, hogy beszélni óhajt a hadügym i
niszterrel. Az ellenvetések mitsem használtak, be kelle őt jelen- 
teni az öreg úrnak, ki éppen nem a legrózsásabb kedélyben volt.

Az őrm ester bátran, tartózkodás nélkül lépett be, s fesze
sen, katona-m ódon tisztelgett.

Szép, barna fiú volt, közép te rm e tte l; sűrűn ivezett sze
meiből a szelídségnek és boldogságnak m egm agyarázhatatlan 

- bája m osolygott; kissé duzzadt piros ajka fölött a férfiuságnak 
még semmi nyom a nem volt; telt arcza, erős melle, karcsú de
reka — a szemnek nagyon tetsző alakká emelék. Szive fölött hon
véd-atilláján a vitézség érdem rendje diszlett; — nagyon illett oda.

Néhány m ásodpercznyi szünet állott be.
A hadügym iniszter az utczára nézett ki, aztán megfordult 

és szárazon kérdé :

A h a j d ú - l e á n y .
— Timkó Józseftől. —

ESZÉLYBEN volt a haza, minden gondolkozó fő és 
m inden mozogható kar egyesült a kivívott jogok meg
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— Kicsoda ön és mit akar?
— Török György vagyok és elbocsáttatásom at kérem .
Mészáros egészen közel ment hozzá, tetőtől talpig meg

nézte, egyet kettőt m orgott, azután pipára gyujtott, — mi annyit 
tett, hogy türelm etlenségét füstbe akará fojtani. Kem ény felhő
ket eregetve s egyik szemével szüntelen a fiatal őrm estert vizs
gálva, néhányszor végigmérte a szobát.

Hány éves ön? — kérdi hirtelen megállva az őrm ester előtt-
— Tizenkilencz.
A hadügyminiszter ismét útra kelt és m ost már sebesebb 

léptekkel járta a szobát. Füstölt irgalmatlanul.
— M egunta a dicsőséget?
— Nem Meg akarom  osztani.
Az öreg úr felütötte fejét, nem jól esett neki ez a szó.
— Talán bizony az érdem rendet akarja otthon m utogatni? 

No csak menjen, fiatal barátom, kérkedjék \ele, majd az édes 
mamától czuczit kap érette. Egyébiránt kiváncsi vagyok tudni, 
m iért távozik éppen most, midőn a hazának oly nagy szük
sége van védő karokra. Ön fiatal ; zászló alá nem kényszerité 
senki sem, csak kÖtelességismerő hazaszeretete. Nem hallgat 
ön többé e szóra? Vagy talán kihalt volna önből az a nemes 
tűz, mely keblére eme jelt megszerezte ?

Az őrm ester e dorgáló szavakra először biborveres lett, 
azután szemeit irgalmat-esdőleg em e’é a hadügym iniszterre s 
végül arczán süriin gördültek alá a könycseppek, mi ’ közben 
fuldokolva, reb eg é :

— H adügym iniszter ur, nem vagyok ám én férfi !
— Azt látom, — jegyzé meg az öreg ur szigorral.
— Leány vagyok én, *— mond az őrm ester és fejét alá- 

csiiggeszté és reszketni látszott szégyenében.
Mészáros megilletődve tekinte reá, ki bátor férfiúból egy

szerre gyönge no lett, s ki önkivületes zavarában, hogy h ihe
tőbb  legyen, a mit mond, atilláját végesvégig kigom boló! . . .

Nem akart gyávának tekintetni, inkább szemérm éből áldo
zott fel egy szemernyit.

Végtére is csak nő maradt, és az öreg úr kérésére elmondó 
röviden élettörténetét. %

Hajdú leány vagyok; két dolgozó karom, egy forrón 
szerető szivem és egy szegény anyám van, semmi egyéb az 
ég alatt. Ki parancsol a szivnek, hogy m eg ne szeresse a leg-
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csinosabb legényt, kinek csak az a m egbocsáthatatlan vétke, 
hogy leggazdagabb a városban. Szerettem  őt titkon, epedtem 
érette, mint a napsütötte virág eped — frissítő harm atcseppért. 
— Midőn a haza fegyverre szólított minden igaz honfit, ő sem 
m aradt otthon, s reám nézve mi lett volna jobb s kedvesebb, 
mint öt követni — akár a világ végéig. Szülőm beleegyeze tt; 
jói tudá, hogy nélküle nem élhetek. Mi sem volt könnyebb, 
mint férfiruhába öltözötten, felcsapnom ugyanazon zászlóaljhoz, 
m elynél ő szolgált. Kerültem  őt, és mégis közel valék hozzá 
m indenkor; nem volt alkalma reám ismerhetni. A szolnoki 
ütközetben körülfogá az ellenség, sebet kapott s m ár-m ár az 
idegenek kezére került, m időn én néhány társam at felbuzditva, 
egy erős rohamm al őt, s vele még tizenhat honvédet megsza
badítottunk. A kkor lettem őrm ester s akkor tűzték keblem re 
ezen jelvényt itt. T itkon im ádott kedvesem  rám ösm ert, meg
szeretett, s kész meghalni értem, m iként én ő érte. Erős voltam 
addig, most legyőzött a szerelem és nem tudok ölni, mikor 
oly édes az élet!

A hadügyminiszter szemébe nézett a leánynak, s azt olvasá 
onnan, hogy szóról-szóra igaz, a mit beszél.

— És most mit kíván kegyed?' Szóljon! Biztosítom, hogy 
kivánata teljesülni fog.

— Először is engedélyt, hogy ism ét leány lehessek.
— Megadatik, s aztán?
— Engedélyt, hogy m enyecske lehessek.
— Tovább.
— Engedélyt, hogy mint m arkotányosnö férjemnél m arad

hassak.
— Van-e még tö b b ?
— A leány esdőleg tekintett a hadügym iniszterre.
— Kegyelmet, hogy ez érdem rendet halálomig viselhessem.
— Tovább.
— Ennyi az én földi üdvem ; ennyi az én m ennyországom .
— Legyen boldog jó leány! Lakodalm át megünnepli az 

egész zászlóalj — az ország költségén.
Úgy lett, m iként a hadügyminiszter- mondá.
És ilyenek amaz időben igen gyakran történtek, és a sok 

között ez a legegyszerűbb történet, a melyet én Korponay 
János honvédezredes jegyzetei nyomán Írtam meg s közöltem 
a Szokoly V iktor által 1868-ban kiadott »Honvéd Album «-ban.

4



Egy kassai iparos a bécsi forradalomban.

í(# v rO 1 ^  I r

( V  'VAJAS olvasóim közül azok, kik városunkban a Szepsi 
L] (rŜ  r utón gyakrabban megfordulnak, bizonyára ismerni fog- 

ják az én jó öreg szomszédomat, ki íöképen nyári idő
ben széles karimáju nánási szalmakalappal fején, hosszú szárú 
gipsz pipájából sürü füstkarikákat eregetve, lakása, a régi 
ezukorgyár falához tám aszkodva szokta élvezni esti pihenőjét.

Kevesen tudják azonban, hogy ez a tö rődött külsejű m a
gába zárkozott agg férfiú, ki mellesleg említve 76 éves kora 
daczára szakmájában még mindig kiváló és fölötte szorgalmas 
iparos, egyike volt azon lelkes ifjaknak, kik a szabadság hajnal
hasadásakor Bécsben kitört márcziusi forradalom ban tevékeny 
részt vettek.

Ez a derék szomszédom : Marintsák Károly lőcsei szüle
tésű kocsigyártó mester, sokkal szerényebb em ber, sem hogy 
ö maga keresne helyet azok közt, kik bátor előharezosai vol
tak, rövid idővel azután keletkezett m agyar szabadságharezunk- 
nak. Én azonban azt hiszem, hogy méltó megemlékezni róla 
— akarata ellenére is — ez em léklapok hasábjain, még pedig 
annál inkább, m ert élő tanúját látjuk benne annak, hogy 50 év
vel azelőtt az iparos ifjúság is a tiszta nemes idealizmusért, a 
népjogért és a szabadságért hevült, a tulajdonjogot azonban 
nem bántotta, sőt azt a harcz hevében is s z e n t n e k  é s  s é r t 
h e t e t l e n n e k  n y i l v á n í t o t t a .

Bécs, az eddig szellemi tespedésben sinyleni kényszeritett 
osztrák főváros, felrázatva a szabadságnak nyugatról N ém et
országon keresztül vihar módjára felzúgó szózata által, fölébredt
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s ébredése a szabad szellem minden nyilvánulásának elfojtására 
irányult törekvések bukását jelentette.

» S z a b a d s á g ,  e g y e n l ő s é g ,  t e s t v é r i s é g ! «  E sza- 
vak rezgették át a régi birodalmi főváros szürke utczáinak 
fojtó légkörét s e szép szavak visszhangra találtak az egyetemi 
ifjúság, polgárok és a nép körében, mely nem habozott, hogy a 
lelkesedés fontos pillanatában megtegye azok kivivására az 
első lépést.

1848. m á r c z i u s  h ó  13-ika volt, igy beszéli a derék 
öreg, midőn kocsigyártó mesterem, kinél akkor a Mariahilfen 
dolgoztam, épen reggelink alkalmával, azzal jö tt be m űhe
lyünkbe: Fiuk, mi lesz ma, óriási em beráradatot láttam a bel 
város felé tódulni? E rre mi, puszta kiváncsiságból, természe 
tesen szintén kisiettünk az utczára, a honnan akaratunk ellenére 
is magával sodort a töm eg a H enengasse felé.

Midőn a Landhaus (rendiház) elé értünk, én is bem entem  
a többiekkel annak eléggé tágas udvarába. A mint beléptem, 
láttam, hogy egy fiatal em ber épen akkor tö rekedett az udvar 
közepén álló kettős létrára feljutni. Felm enet közben azonban 
reszketett s a mikor a nép észrevette, hogy fél, gúnyosan meg- 
abczugolva követelte, hogy szálljon le. Utánna csakham ar egy 
másik fiatal em ber: S p i t z e r  H e n r i k ,  technikus ment fel a 
létrára, hogy a gyülekezethez gyújtó beszédet intézzen. A sze
gény ifjú azonban alig kezdett beszédjéhez, két puskalövés 
dördült el az egyik szoba ablakából, hol katonaság volt e l
rejtve — s a szónok, kinek alakjára még ma is emlékszem. -  
akár egy veréb, nyom ban halva zuhant le a kövezetre

Ezzel a lövéssel kezdődött a nép komoly lázongása. E d 
digi m agatartásunk, inkább csak dem onstrátió számba mehe
tett. Csakham ar elhangzott a felhívás: A Burg felé ! Ostromoljuk 
a Burgot! El is indultunk, de oda érkezve, szándékunk kivite
lében, az itt m ár szuronyt szegezve felállított, kordont képező 
katonaság akadályozott meg, ott tudtuk meg, hogy az István- 
téren már ágyukat állítottak fel. G yerünk a fegyverház felé, 
kiáltották többen. Ostrom oljuk azt!

Erre a Schottentér felé fordultunk, hol akkor egy hat
emeletes ház épült, melynek magas állványait egy pár perez 
alatt elfoglalta a nép, hogy onnan téglákkal és kövekkel haji- 
gálja meg az erre előnyomuló lovasságot. Rövid idő alatt meg-

4*
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teltek a többi háztetők is em berekkel, kik cserepekkel dobálva 
a katonaságot, utat tö rtek  részünkre.

így értünk a Hoftérre (am Hof), a hol a polgári fegyver
tár állott.

Ez utóbbit akkor már elfoglalta a tömeg, s mire én oda 
értem, már javában folyt a fegyverek kiosztása. Egyik-másik 
ócska puskát, pisztolyt, szuronyt vagy kardot kapott. Nekem 
már csak egy hatalmas nagy dobot akasztottak a nyakam ba, 
azzal, hogy m ost: » M a r s c h  e l ő r e ! «  Segédtársam  szerencsé
sebb volt, ő egy régi hosszucsövü muskétát kapott, m elyért 
meg is irigyeltem, de csakham ar nekem is alkalmam nyilt a 
dobot puskával felcserélni.

Az izgatottság tetőpontra hágott, midőn néhai A lbrecht 
föhg. a bástyáról a m unkásokra tüzet vezényelt, a miért aztán 
a felbőszült nép felemelt öklökkel meg is fenyegette. Itt történt, 
hogy egy Pallet nevű tűzm ester az ágyúra feküdt és a gyujtó- 
lyukat tenyerével befedve igy szólott: »Nyulakra lőjjek ágyú
val? H add lőjjenek előbb ők, akkor majd felelek nekik.« 
Különben maga a katonaság is, mint ismeretes, részben a po l
gárok pártján állott.

A  töm eg nőttön nőtt, de a kik itt hozzánk csatlakoztak, 
azok már többnyire csak fejszékkel és csákányokkal voltak  
felfegyverkezve. Ezek már a távol külvárosokból idesereglett 
közönséges napszámosok, s fosztogatni s rabolni vágyó csavar
gók voltak. Csatlakozásuk már m agunkat is m egdöbbentett, 
m ert ekkor már világos lett előttünk, hogy ezt a népet bajos 
féken tartani. A helyzet roppant kom olylyá vált. Az utczai 
gázlámpákat (kandelábereket) derékban eltörve m eggyujtották, 
s azok valóságos tüzoszlopok gyanánt lobogtak a városon végig, 
egész Schönbrunnig. A szivargyárat kifosztották, a dohánytőzs
déket s néhány kisebb szatócsboltot kiraboltak stb. Hiába Írták 
már akkor a házak falaira a m ieink: -A  tulajdonjog szent és 
sérthetetlen !«

A kereskedők sietve zárták be boltjaikat, szintúgy bezár
ták a város kapuit is. A vámvonalnál (auf der Linie) egy sze
rencsétlen pénzügyőr (Grenzjaeger) a nép közé lőtt s halálosan 
talált egy tejeskocsist, ki tovább nem haladhatván, nyugodtan 
ült a bakon Ennek borzasztó következm énye lett. A nép a 
vámőrházat megrohanván, az ott talált papirost, könyveket,
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bútorokat összehMmozta, m eggyujtotta és a űnánczot a tüzbe 
dobta

*❖  *

A szelidlelkü Ferdinánd császár, megdöntetvén az érczfal, 
mely eddig hű alattvalóinak hozzájárulását gátolta, időközben 
értesülve a nép és polgárság kívánságairól, mely első sorban 
Metternich herczeg eltávolításában, a sajtószabadság, a felelős 
minisztérium, a szóbeli törvénykezési eljárás, a tanitási szabad
ság és a vallásegyenlőség elérésében kulminált, atyai jósággal 
hajlott azok teljesítésére.

így hangzottak legalább, az utczasarkokon sűrűn felragasz
tott falragaszok. M etternich leköszönt! szólt a másik és a nép 
ujjongva dobálta el fegyvereit, a felfegyverkezett tanulók pedig 
polgárőrök vezérlete alatt czirkálva, a m egbom lott rend helyre
állításához fogtak és a csend a mozgalmas napra rákövetkezett 
éjjelen már m eglehetősen fenn is tartatott.

Márczius 14-én d. u. 3 órakor nyilvános kikiáltó a követ
kező engedm ényeket tette közhirré :

1. Sajtószabadság, 2. Nemzetőrség felállítása, 3. Lájos és 
A lbrecht főherczegek korm ányról való lelépése. W indischgraetz 
hg. városi, gróf Hoyos pedig nemzetőri parancsnok lett.

Az elért sikerek m egnyugtatták és kielégítették a polgár
ságot, mely kezdettől fogva, még felhevülésében is, hagyom á
nyos loyális tisztelettel viseltetett az udvar iránt, csupán a ka- 
marillát okozva elnyom ásáért és az elkövetett vérengzésekért.

Minthogy czéljait elérve látta, lecsendesedett és a rend 
és nyugalom ismét helyre állott.

** *

így végződött a bécsi márcziusi forradalom, melynek csak 
május hó 26-án lett annál véresebb folytatása, d e  a m e l y  
t u d v a l e v ő l e g  k ö z v e t l e n  e l ő i d é z ő j e  v o l t  a 
p e s t i  m á r c z i u s  i d u s á n a k .

Sipo&s A. G yu la .
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Erefclvé^

gy kis virág és egy kokárda, 
M indkettő drága, szent nekem. 
Apám  szerezte a csatában 
S őrizte hosszú éveken.

A szabadságnak ünnepnapján 
Elővevé szent kincseit,
Ifjú lett tőlük s összetörte 
Az esztendők bilincseit.

Ifjú lett ismét. Vére lángolt 
S vakon rohanni újra k ész : 
Szabadság! érted harczba szállni, 
Hol harczi kürt szól, zúg a vész.

Az élet terheit lerázta,
Ha kis virága volt vele,
Szerelmes dalt dúdolt egy lányról, 
És szinte könyezett bele. . .

Ki tudja, hol tűzték mellére 
Fehér, kis, reszkető kezek?
Mikor az ágyúk szózatára: 
Meghalni rohant a sereg.

Vagy őrtüzek világa m ellett, 
Szerelmes perczek idején ?
Mikor a lelke ott járt messze : 
Síró anyjának tűzhelyén. . .

Egy szinehagyott rózsabimbó,
És egy kokárda m indenem ;
Ö rök daluk te rólad zengik :
Oh szabadság! Oh szerelem !

S á r o s t  Á r p á d .



Emléklapok 1848— 1849-ből.

Irta: Podhorányi Miklós.

\ idő végtelen folyó árjában ötven éve annak immár, 
hogy a magyar nemzet, m int egy em ber fegyvert raga
dott, hogy megvédje legdrágább kincsét, hazája szabad

ságát, függetlenségét.
Sokan elhullottak a hősök közül a fenséges harcz mezején, 

hősi halált halva a legszentebb jo g o k é rt; mások, kik a szabad- 
ságharcz nagyszerű jeleneteiben részt vettek, szintén néma 
em berek már, kik is a csendes sír ölén alusszák örök álmukat.

Keveseknek adta megérni az isteni gondviselés azt7 hogy 
titáni küzdelm ük után egy félszázad múlva megéljék az arany- 
betűkből alkotott 1848—1849. ötvenedik évfordulóját, a magyar 
nép nagy nemzeti ünnepét, dicsőségük ünnepét, küzdelmük 
diadalát.

*

Egyike ezeknek a ma is élő és városunkban közbecsülés- 
nek örvendő M a d a r á s z  J á n o s ,  a kassai kir. járásbíróság 
vezető főnöke, a ki bizalmas beszélgetés közben sok m indent 
elm ondott nekem a szabadságharcz esem ényeiből.

Kegyeletes megilletődéssel veszem kezembe a tollat, hogy 
egyet-m ást papírra vessek az ő szerepléséről.

Szent áhítattal csüngtem ő rajta, midőn em lékezete tá r 
házában kutatva, órák hosszat beszélt nekem ama nagy ese
ményekről.

1848. mozgalmas tavasza Pozsonyban találta őt, a hol mint 
fiatal jurátus — mint Gömörvármegye kiküldötte — m űködött 
Szentiványi Károly követ oldala mellett.



—  56

Tavasz volt a természetben, enyhén lengett a márcziusi 
szellő s valami lázas izgatottság vett erőt az 1848-ki fiatalságon, 
m ikor tündöklő m eteorként megjelent Kossuth Lajos nagy 
alakja a láthatáron s m ikor a pozsonyi diétán hallotta az ifjúság 
Kossuth Lajos m egrenditő lángszavait. — Szivünk hevesebben 
dobogott a magyar atilla alatt! —- igy m ondta M adarász— sze
münk lázas tűzben égett, arczunk kipirult, hallván Kossuthot, 
bámulván magyarázó erejű szónoklatait, hallván Széchenyit a 
legnagyobb magyart, Madarász Lászlót, Bonis Samut és az a k 
kori idők nagyjait.“

Boldog fiatalság, a melynek m egadatott a lehetőség, hal
lani ezen szellemóriásokat, tanulni tőlük és követni őket minden 
szépben, nem esben és igazban

Pozsonyban az ország minden vidékéről összegyűltek a 
jurátusok. L ehettek vagy ezren, kikben mind a hazafiság szent 
tüze égett, kikben az elvetett eszmék jó talajra találtak s a kik 
m indannyian lelkesültek a szent eszmékért, a m iket az ország
gyűlésen az ellenzék hirdetett.

> Várva várta az ifjúság ezen eszmék megvalósulását. S zo
rongó érzés tölté el egész valójukat Az öröm és aggodalom , 
a remény és kétség érzete váltakozott az emberben.

Egyik feledhetetlen jelenete volt az akkor fiatal jurátus, 
most már bizony idősebb jurátus életének a maga fenséges 
valójában az a páratlan jelenet, m ikot az ige testté lön, mikor 
Pozsonyban a mai Palugyay-szálloda, akkor a »Zöld fához« 
czimzett vendéglő erkélyéről Kossuth Lajos a viharzó árként 
hömpölygő, ünnepi diszbe öltözött, piros, fehér, zöld kokárdás 
ezernyi em berből álló töm egnek bem utatta az első független 
felelős magyar minisztériumot, varázsszerü szónoklatával lebilin
cselvén az elm éket, a sziveket; szűnni nem akaró éljen rivalgás, 
kim ondhatatlan lelkesedés m ellett hirdetvén ki a 48 ki törvé
nyek szentesitését.

Öröm m ám orban úszott mindenki. A nemzeti lelkesedés 
duzzasztotta keblét minden igaz honfinak, úgy a hatalmas földes 
urnák, mint a mellette álló szegény jobbágy  fiúnak.

Felejthetetlen idők felejthetetlen emléke.

*

A nemzetőrség Pozsonyban nagyobbára az országgyűlési 
fiatalságból alakult meg. Madarász János is fiatal vérének egész
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lelkesedésével nemzetőrnek csapott fel. Egyedüli fegyverük a 
kard volt, m elyet különben is m int jurátusok viselhettek.

A nemzetőrség őrködött Pozsonyban a rend felett s igy 
fontos missziót teljesített. Egy ízben midőn a csőcselék felhasz
nálva a zavaros időket, a zsidók kifosztásához fogott, kivezé
nyelték a fiatalságból álló nem zetőrséget ellenük, és a mob, 
mely a rendes katonasággal is szembe m ert szállani, megpillant
ván a zárt sorokban közeledő atillás nem zetőröket, önként szét
oszlott, ráadásul meg is éljenezvén őket. Egy században volt 
Madarász Podm aniczky Frigyes báróval.

April havában Madarász János visszakerült Gömörbe, és 
Madarász József helyébe, a kit a 9-ik honvédzászlóaljhoz soroz
tak be, m egválasztották rendszerinti esküdtnek. Az ujonczozást 
keresztül vitte járásában. A lelkesedés a tót fiuk között p á ra t
lan volt. Mikor kihúzta a szám ot az a tó t legény, örömittasan, 
boldogan ütött a mellére, összeütötte a bokáját a Rákóczy 
lelkesítő hangjai hallatára és büszkén hirdette, hogy: »ja szom 
katona, ja szom honvéd.«

Midőn Jellasich bán betört horvátjaival a határon, Gömör- 
ben is m egalakultak a nemzetőri zászlóaljak; egyik felét tobor- 
zották, másik fele önként állott be a győzelemig. A megye 
szine-java, fegyverfogható ifja, a tisztviselők legnagyobb része, 
kezdve az alispánon, mind beállott, igy Madarász is.

Ez a zászlóalj parancsot kapott az indulásra és felvonult 
egész Bruckig, Görgey felső táborába.

Nagy volt a harczi kedv a táborban, a lelkesedés tüze 
égett mindenkiben.

Nem sokáig kellett várni, Schwechát felé indult a sereg.
A zászlóalj mellett deli paripákon elvonult Kossuth, An- 

drássy, Görgey, ez utóbbi megáliott a katonák előtt és érczes 
szép csengő, messze hallható hangon igy szólott ahhoz a zászló
aljhoz, melyben Madarász szolgált: »Gömöriek, önök nem kato 
nák, hanem urak, nem lehet önöknek parancsolni s azért felszó
lítom, melyik század hajlandó három ágyú fedezetére menni ? 
»De figyelmeztetem, hogy utolsó em berig kell védeni az ágyút 
s azt nem szabad elhagyni!«

Erre Madarász százada, az első század egy szívvel, lélekkel 
igy kiáltott fel: „Tábornok úr, mi m együnk!“

Az előkészületek megtétele után nem sokára a sereg Schwe
chát felé indult m egm érkőzendő az osztrákkal.
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Sokat kellett nélkülöznünk a kényelem hez szokott, java 
részt intelligens elemből álló nem zetőröknek. Jól esett a p ro
fund és bizony megesett, hogy viz helyett m ohón szivták fel 
ajkaikkal a vetésről a harmatot. Szivesen tűrték  az éhséget, a 
szomjat, de azért, ha a jó sors úgy véletlenül oda vetett egy
két m arkotányosnőt, aféle jó fajta szerémi szilvóriummal, m eg
vették kancsóját 4 drb máriás húszasért és boldog volt az, a 
ki csak egy kortyot ihatott a jó nedűből.

Schwechát alatt összetalálkozott a m agyarság az osztrákkal.
Dörögtek az ágyuk, hullott a kartács, iszonyúan ropogtak 

a puskák. Rendkivül heves tám adást intézett az ellenség az ilyet 
még nem tapasztalt magyarság ellen.

Különösen nehéz helyzete volt az első századnak az ágyuk 
mellett. Egym ásután hullottak le a derék tüzérek, a lovak nagy 
része is elesett.

A zászlóalj parancsnoka látván az ellenség nagy számát, 
visszavonulást fuvatott. A veszprémi gubások ledobván szűrö
ket, takarodtak  szépen visszafelé. — A milyen könnyű volt 
azonban a gyalogságnak és kevés számú lovasságnak a vissza
vonulás, ép oly nehéz volt ezt m egcselekedni az ágyuk védel
mére kirendelt századnak. A tüzérek nagy része holtan feküdt 
már a földön, a lovak is halálos sebeikben fetrengtek.

Madarász János ott volt az ágyuk m ellett és daczára a 
kartácstüznek, vitézül állotta meg helyét.

O, egynéhány tüzér és nemzetőr m aradt ott csupán. Ezek 
látván a mindjobban közeledő ellenséget, hogy az ágyukat meg* 
mentsék, em berfeletti erőt kifejtve, levágták az elhullott lovakról 
a hám ot és a még meglevő lovakat az ágyuk elé fogva árkon- 
bokron keresztül hajtattak, mig végre utolérték seregük hát
védét; e közben is több halottat és sebesültet hagyván liá tra  
maguk után.

Az ö bátorságuknak és lélekjelenlétüknek köszönhető, hogy 
az ágyuk nem jutottak az ellen kezére.

❖

Nem sok idő múlva Madarász visszakerült Gömörbe. H on
véd akart lenni, küzdeni hazája függetlenségéért.

Ez időtájt alakultak meg az egész országban a szabad 
csapatok az úgynevezett guerillák, igy Gömörvárrnegyében is 
Szemere Bertalan szervezése mellett.
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Szentm iklóssy A ntal Göm örm egye első alispánja, kinek 
Madarász János kedvencze volt, fölszólitotta őt, hogy toborzon 
legényeket a szabadcsapathoz. E czélból adott is neki 300 
pengő forintot. Minden felcsapott legény felpénzül kapott 5 
irto t; erre kellett a pénz. A legénység élelmezése, ruházata 
úgyszólván mibe sem került, m ert ezzel ugyancsak bőven el 
lettek látva az áldozatkész földbirtokos, nemes osztálytól.

Madarász a toborzást Jolsván kezdte meg először, folytatta 
Rőczén, Murányban.

Oly nagy számmal sorakoztak a lelkes honfiak zászlaja 
alá, hogy Murányban m egtörtént, m iképpen felkérték őt a Ko- 
burg herczegi uradalom  tisztjei, hogy menjen már el onnan, 
m ert utóvégre minden cselédjüket elviszi.

O maga is guerilla tisztnek akart felcsapni.
M egtörtént vele, hogy Murányban vig zene és poharazás 

közben a napi m unka után a vendéglőben pihenni tért. Egy 
aznap felcsapott guerilla elkérte tőle kardját. 0  oda is adta 
n e k i ; de ez a piaczra kiállván, a czigányok közt a verbungost 
járta és eszeveszettül hadonázott az élesre kifent karddal. A ga
ratra jócskán felöntött legény határtalan jókedvében minden 
áron a czigányok orrát akarta levágni. Senki sem m ert hozzá 
közeledni, hogy a jó m orékat megvédelmezze, kivéve Mada
rászt. De bizony m egkeserülte ezt, m ert olyat vágott a lábára 
a jókedvű Mátyás, hogy a helye még ma is meglátszik. De ö 
a sebet fel sem vette, pedig jó sok öltéssel varrta össze a d o k 
tor ; ép oly jó kedvvel és lelkesedéssel toborzott tovább. Rövid 
pár nap alatt százon felülre volt tehető az általa toborzottak 
száma.

Derekasan elvégezte megbizatását. A guerillákat Rima
szom batra vitte.

Az urak rábeszélték, hogy hagyja ott a guerillacsapatot, 
majd kinevezik őt huszárhadnagynak. A szegény guerillák sír
tak, midőn ott hagyta őket az, aki összetoborzotta.

A huszártiszti kinevezés azonban csak az Ígéret szép szava 
maradt, tényleg meg nem jött.

Sok baja gyűlt meg Madarásznak a felvidéken szereplő 
panszlávokkal, az úgynevezett hurbanistákkal. Egy Ízben tudo
m ására jö tt M adarásznak m eghitt em berei által, hogy a Tiszol-
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czon levő hurbanisták Rőcze vidékére készülnek betörni. — Az 
alispán rendeletére rögtön mozgósítva lett egypár zászlóalj 
nemzetőr.

Hogy a tótok betörése megakadályoztassék, Madarász egy 
tervet főzött ki agyában Félt a magyarság a hurbanistáktól 
azért különösen, m ert félni lehetett, hogy a tótajku, bár m a
gyarérzelmű göm öriekre befolyást fognak gyakorolni.

Madarász és egypár jolsvai jóbarátja felvette magára Jólsva 
hajdúinak, a régi Ferdinand-huszárok egyenruhájához hasonló 
öltönyét, lóra kaptak és kifent bajusszal, szájukban m akrapipá
val valódi huszároknak tűntek fel. Murányig minden faluban 
megállották és Madarász, mint a kis csapat vezetője, a közsé
gekben m indenütt hiresztelte, hogy jön a rendes m agyar had
sereg és a bíráknak komolyan meghagyta, hogy legyen egy 
pár nap múlva kenyér bőven, azután széna, szalma elkészítve, 
hordó csapra verve, m ert jönnek nem sokára a honvédek.

Mindenki azt hitte, hogy honvédhuszárok, s hogy nyo
m ukban van a magyar hadsereg.

A hurbanisták is hírét vették ennek és bizony jó ideig 
nem" mozdultak Tiszolczról. Azonban, hogy hogy nem, valaki 
elárulhatta ezen cselt, úgy hogy a tó tok  nagym erészen be m er
ték tenni lábukat Murányba és azt megszállották.

Erre azonban fegyverbe állott vagy hat század nem zetőr, 
a gömöri felső járás nem zetőrsége és Murány felé indult a 
tótok kiverésére.

Lovas katonák is voltak a csapatban. Ezeknek m egalaki- 
tója Madarász volt.

A csapat parancsnokává Sebők István cs. kir. nyug. ő r
nagyot választották meg a fiúk.

Három  részre oszlott a kis sereg, jobb, balszárnyra és a 
czentrumra.

Mindegyik szárny élén m entek a lovasok. A czentrum az 
országúton ment s igy legelébb jö tt Murány alá. A panszlávok 
előőrseik által erre figyelmessé tétetvén, az egész hires, mint- 
egy 900 főnyi tót sereg roham léptekben közeledett a kisszámú 
magyarság felé és régi puskáival sortüzet adott. Egy pár m eg
sebesült. Nagy riadalom tám adt erre a czentrumban, a gyalog
ságnak kedve lett volna visszatérni, de a tisztek és a lovasok 
által buzdítva előre hatoltak. Néhány perez alatt jobbról is, 
balról is pergett a dob, előre nyom ulnak a századok és há
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romszöget formálva, hevesen m egtám adják a tótságot. De bez
zeg erre a nem várt segélyre eszeveszettül m enekültek a vitéz 
hurbanisták. A m agyarság utánuk és ütik, vágják, ahol csak 
érik. O tt veszett a küzdelem terén vagy 65 pánszláv, vagy 80 at 
elfogtak a m agyarok és Debreczenbe küldték őket.

Nagy lett erre az öröm a m agyarok közt. Nagy dinom- 
dánom ot csaptak M urányban.

*

Nem akarom a dicsőség és gyönyör korszakát, sem az 
irtózat és szenvedés idejét ecsetelni, terem  ezt nem engedi meg.

Mikor a szom orú világosi napok elérkeztek, üldözés, rab 
ság és halál várt az igaz honfira.

Bujdosni kellett a vitéz magyarnak.
Madarász is sokáig bujkált. Nem m aradhatott sokáig egy 

helyen, m ert tarto tt tőle, hogy elfogják és legjobb esetben 
mint közkatonát besorozzák; már pedig ez nem lett volna a 
legkellemesebb dolog. Keresték őt még sokáig, elfogdosták 
rokonait, sőt édes atyját is, de ezeknek bántódásuk nem tö r
tént. Később Rőczén telepedett le és az ügyvédi pályára készült.

H őstetteket nem miveit, de mint igaz, lelkes, hazáját 
mindenek felett szerető hazafi a szabadságharcz mozgalmas ide
jében a felvidéken nemes, derék m unkát végzett.

Lelkesedéssel beszél mindig a tünem ényes korról, midőn 
lelke visszaszáll a múltba és mi hallgatjuk őt szivesen, kegye- 
letes áhítattal.



Egy negyvennyolczas diák.

PIARISTÁK pesti gimnáziumának ötödik osztályát jár
tam 1848-ban és mint a jobb diákok egyike, az első 
padban ültem, még pedig Gerlóczy Károly, a későbbi 

budapesti polgárm ester mellett.
Kissé nyugtalan volt az osztály, s nem igen figyeltünk 

Ujváry tanár előadására.
* Volt ugyanis valami a levegőben, tudtuk, hogy Párisban 

kitört a forradalom , s hogy Lajos Fülöp franczia király február 
24-én Angliába m enekült; márczius lo-én reggel pedig azt re
besgették, hogy a bécsi nép is fellázadt Metternich herczeg 
korm ánya ellen.

T íz órakor haza bocsátott Ujváry tanár, s a hogy útköz
ben atyám hoz beléptem, ez a következő szavakkal fogadott:

— Siess fiam a Hatvani utczába (most Kossuth Lajos- 
utcza), Länderer nyomdája előtt osztogatják a nemzet kívánsá
gait, meg Petőfinek egy költem ényét, láss hozzá, hogy te is 
kerits e g y e t!

Siettem , s csakugyan jókor érkeztem oda, m ert ép akkor 
osztogatták szét a nemzet kivánságait és az egybegyült nép 
örömujjongása közt a „Talpra M agyar“ czimü nemzeti dalt.

Ezen lelkes költem ény és a nemzet kívánságának 12 pontja 
volt a szabadsajtó első term éke.

Nem csekély merészség kellett hozzá, hogy több  fiatal 
lelkes hazafi, mint Jókai Mór, Petőfi Sándor, Irinyi József, Vas- 
váry Pál és Irányi Dániel berontottak  Landererhez. felkérvén 
őt, nyom tatná ki a nem zet kivánságait és a Nemzeti dalt

— Meg van a czenzor engedélye ? — kérdé Länderer.
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— Az nincs, de azt meg sem kapjuk — feleiének.
— Akkor nem lehet!
— De mégis . . .
— De mégis kénytelen vagyok engedni az erőszaknak. 

Foglaljanak le nehány m agyar szedőt és nyom dászt és tegye
nek, a mit jónak látnak.

A fiataloknak sem kellett több, felkértek nehány nyom 
dászt s ezek oly buzgósággal láttak a munkához, hogy rövid 
idő alatt ki lehetett nyom tatni m indakét kéziratot.

Mihelyt az első példányok elkészültek, Jókai fogott egyet 
és kilépvén az ajtón, nagy diadallal lobogtatta, majd felolvas
ván a tizenkét pontot, ezeket általános helyesléssel, éljenzések 
közt hallgatta meg a tömeg.

Az egybegyűltek azonban most a »Talpra magyart« akar
ták hallani és Petőfi Sándort látni, mire ez meg is jelent és át
szellemült arczezal, tisztán csengő hanggal m ondta el az általa 
rögtönzött nemzeti dalt, melyet ihletszerű lelkesedéssel hallgat
tunk meg, s m elynek m inden refrainjénél harsány hangon 
ism ételtük :

A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.

Petőfi a nép lelkes éljenzése közt vonult vissza, de a tö 
meg azért még nem oszolt szét, bevárta, mig a »Talpra magyar« 
is elkészült, mig szétosztásra került. Én is iparkodtam  egy 
példánynak birtokába jutni, siettem vele haza, asztalhoz ültem 
és lemásoltam annyiszor, amennyiszer csak tehettem . Feltettem  
ugyanis magamban, hogy az iskolában szét fogom osztani. Meg 
is tettem . Amint délután az osztályba érkeztem , legkedvesebb 
iskolatársaim nak Degen Gusztávnak, Gerlóczy Károlynak, Do- 
lánszky Alajosnak, Pekáry Józsefnek, L iptay Istvánnak adtam - 
egy-egy példányt, magam pedig fölállván a katedrára, egész 
lelkesedéssel, elszavaltam a »Talpra magyart«, mely hivatva 
volt a m agyar nem zetet százados álmából felriasztani.

És a fiuk eleinte bámulattal, később elragadtatással hall
gatták a lelkesítő hangokat, s kétségkívül éljenzéssel jutalm az
ták volna szavalatomat, ha váratlanul be nem lép Ujváry 
tanár, aki a folyosón sétálva szokatlan csendet észlelt az ősz-



-  64 -

tályban, s valami gyanús előadó hangokat is hallván, váratlanul 
be nem nyit a tanterem be.

Én ép akkor „esküdtem “ az utolsó strófa végén, hogy 
rab többé nem leszek", midőn megpillantottam a tisztelendő 
tanár ur szigorú arczát. Abban is hagytam rögtön az eskümintát, 
leugrottam  a katedráról, s szerettem  volna ham arjában a pad 
alá bújni, de Ujváry magához intett s kiragadván kezemből a 
„Talpra m agyart“, csak azt kérdezte tőlem :

— Hát a leczkét tudod-e ?
— Tudom  tisztelendő tanár úr!
—- No akkor jól van, mehetsz a helyedre.
E gyebet nem szólt, sem meg nem dorgált, sem fel nem 

szólitott, hisz ö is jó hazafi volt, úgy mint valamennyi piarista, 
kikről tudjuk, hogy sokan cserélték fel a papi öltönyt a honvédek 
egyenruhájával, fegyvert ragadtak a haza védelmére, és vérüket 
is ontották a harczok dicsőséges mezején.

Ugyanaz nap este történt, hogy Sztancsics Mihály, kit 
későbbi írók Táncsicsnak m ondanak, de kit mi csak Sztancsics- 
nak neveztünk, a börtönből, egyéb politikai foglyokkal együtt 
^b o csá tta to tt.

Sztancsics Mihály két m unka: a „Nép könyve“ és Józan 
ész“ miatt volt szabadságvesztésre Ítélve, s el lehet képzelni, 
mily nagy volt öröme és meghatottsága, midőn Nyáry Pál 
tudtára adá, hogy „szabad“ s hogy a czenzura el van törülve.

Egész diadalm enetben hozták Budáról Pestre, s mi foly
tonos éljenzések közt kisértük kocsiját.

Budapesten nem volt nagy zavargás. Nem úgy mint Páris* 
ban, Bécsben, Berlinben. Csak ritkán verték félre a harangokat, 
ütöttek riadót, s csak a város bom bázása volt az igazi vesze
delem.

Az első zavargás volt, m időn ápril közepe tájt a csőcselék, 
nem tudni kinek az izgatása folytán, de talán a pozsonyiak pél
dáját követve, rátám adt a báró Orczy-féle házra, a K irály-utcza 
sarkán, hogy a zsidókat fosztogassa. A riadóra összegyűlt nem 
zetőrség azonban rögtön véget vetett a dolognak.

A második zavargás, május 10-én történt. Az ifjúság fegy
vert kért a fegyvertárból. Báró Lederer, az országos katonai 
parancsnok e kérelm et elutasította, mire macskazenével akar
ták magukat megboszulni. Á t is m entek nagy számmal Budára 
és a sz. György-téren, Lederer palotája előtt elkezdtek nyávogni,
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fütyülni, kelepelni Erre azután egyszerre csak kinyílt a fegyver
tár m indkét kapuja és az ott elrejtett dragonyosok a nép közé 
ugrattak.

A tömeg persze hanyathom lok futott szét, de a m acska
zenészek közül többen egy építés alatt álló ház előtti meszes 
gödörbe pottyantak. Tetőtől talpig fehérek lettek. Egyéb bajuk 
nem tö rtén t; de mi hosszú ideig »meszes diákoknak« neveztük.

A fiatalok azután azzal torolták meg a kudarczot, hogy 
egy szalmával kitöm ött generális öltözetet, Lederer felirattal, a 
»Pilvax«-ban — később Sőja-kávéház a Koronaherczeg-uíczában, 
— fölakasztottak. A mint ezt m egtudták a Károly-kaszárnyában, 
egy csapat katona vonult ki, a kik azután a kávéházban levő
ket szétugrasztották.

Midőn szeptem ber 28-án Lam berg grófot meggyilkolták, 
szinte m egkondultak a vészharangok, rohantak utczák hosszat 
a dobosok és verték a riadót, m ert azt hiresztelték, hogy Lam 
berg lövetni akarja a képviselőházat, — a régi redout-épületet, 

én is szaladtam a Szervita-tér felé, s ép akkor hozták dia
dallal a szerencsétlen em bert; tulajdonképp nem hozták, hanem 
lábára kötött istrángon vonszoltak a kövezeten. A nép ujjongott, 
s maguk a nem zetőrök is testébe döfték szuronyaikat. Egyet 
felismertem, a terjedelm es Aul József volt, hires népszónok, kü 
lönben tem etkezési vállalkozó; ez kendőjét m ártotta Lam berg 
vérébe. Az osztrákok később kérdőre vonták e miatt, de ö 
azzal vágta ki magát, hogy .kegyeletből cselekedte. Különben 
is ő, a ki azelőtt lázitó beszédeket tarto tt a muzeum előtti nép- 
gyüléseken, a legveszedelmesebb denuncziáns lett.

Lam berg holttestét fel akarták  akasztani a Károly-kaszár
nyában, de az ott levő m agyar parancsnok ez em bertelenséget 
eltiltotta és a teljesen kifosztott hullát a szervitáknak adta át, 
kik ideiglenesen el is takarították.

l )r .  H o h e n a u e r  I g n á c z . 
♦

5



Párbaj.

LIGHOGY megalakult 1848-ban az első honvédszázad 
Kassán, máris összeütközésre adott okot az uj m agyar 
egyenruha

T örtén t ugyanis egy napon, hogy Elek honvédszázados 
kineveztetése után vadonat uj egyenruhájában végigsétált a Fö- 
utczán. barátainak és ism erőseinek nagy örömére, kik k edv
teléssel legeltették szem eiket a fiatal századoson, kinek délczeg 
term etére oly pom pásan illett a zsinoros barna atilla.

A mint a Szapáry-ház elé ért (jelenleg Fő*utcza 73. a p re
montrei társház mellett) a hol akkor a főőrség volt, egyebet 
sem várt, m inthogy a ház m élyedésében fel és alá járó katona 
meg fogja neki adni az őt megillető tisztelgést; a katona azon 
ban nem vett róla tudom ást, nem állott meg és nem tisztelgett.

Erre megállott a százados és m egpillantotta Belmont ren
des sorezredbeli főhadnagyot, ki aznap a főörs parancsnoka 
volt és egy széken ülve szinte nem m éltatta figyelemre a szá
zadost. Elek tehát kérdőre vonta öt, hogy nem tudja e kö te
lességét s hogy az őr miért nem tiszteleg neki mint száza
dosnak ? #

Belmont erre gunymosolylyal a következő szavakat m o n d á : 
— U g y a n  ki  f o g  e g y  i l y e n  h a j d ú  l i b é r i a  e l ő t t  t i s z 
t e l e g n i ?

Elek erre szó nélkül távozott, de rögtönében elküldé se 
gédeit Belmonthoz, Belmont főhadnagy szinte megnevezte segé
deit és a párbaj kardra lett megállapítva.
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Ezen esemény közbeszéd tárgya l e t t ; az egész város meg- 
botránkozott Belmont m agatartása fölött, s kiki feszült kíváncsi
sággal várta a párbaj kimenetelét.

W illnrotter Henrik polgártársunk, ki ezen epizódot elbe
szélés s ki akkor 13 éves fiú volt, véletlenül oda kerülvén, midőn 
Elek százados kardját fenték, lelkesedésében maga forgatta nagy 
tűzzel a köszörűkövet, csak hogy jó éles legyen.

A párbaj m ásnap kivivatott. Elek százados valami csekély 
sérülést kapott, Belmont főhadnagy azonban akkora vágást bal 
arczán, hogy annak nyom át élethossziglan viselte.

** *
Ugyanezen főőrségen (Hauptwache) játszódott le egykor 

egy kom ikus jelenet, azon időben, midőn esti tiz órán túl sen
kinek sem volt szabad az utczán mutatkoznia.

Volt akkortájt Kassának három specialitása: Novák, a 
s ü k e t  zenetanitó, Bellág, a v a k  rajztanár és Mayer, a s á n t a  
tánczm ester, a kire még sokan fognak emlékezni.

Ez utóbbival történt egy este, hogy tánczoktatást adván 
egy előkelő családnál, kissé elkésett. A mint a Fő-utczán a 
nevezett főőrség elé kacsázott, az őrtálló katona valami botor
káló részeg em bernek nézte és »Halt wer da?« kiáltással m eg
állította. Mayer hiába m ondta, hogy »Gut F re u n d !« Le le tt 
tartóztatva és be kellett térnie az őrszobába, a hol az őrség 
parancsnoka volt. A hadnagy kérdésére, hogy ki legyen? őszin
tén megmondá, hogy Mayer, a tánczm ester, különben lojális, 
békés polgár, ki haza akar té rn i; kéri tehát elbocsáttatását. 
— Micsoda? T ánczm ester? No, engem ugyan nem fog lóvá 
tenni! — kiáltá dühösen a hadnagy. — Egy tánczmester, ki 
m indakét lábára sánta Itt marad reggelig! — Mayer hiába 
esküdözött, hogy ő valóságos tánczmester, s hogy az egész város 
annak ismeri. Ott kellett m aradnia Egy idő múlva belép egy 
másik tiszt, a ki ism erte öt. — No M ayer, hát ön mit csinál 
itt?  T alán az őrséget akarja m egtánczoltatni ? — No tetszik 
]átni, hogy a főhadnagy ur is ismer! — kiált fel örömteljesen 
Mayer, elmondván baját az újonnan érkezettnek. Ez nevetve 
tanúskodott Mayer mellett, de a főörs parancsnoka soká nem 
akart hitelt adni szavainak, m ert mindig azt gondolta, hogy 
tréfát űznek belőle Végre ő is nevetésre fogta a dolgot és 
m egengedte, hogy Mayer még az este haza sántikáljon.

5*



Az eperjesi főiskola nemzetőrsége 1848-ban.

Irta: Chalupka Rezső.

bizonytalan viszonyok hatása alatt s a nemzeti és a 
helyi általános közérdek érdekében, »Eperjes város kö
zönsége, a rend, személy s vagyonbiztonság fenntar

tása «* czéljából, mint m indenütt, máshol szinte m egalakitotta a 
m agyar nemzetőrséget, — a polgári milicziát — Pulszky Sándor 
őrnagysága mellett, 1848. évi márczius hó 21-ikén.

A  szervezkedést egy bizottság vezette, melynek tagjai 
voltak :

Beör Mihály, Balzam Emil, Benczúr József, Ghillányi József 
báró, Haller Ferencz gróf, Hlaváts Márton, Krie&e.r Tam ás, 
Matthäides Károly, Papp  Samu, ,Paulus Károly, Pilrer Gedeon, 
Sárossy György, V ida Pál, V andrák András.

Az eredm ény e bizottság proklam ácziójára az lett, hogy 
márczius 21-ikének deléig Eperjesnek 560 polgára vette föl a 
piros karkötőt és háromszinű kokárdát, három századra osztva, 
— elseje 189, a m ásodik 184, a harmadik 187 nem zetőrt szám
lálván. E nem zetőrség aztán, nyom ban szervezkedését követő- 
leg, beleolvadt a polgári őrseregbe, mely utóbbi intézmény 
Eperjesen még a XVIII évszáz óta fenállott.

Délután a nagysárosi nem zetőrség Eperjesre jö tt át. A 
mieink eleikbe m entek a város határáig s onnan együtt, a hely
beliek polgári zenekara mellett, — miközben a r. katb. p lé
bániatem plom  tornyáról k ibontatott a nemzeti zászló — bevo

* Minden adatot hiteles egykorú proklamácziók, nyomtatványok 
és magánfeljegyzésekböl vettem át. 'Chalupka Rezső.
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nultak a főutczába s itt a Dessewffy László háza előtt állottak 
meg, arczczal sorfalat képezvén a jelenlegi plébánia tem plom 
nak, m elynek alsó lépcsőzetéről Kerényi Frigyes elszavalta, s az 
ezernyi töm eg — m ert a nyom tatvány ezalatt számtalan pél
dányban osztatott szét — rá lelkesült ováczióval elénekelte az 
eperjesi szabadsajtó term ékeinek elsejét, a Kerényi által V ö
rösm arty »S zózatjának  dallamára irt kö ltem ényt:

»Hullámzik a kor tengere,
Hullámzik a világ. . .
Ki fogja vetni gyöngyeit 
S medrébe visszahág!« stb.

Ez történt 1848. Tavaszelő 21-én d. u. 3 ó rakor; — ez 
volt az első hullám, m elyet a forradalom  Eperjesen tám asztott.

Estére fáklyás-zene volt s a Caraffa idejéből hírhedt téren 
B á n ó  J ó z s e f  szónoklatot tartott.

A következő napon, azaz márczius 22-ikén, a polgári mi- 
liczia mintájára s azon czélból, »hogy a rend, a személy- és 
vagyonbiztonságot Eperjesen a m egszaporitott polgári őrsereg
gel fentartsa,« m egalakult az » e p e r j e s i  f ő i s k o l a  n e m 
z e t ő r s é g e «  is; — ifjúságunk nem m aradt érzéketlen a be
következendő esem ényekkel szemben s a forrongás, mely az 
ország m inden^jránvában tám asztott hősöket, nem hagyhatta 
érintetlenül Epfctjes szellemileg intelligens fiatalságát sem. A 
f ő i s k o l a  n e m z e t ő r s é g  t a g j a i  a z  á g o s t .  e v a n g .  
c o l l e g i u m  h a l l g a t ó i b ó l  k e r ü l t e k  k i  é s  a s z á 
z a d  61 l e g é n y b ő l  á l l o t t .

Tisztjeik a következők voltak : Százados : Benczúr József. 
Főhadnagy: Küry Lajos. H adnagy: Rudnay József. Őrm esterek : 
Küry Barta, Félix Antal. Zászlótartó : Mikoiik Gyula. Dobosok : 
Polony János, Szentistvány Ferencz. T izedesek: Braun Márton, 
Jenny Frigyes, Juszth Soma, Szontágh Mihály, Sztraka György, 
Uhrinyi László, Zmeskál Béla.

Az ágost. evang. collegiumnak akkor hat tagból álló ta 
nári testületé, tekintve a mozgalom czélját, jóváhagyta az ifjú
ság szervezkedését s a f ő i s k o l a  n e m z e t ő r i  i n t é z m é 
n y e  i l y e t é n  m ó d o n  h i v a t a l o s a n  i s  m e g e r ő 
s í t é s t  n y e r t .

A diákság e jóváhagyásra megkezdte fegyvergyakorlatait. 
Hetenkint 3—4-szef kivonult a v á r o s i  r é t r e ,  a mostani
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fellsülvárosi katonai gyakorlótérre s a polgári nem zetőrség fegy
vertárából (Zuan-ház) kapott kovás puskákkal buzgón tanulta a 
fegyverforgatást, »a király, -a nemzet, az alkotm ányos szabad
ság, a reform, az egyenlőség, a béke és a rend szent nevében.«

Küry Lajos harsány vezényszava m ellett e honszerelem- 
y ittas kicsiny csapat — ném et pantallón-nadrág, vitorlavászon 

kabátban, mely gazdagon el volt látva nemzeti szinü zsinórzattal, 
trikolor libatollal pörge kalapjaik mellett, melyről nem hiány
zott a vitézkötés sem, a szintén nemzeti szinü karkötővel s 
lelkesült és lelkesítő önérzetével — mily benyom ást tehetett, 
m ikor a század gyakorlatra vagy gyakorlatról m enet végigha
ladt a főutczán, bebizonyította később, 1848 május havában, 
épen városunk nöfiatalsága.

A körülm ények úgy hozták magukkal, hogy e főiskola 
nem zetőrségének első nyilvános szereplése épen vármegyénk 
föispáni székének betöltésével vágott egybe.

Gróf Andrássy György, 1842 óta Sáros főispánja, a beállott 
válságos viszonyok következtében, mint Magyarország akkortájt 
szereplő összes többi főispánjai, 1848-ban állásáról szintén lekö
szönt. A korm ány utódjául budam éri Ujházy Lászlót nevezte 
ki. Ujházy szabadszellemü férfiú volt és protestáns; Sárosvár
megye első protestáns főispánja! Talán ezen utóbbi minőség 
is, de kivált ismeretes szabadelvüsége és erélye halálos ellen
ségül ellene fordították a pecsovics*pártot, mely jobb szeretett 
volna olyan egyént a föispáni székben, kinek üstökét — a megye 
zöld asztalánál — m arkukban tarthatták  volna.

Azon terület, hol mai nap a vármegyeház börtönépülete 
áll 1848-ban még szabad tért képezett, m elynek közepén egy 
mély, alacsony káváju kút állott. Az uj főispán bem utatásának 
itt kellett vaia történnie és a pecsovicsok úgy tervezték csopor
tosulásukat, hogy Ujházyt e kúthoz szoríthassák s abba „vélet- 
lenségből“ belökhessék. (Történeti tény !)

De a f ő i s k o l a  n e m z e t ő r e i ,  kik a polgári őrsereggel az 
éjjeli őrjáratok és őrszem ek terhét is közösen viselték, éppen 
utolsó éjszaka — amúgy kéz alatt — értesítve lőnek, a „blyas- 
k árok“ tervéről s megfogadták, hogy a felhőket, mik Ujházy 
felett tornyosulnak, szétkergetik. S valóban, másnap a főiskolai 
nemzetőrök, díszben és fegyveresen, élöfalat alkotának a kút 
körül s azon ut mentén, merre a főispánnak ide a megyeház 
term eiből lehaladnia kellett, testükkel fedezték. Ezért aztán a
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főiskolai nem zetőrök és a pecsovicsok között egy kis súrlódás 
is tám adt, melynek hevében az előbbiek már kovás puskáikhoz 
is nyúltak; de még jókor érkezett oda br. Luzsénszky korm ány- 
biztos s a két ellenség mindég kom olyabb fordulat nélkül 
hagyta oda a csatatért.

Az Ujházy „testőreinek“ pedig e nemes közbevetésükért 
„lön nagy tisztessége egész Sárosvárm egyében.14

A főiskola nem zetőrei még nem bírtak m indezideig hacfi 
jelvénynyel, a hazaíiui érzelem, a nemzeti eszme, önérzet és 
összetartás külső közös jelvényével, melynek oltalmára és dicső
ségére hadvezér és közkatona egyaránt esküszik, melynek szép- 
lötlenségeért milliók ontották  eddig és milliók fogják ontani 
vérüket ezután is, király és pór közösen . . . .  a keréknek 
hiányzott még a tengelye . . .

Eperjes lelkes honleányai azonban m egm utatták ez irány
ban is — ha már a női hivatásnál fogva tényleg nem lehet
tek  együttesen részesei a honm entő véres mozgalmaknak — 
elvileg mégis mily harmonikus viszonyban állanak a fiatalok 
lelkesedésével és törekvésével, s m int egy szorgalmas méhraj, 
közös nagy m unkába fogott számtalan apró, fehér, finom kezecske, 
hogy — a mi egyedül hiányzott még — elkészítse az eperjesi 
főiskola 48-as nem zetőrségének a zászlót!

A zászló átadása május 6-án, egy vasárnap délelőttjén tö r
tént, mely alkalommal az ünnepélyen — meghívás folytán — 
az akkortájt városunkban állomásozó fehérkabátu és zöldhajtókás 
Vasa osztrák ezrednek több tisztje s a polgári nem zetőrség 
tagjai is résztvettek. Szokásos istentisztelet után, déli 11—12 óra 
között, a főiskola nem zetőri század t. i. kivonulván, a Sontághék 
háza előtt megállott és sorfalat képezett. Rövid tisztelkedés 
után Benczúr József, a százados, Küry Lajos főhadnagy, Rudnay 
József hadnagy és Mikolik Gyula zászlótartó, felmentek Sontághék 
lakására s mig odafent az em elet díszített term eiben és a m eg
nevezett hölgyek s a megjelent vendégek előtt Sontágh Zsuzsika 
— rövid pár lelkes szó kíséretében — odanyujtotta a zászlót 
Mikolik Gyulának, ki az átadásra nyom ban és röviden válaszolt, 
lent, a fő-utczán, Szvoboda karnagysága alatt s a polgári őrsereg 
zenekaránál megcsendült a főiskolai nem zetőrök ünnepélyes dala*

Azután az uj zászlóval s a polgáriak zenéje mellett a 
főiskolai nemzetőrség egyszer le és vissza felvonult a fő-utczán 
és a nagy nap nevezetessége Eperjesen ezennel véget ért.
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Este czéllövészet volt Islán, melyre a főiskolai nem zet
őröket gróf Haller Ferencz hivta meg.

*
Következett junius, s az evang. collegiumban beköszöntött 

a tanulmányi vizsgák ideje. A nem zetőrök visszavonultak a tan 
term ek padjaiba s a fegyvert ismét a könyv váltotta fel. E lhall
gatott a dal, elnémultak a lelkes ovácziók, a tanuló-katonák 
ism erték kötelességüket.

Azután jö tt a lélek pihenésének ideje . . .  a nagy vakáczió.
Mondjam-e, hogy a mi nemzetőri ifjúságunk is, a szélrózsa 

minden irányában, hogy széledt haza ? Előbb azonban közös 
fogadást tőnek, hogy ha Isten s a haza oltalma úgy kívánná, 
a következő uj tanévben m egkezdett munkájukat uj erővel foly
tatják s a zászlót addig is, hogy birtoklásában mi baj se eshessék, 
az ágost. evang. tem plom  oltárában helyezték el.

Szegény, szárnyaszegett lelkesülés . . .
Hiszen még ugyanez év novem ber havában »Schlick cs. kir. 

altábornagy Galicziából Kom arniknál, Grabna Duklánál, lO.OüO 
em berből álló sereggel, melyek Fiedler, Perger és Deym tábor
nokod dandárjaiból állottak, benyom ult Sárosm egyébe s Eperjest 
minden ellenállás nélkül elfoglalta, m elyet Pulszky nemzetőri 
alezredes, 1500 nemzetőrrel s 11 ágyúval m egvédeni elég erősnek 
nem érezvén magát, védtelenül hagyott s Kassára menekült.«

Hogy ily végzetes körülm ények között az eperjesi főiskola 
nem zetőrei Eptrjesen nem jöttek össze többé sohasem, gon
dolhatjuk ; a hon, székiben hosszáoan, lángra lobbant, s e lángot 
oltani kellett két európai kolosszussal szemben, a haza minden 
irányában. Három hónapos élet vala a főiskolai nemzetőri intéz
m ény, de tele tűzzel, tele lelkesedéssel a haza, a nemzet, tele 
tettrevágyó önérzettel az alkotm ányos jogállam tisztult, korérett 
eszméje iránt, s a tapasztalatlan, mosolygó arczu ifjak, kik 
Eperjes rétjein dobszó mellett tanulták egykor a vitézkedést, most, 
mint m eglett hősök forgatták a fegyvert, ágyuszózat hangjainál, 
a szabadság szent nevében. Az ezüst koronás, ezüst-csipkés 
zászlót pedig, m elyet egy magasabb kötelesség parancsára 
elhagyott volt katonasága, átvette a collegium tanári kara s 
mint ereklyéjét a forradalmi Epeijes lezajlott emlékeinek, őrzi 
kegyelettel még mai nap is s kibontja, valamikor összeül a 
jelen, hogy öröme és fájdalmából egy-egy uj szemet kössön a 
múlt szemfödőjéhez. . .



A kétfejű-sas tekintélye.

S&

cjpZGALMAS napokat éltünk 1848-ban; minden nap félelemmel 
M  volt t e l i ; minden este borzalom mal gondoltunk a jövendő 
^  napra Ki tudja, mit rejt a jövő.

Ebédnél ültünk. Lakásunk Brádtól félórányira, a rudai 
aranybánya stompjainál volt, melyeknél atyám  az igazgatói 
tisztet viselte. Nem m ondhatnám , hogy vidám volt a hangulat. 
Csendben fogyasztottuk a párolgó levest, midőn egy ösmerős 
oláh lépett be, fe’szólitva atyám at, hogy kövesse. — Szivünk 
elszorult. Atyám habozott, m ert akkor senki sem tudhatta, ki 
a barát, ki az ellenség. Az oláh azonban sürgette őt

— Kövess uram, ha életed kedves, m ert Brádról már jön
nek, hogy felakasszanak !

A tyám nak nem volt mit tennie, elbúcsúzott tőlünk és 
elment, mondva : Vagy ez öl meg, vagy más.

Alig távoztak el, midőn felpattan az ajtó s rajta három, 
ölnyi oláh lép be.

— Hol az urad ? — kérdé egyik anyámtól.
— Nincs itt, .... volt a felelet.
— De hol van?
— Brádon.
— Add ide a lo v ak at!
— Nincs lovam.
— A kinek nincs lova, nincs szerszám a; ezek pedig itt 

lógnak a pitvarban.
— A lovakat elvitte m ás; a szerszámot itt hagyta.
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— No hát, ha nincs itt se az urad, se a lovad, elviszünk 
téged, majd eljön az urad kiváltani.

De erre már anyám is megrémült, tudva, mily kinzásokat 
keilend elszenvednie, hogy vallomásra birják. Azonban el nem 
vesztette lélekjelenlétét, hanem kifakadt :

— Hát hogy m ertek velem igy beszélni, nem tudjátok, 
hogy ez császári birtok ? Hogy aki itt egy szögecskét is m eg
görbít, halál fia. Itt az irás.

Az íróasztalhoz futott és keresgélt, de maga sem tudta 
mit. Szerencsére kezébe akadt egy postai recepisz, m elyen 
akkorában a kétfejü-sas terpeszkedett. Ezt nekik felmutatta, 
egyben parancsolva, hogy azonnal kotródjanak. Ezer szerencse, 
hogy nem tudtak olvasni, m ert akkor igazán szerencsétlenül 
jártunk volna. így a kétfejü-sas előtt leem elték süvegeiket s 
alázatosan hajlongtak.

— Merog gye jertare, dam ne meriasze. (Bocsánatot kérünk 
nagyságos asszony.) Azzal szenetatye bűne (jó egészséget) kí
vánva, hajlongva hátráltak ki az ajtón

Anyám egy székre rogyott és keservesen zokogott

** *

Atyám azalatt szerencsésen eljutott a rudai aranybányába, 
hol a becsületes oláh sok m agyar urat rejtett már el, s hol 
egypár keserves napot töltött.

ldb. Megay Gusztáváé 

Nánássy Amália.



A tornai szabadsághősök

Irta : Kovács Zsigmondi.

48 —49-iki szabadságharcz örökre emlékezetes nagy ese
m ényeiből a volt Tornam egyének is kijutott a maga 
— nem épen dicstelen — része.

Mindjárt akkor, a midőn Kossuth, Jellasichnak Székes- 
fehérvárnak való előnyom ulása idején szétküldte a megyékhez 
»Szózat a m agyar nemzethez« czimü hazafias kiáltványát: a kis 
Tornam egye rendei 1848. okt. 3-án tarto tt bizottmányi ülésük
ben elhatározták, hogy »akiindulandó mozgó nem zetőrök száma 
180 legyen «* Felszerelési költségekre ugyanekkor 4240 pengő 
forintot szavaztak meg. Az önkéntes nem zetőrök szolgálati id e
jét 6 hónapban állapitották meg, mely időn túl ezek nem vol
tak kötelesek szolgálni.

K im ondták egyúttal Gedeon János korm ánybiztos ind ít
ványára, hogy a 180 nem zetőr a sorkatonaságtól m egkülönböz
tessék. A  megye különben — ezek beszámításával — 459 
honvédet állitott ki.

A nem zetőri csapat tisztjei a következők le t te k :
L o v á s z  M i k l ó s  százados. (Akiegyezés után első alispán, 

majd országgyűlési képviselő.)
P a p p  J á n o s ,  alsójárási főszoigabiró, főhadnagy. (A k i

egyezés után előbb főjegyző, majd Ií-od alispán s később 
törvényszéki elnök. Ma is él.)

* Az erre vonatkozó jegyzőkönyv hiteles másolata meg van L o- 
v á s z Dezső kassai lakos nElső magyar ált. biztositó társasági“ tisztviselő 
ur birtokában. J{. Zs
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L ü k ő  G é z a  főszolgabíró, hadnagy. (A kiegyezés után 
előbb alispán, majd sok időn át országgyűlési képviselő.)

Z s a r n a y  P á l  alszolgabiró, hadnagy (A szabadságharcz 
után menekült s nem is került többé vissza)

A jól felszerelt csapat szeptem ber végén útnak indult s a 
schveháti csatában már részt vett. De csakham ar a T rencsénbe 
beütött Simunich ellen küldött hadtestbe lett beosztva. A po- 
zsonymegyei 5-ik századból álló honvédzászlóaljnak képezték 
6-ik századát s Lipótvárra rendeltettek várőrségül.

Később, a midőn Görgey a bányavárosokon keresztül 
m egtette hires visszavonulását a Szepesség felé s onnan K a s
sára, a tornai század is ezen hadsereghez lett beosztva. 1849. 
elején, február havában már Tornában járt az elveszettnek hitt 
sereg. Schlick csapatait Színnél utolérve, azt futásra kényszeri - 
tették, a mely alkalommal pár száz svalizsért is elfogtak. A 
tornaiak részt vettek a kápolnai, szerencsétlenül végződött nagy 
ütközetben is.

Ugyancsak ezen századból alakított Z s a r n a y  Pál m in teg / 
50 főből álló guerilla csapatot.* A parancsnok ő maga lett, 
hadnagyai pedig V a j á n y i Lajos és G y a r m a t h y  Lajos 
Főispánja a m egyének ez időben R a g á l y i  Miksa volt, a h ír
neves Ragályi családból, ki erélyes kezekkel intézte a m egye 
ügyeit.

A guerilla-csapat is az ő felügyelete és vezetése alatt állt s 
egyik főrendeltetése az volt, hogy a rendet a m egyében fenn
tartsa s a nem zetőrséget begyakorolja Hogy a szervezkedés annál 
sikeresebb legyen, a megye több falvából berendeltettek a puska- 
művesek és lakatosok Tornára (azon időben puskam üvesek 
laktak faluhelyen is), a kiknek feladata az voP, hogy fegyver- 
m űhelyt rendezzenek be.

A honvédelem szervezési helyéül a megye székhelye, 
vagyis T orna szolgált. A m ikor azonban az oroszok betö rtek  
és Tornát is megszállták: á ttették  a megye székhelyét Barkára, 
a hol azt hitték, a szervezési m unkálatok nagyobb biztonság
ban lesznek végezhetők, mivel ez a hely mindenfelől magas

* Z s a r n a y r ó l ,  a ki a szabadságharcznak egyik legelszántabb, 
leglelkesebb tagja volt, én már évekkel ezelőtt írtam beható ismertetést 
az .Igazmondódba. Sajnos! közleményem sem kéziratban, sem nyomta
tásban nincs meg többé. Valahogy elkallódott. Sokért nem adnám, ha 
meg volna. K. Zs.
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hegyektől van védve s utjai T orna felől m ajdnem járhatlanok. 
Hanem rosszul számítottak. Egy reggel csak arra ébredtek fel, 
hogy egy csapat orosz lovasság, mely leginkább cserkeszekből 
állt, körülfogva a falut. M egkísértették a menekülést, de az o tt 
levők legnagyobb részét a cserkeszek elfogták. Az elfogot- 
tak közt volt R a g á l y i  főispán, S z e n t m á r t o n y i  József 
alszolgabiró, S z e n t l é l e k y  Gyula földbirtokos, V a t t a y

Kossuth Lajos 1848-ban.

Á brahám  ref. lelkész, H o r v á t h  Lajos és Kálm án; a kiket az 
oroszok magukkal hurczoltak egész Debreczenig. Minden na
gyobb városban, igy többek közt Miskolczon dobszóval té te te tt 
közzé, h o g y : minden rebellis ugy jár, mint a tornaiak, ha 
ellentállást fejt ki! Ezt a m ódszert bizonyosan elrettentő példa 
gyanánt vették alkalmazásba.

A tornai szabadsághösök általában kiváló m agaviseletét 
tanúsítottak az egész szabadságharcz lefolyása alatt. De a három 
L ü k ö  t e s t v é r t  (Géza, Kálmán és Béla) különösen is ki
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kell em elnem, már csak azon okból is, mivel ritka dolog az
— még oly kivételes időkben is, mint a m inők a 48 —49-iki 
nagy napok voltak — hogy egy családból egyszerre három 
lelkes tag álljon ki a haza szabadságának védelmére. Szeretnék 
róluk tüzetesebben Írni. De mivel a rendelkezésem re álló tér 
szűk volta ezt nem engedi meg, kénytelen leszek csak rövidre 
szoritkozni.

G é z a ,  a legidősebb, 1848 -4 9 -b en  már a megye egyik 
szolgabirája volt. Mint hadnagy résztvett a kápolnai csatában. De 
itt egy golyó szive táján érte s a haláltól csak vastag bőrtár- 
czája m entette meg. A miskolczi kórházban felépülve sebéből, 
hazament s újra átvette hivatalát. E m inőségében nagy tevékeny
séget fejtett k i; s ő is ott volt Barkán, a mikor a cserkeszek 
a falut körülfogták. H elyette tévedésből, egy F r i t s  nevű szo- 
molnoki kereskedőt fogtak el; ki azonban igazolván magát^ 
szabadon bocsáttatott. Lükő ezalatt Szomolnokon egy bánya
tiszt barátjánál keresett és talált m enedéket.

K á l m á n ,  mint kassai joghallgató csapott fel a 9. zászló
aljba vörössapkásnak. Ma is meg van az a levele, a m elyet ez 
időben testvérbátyjához irt Körtvélyesre, melyben nagy közvet
lenséggel Írja az azon időben itt Kassán lefolyt mozgalmakat. 
Többek közt megemlíti, hogy a sajtószabadság 8-ik napján 
(tehát mart. 23-án) nem zetőrséget alakítottak tulajdon zászlójuk 
alatt, m elyet nekik gr. Forgáchné ajándékozott. Majd aztán 
elmondja azt is, hogy hetenként kétszer jártak gyakorlatra,
— s hogy a város akkori helyettes bírája ápril 3-án sebes pos
tán kért fegyvereket számukra. Sajnos, térszüke m iatt a levelet 
egész terjedelm ében nem közölhetem; pedig igazán m egérde
melné. — A lelkes ifjú harczolt aztán a ráczok ellen lenn a 
Bánátban. Majd Damjanich alatt résztvett a szolnoki, isaszegi, 
váczi, nagysarlói és komáromi (máskép szőnyi) dicsőséges csa
tákban. Komáromnál sebet kapott s bekerült az ottani kórházba. 
Itt nevezték ki a 9. honvédzászlóalj hadnagyának; de ennek ő 
már nem örülhetett, m ert ekkorra a szabadságharcznak vége 
lett. Az a menedék-levele, m elyet az osztrákoktól kapott, ma 
is megvan s az ereklye-kiállitáson egy másik okm ánynyal együtt, 
mely a besoroztatástól való m entesítését igazolja, bem utattatott.
— A vitéz vörössapkás itt Kassán halt el a múlt évben, hol az 
utóbbi időkben, mint kataszt. nyilvántartási biztos m űködött.



Äz én amerikai nagybácsim.

Irta ; dr. Gerevich Emil.

OGY a magam részéről is hozzájáruljak azon hazafias 
intencziókhoz, m elyeket ezen »Album« szolgálni hi
vatva van, öröm m el teszek eleget az igen tisztelt szer

kesztő ur megtisztelő felhívásának és az alábbiakban m egem lé
kezem egyik nagybátyám  szerepléséről szabadságharczunkban, 
úgy amint azt áldott emlékű jó atyám tól kis gyerm ekkorom ban 
elbeszélni hallottam.

Anyai nagybátyám , V. A., 8-adosztályos gimnazista volt 
48-ban, m ikor Kossuth fegyverre szólította a nem zetet.

Felesleges m unkát végeznék, ha festeni próbálnám azt a 
lángoló lelkesedést, melylyel apáink a m egtám adott haza védel
mére siettek. Hála fényestollú íróinknak, a nemzeti felmagasz- 
talás ezen dicső korszakának minden fázisát apróra ismeri a 
mai nem zedék is. Örök forrásai m aradnak ezek a lelkes haza
szeretetnek, mig csak egy m agyar lesz a földön.

Az iskolák csakham ar üresek lettek, m ert a diákok beál
lottak honvédeknek. Nagybátyám  is o tthagyta az iskola porát 
s honvédhuszárnak csapott fel. Családját csak már a táborból 
értesítette pályaválasztásáról.

Csak néha jö tt felőle hir, mely aggódó övéit m egnyug
tatta, hogy még életben van. Megboldogult atyám azt beszélte, 
hogy a felvidéken lefolyt ütközetek majd m indegyikében részt vett.

E lkövetkezett aztán a világosi katasztrófa. A nemzet el
bukott; a nyers erőszak m egfojtotta az igazság istenasszonyát.

Szerencsés volt, aki bujdosással m enthette meg életét. 
Atyám is nem zetőr-kapitány volt s hónapokon keresztül buj-

6
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dosott a beregi pagonyokban s csak barátainak köszönhette, 
hogy több hónapi hercze-hurcza után végre visszatérhetett csa
ládjához. De zaklatásoknak az abszolút korm ány részéről még 
éveken át ki volt téve.

Kovászón, Beregmegye e kis községében, hol szüleim akkor 
laktak, volt egy régi várkastély, m ár akkor is meglehetős dü- 
ledezö állapotban, de hatalmas földalatti kazamátákkal s pin 
ezekkel. A  kastély akkori úrnője — ha nem csalódom — 
Ördöghné volt Én már nem ism ertem ; az én gyerm ekkorom 
ban e várkastélyból már csak egy pár cselédház állott épségben.

Ördöghné keresztanyja volt nővéreimnek, s uradalmi ügyésze 
Beregvármegye későbbi kitűnő főispánja, néhai Horváth István 
ez a jeles hazafi, atyám  legjobb barátja volt. Ők ketten sok buj
dosó honvédet tartogattak elrejtve a kovászói kastély titkos 
kazam átáiban s ok maguk is ide-ide m enekültek, ha a hatalom 
em berei nagyon sarkukba kerültek.

Sokat tudnának ezek a kazam áták regélni az akkori szo
morú idők eseményeiről Egyszer neszét vették a hivatalos 
körök, hogy ott honvédek rejtőznek s egy spiónt küldtek ki 

gondolom Beregszászból — szaglászni utánnuk. Valami cseh 
em ber volt.

Délelőtt állított be atyámhoz, kit m eglehetősen kellem et
lenül érintett e látogatás, mert akkor épen öt bujdosó rejtőzött 
a kazamátákban. Sikerült az osztrák beam tert rábeszélni atyám 
nak, hogy maradjon nála ebéden s majd délután végezze hiva
talos dolgait. Az ebédhez átjött Horváth István is. Közbe 
fogták a ném etet s ennek a pom pás muzsalyi bortól olyan jó 
kedve kerekedett, hogy délutánra már teljesen tehetetlen volt 
önmagával. Ekkor atyám  átüzent az öt bujdosó m agyar után. 
Ha nem csalódom, köztük volt Buday Sándor a későbbi ország
gyűlési képviselő s pénzügyminiszteri tanácsos is. S m ost vala
m ennyien együtt m ulattak a kinyom ozásukra küldött ném ettel.

A társaság éjfélig kvaterkázo tt; s ekkor a teljesen elázott 
ném etet kocsira tették s beküldték Beregszászba. T öbbet soha
sem kerestek Kovászón bujdosó honvédeket.

De elkalandoztam tárgyam tól. V isszatérek tehát nagybá
tyám  szerepléséhez.

A fegyverletétel után egy sötét éjjelen arra ébredt fel 
^tyám, hogy ablakát csendes óvatossággal zörgetik. Az ilyen 
ablakzörgetések akkor nem lehettek kellemesek, mert a gazda
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soha sem volt biztos a felől, nem utánna kivánkoznak-e a Prot- 
mannok. Ezúttal nem porkoláb volt a zörgető, hanem nagybátyám-

Atyám beeresztette. Rongyos, tépett volt m inden ruhada
rab rajta. Kardja még meg volt, de csákója helyett viselt pörge 
kalap fedte fejét. Homlokán s arczán három seb forradása lá t
szott; ezenkívül két gyógyuló, de még genyedésben levő lőseb 
kinozta Elm ondta, hogy töm érdek viszontagság után ju to tt idáig, 
s hogy szándéka külföldre menekülni s ott várni be a haza sor
sának jobbra fordultát.

Különösen szegény anyám at érintette fájdalmasan testvé
rének keserves sorsa. De bíztak a jövőben s azért atyámmal 
együtt helyeselték nagybátyám  külföldi tervét. A kővetkező 
nap az éléskam rában tarto tta anyám nagybátyám at elrejtve.

Estére volt határozva elutazása. A tyám  80 frt útiköltséget 
adott neki s egy fehér lovat, hogy azon ham arább érhesse el a 
határt. Az éj mély csendje ült a kis falun, m ikor nagybátyám  
elbúcsúzva övéitől, a salánki erdő felé elvágtatott.

T öbbé családunk soha sem látta és hirt sem hallott felőle.
Az ötvenes évek derekán egy vándor lengyel hazafi vető

dött házunkhoz. Ez — igy hallottam édes atyám tól — azt beszélte, 
hogy nagybátyám at az oroszok menekülése közben elfogták s 
foglyul vitték magukkal az ólom bányák felé. Egy folyó mentén 
tarto ttak  éjjeli pihenőt. Nagybátyám egy őrizetlen pillanatban 
a folyóba vetette magát, hogy úszás által meneküljön. De észre
vették s egy orosz katonának jól irányzott lövése megölte a 
menekülőt.

A lengyel hazafi azt beszélte, hogy ö ezt egy olyan honfi
társától hallotta, ki nagybátyám nak a folyó partján hagyott 
köpenyegét látta.

Az én jó atyám nem adott hitelt a lengyel szavainak ; 
olyan m esének tarto tta  azt, melylyel a hontalan hazafi az élve
zett vendégszeretet fejében akart maga iránt érdeklődést kelteni.

Atyám állandóan hitte, hogy nagybátyám nak sikerült kül
földre menekülni. Nekünk, gyerm ekeknek, humorizáló jókedvé
ben sokszor mondogatta, »meglássátok, hogy egyszer csak elő
kerül nagybácsitok Amerikából, mint dúsgazdag em ber s mil
lióit rátok hagyja.«

Bizony nem került elő máig sem s bizonyára nem is fog 
soha előkerülni. Én hiszem a lengyel hazafi m eséjét, hogy orosz 
golyó oltotta ki életét.

6 *
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Az am erikai örökségről le kell ugyan mondanunk, való
színűleg nem csak nekem, de fiaimnak is. De mi azért büsz
kébbek \ agyunk ezen nagybátyánk szenvedéseire és tragikus 
sorsára, m intha tényleg milliókat hagyott volna ránk.



A gyulafehérvári mészárlás 1848-ban.

(íp/^j^Y U LA FEH ÉR V Á R TT úgy mint E rdély  többi városában 
A f e j  is nem zetőrség állíttatott fel. H onvédség nem volt a

o városban, hihetőleg azért, m ert a vár parancsnoka egy 
H orák  nevezetű horvát ezredes volt, ki m inden részben érez
te tte  a m agyarsággal ellenséges érzelmeit, s ki igy a honvéde
ket is üldözte volna.

O któber haváig békésen folytak a nem zetőrség gyakorlatai. 
O któber 20 án hire járt, hogy az oláhok Gyulafehérvár tám adá
sára készülnek, a városban lakó oláh pópák házaiban pedig 
titkos gyülekezetek tartattak. Ennek következtében a nem zet
őrség őröket állított fel a város szélein, a mellett őrjáratok czir- 
káltak a város belsejében.

O któber hó 21-én sötét reggelre virradtunk. Négy órakor 
szörnyű lármával tódult be a városba a vár melletti oldalról 
egy 8000 főből álló lőfegyverrel, többrészt azonban lándzsákkal 
felfegyverkezett oláh felkelősereg, melynek vezérei az őröktől 
fegyverletételt követeltek.

Ezek nem engedelm eskedve, a város főterére vonultak 
vissza a városházában felállított fővártához, hol körülbelül har- 
mincz nemzetőr került össze ily módon. Az őrt álló százados 
kijelentette, hogy a követelt fegyverletételre csak azon esetben 
állhatnak rá, ha a várparancsnok azt tőlük követeli s csak azon 
feltétel alatt teljesitik azt, ha a várparancsnok megígéri, hogy 
a fegyverletétel után a katonaság által a várost oltalmába veszi.



-  86 -

Miután erre ráállani az oláhság nem akart, a nem zetőr
százados azzal fenyegette az oláhokat, hogy ha a főtérről a 
városház utczájába m erészkednének, sortüzet vezényel. De ezt 
az oláhok figyelembe nem vették, szándékozván a tővártában 
levő őröket lefegyverezni és leölni. A százados őrparancsnok 
látván intései sikertelenségét, a körülbelöl harmincz nem zetőr
ből álló csoportnak sortüzet vezényelt. Ennek folytán tiz oláh 
halva m aradt és sokan m egsebesültek. Ez oly hatással volt az 
oláhokra, hogy a nyolczezer főből álló sereg »E greu pem unto 
de unguri« kiállással futásnak eredt, (nehéz a föld a m agyarok
tól) hiresztelvén, hogy őket egy iszonyú nagy m agyar sereg 
tám adta meg.

Miután ezen kevés egyénből álló nem zetőrség a m ene
külő oláhokat tovább üldözni nem  m erészelhette, a főtérre vo
nult vissza. Itt lassan összegyülekezett a többi nem zetőr is s 
ezáltal a lelkes csapat körülbelöl háromszáz főre szaporodott. 
De az oláhok látva, hogy tovább nem üldöztetnek, a várszélen 
(Glacis) fekvő házakat felgyújtották s a hol hozzáférhettek; a 
lakosokat legyilkolták és kirabolták. így esett áldozatul sok 
családdal együtt köztiszteletben álló atyám  M e g a y  Sámuel 
városi pénztárnok is, ki egyszersmind a vártanácsosi állásban 
.lévén, a cs. kir. térparancsnok által a m enekülésre idejekorán 
felszólittatott.

Voltaik az oláhok között olyanok, kik atyám at védelm ükbe 
akarták venni, de abban a tudatban, hogy a jóm ódú em ber 
házánál két pénztár is volt, azon kiáltással: »gyilkoljátok le, 
m ert itt pénz van«, az öreg em bert saját udvarán összevagdalták.

Én borzalommal eltelt szemtanúja voltam e jelenetnek, de 
azonnal anyám és testvéreim m egm entésére gondoltam ; őket 
egy ablakon keresztül a kertbe segitettem , hogy azután idegen 
kertek palánkjain keresztül az országutra meneküljenek.

Legkisebb nővéremet, Em m át, ki jelenleg is él Kassán és 
unokaöcsém nél Megay Adolfnál lakik, ideiglenesen egy ládába 
rejtettem , később pedig anyám után vittem ; másik nővérem 
szintén szenvedett sebeket, de életben maradt. A két pénztár 
m ár a pinczében volt elrejtve, igy csak a talált elvihetöket 
rabolták el, a bútorokat pedig az irodában összegyűjtött okira
tokkal elégették. A  m elléképületeket is felgyújtották s igy m in
den a lángok áldozatává lön. Én az oltáshoz láttam, de foly
tonos életveszedelm ek közt. T. i. az oláhok az utczán levő
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kocsikra tám asztott fegyverekkel folyton lőttek felém. Bátyám , 
Károly segítségem re sietett, de az oláhok elérték és fején, 
nyakán, kezein súlyosan m egsebesítették. Fejsebét holta nap
jáig hordta.

A vár ágyúi is a városra voltak szegezve, miből nyilván
való, hogy a várparancsnok is egyetértett a város pusztítását intéző 
oláhokkal. Beszélik, hogy a térparancsnok térden  állva kérte 
Horákot, hogy a várost kímélje meg. Bár a várparancsnok e 
kéréseknek engedve, békét parancsolt, az oláhok sok családot 
hurczoltak még foglyul táborukba, ezeket azonban Janku Ávrám 
Zalatnáról megérkezve szabadon Bocsátotta.

Hajh ! Sokat írhatnék még, de ne kívánják nyájas olvasóim, 
hogy a borzalm akat takaró leplet teljesen felíebbentsem.

Véres idők voltak azok!
V éres betűkkel vannak m egörökítve a magyar történelem  

lapjain.

l d b 9 M egay  Gusztáv ,



Ifjúkori visszaemlékezéseim a szabadságharcz 
eseményeire.

Közli : Myskovszky Viktor.

B^ JA B B K O R I történetünkben korszakot alkotó esem ény- 
’ dús 1848-dik évben, 10 éves valék, és szülővárosom- 

öJ^.n^V  ban B á r t f á n  a gimnázium első osztályát jártam, s 
igy több nevezetes és jellemző kisebb epizódra még jól em lék
szem, mely élm ényeim et ez alkalommal itt közölni talán nem 
lesz érdektelen.

A kkoriban a ferenczrendiek vezetése alatt álló városi hat 
osztályú gimnázium a maga nem ében hires volt, nem csak vidé
künkön, de a szomszéd Lengyelhonban is, honnét számosán 
keresték fel a bártfai gimnáziumot, hol egy páter Száléz nevű 
és a klasszikusműveltségü latin poéta, páter Anaclet a hum a
nisztikus irányt képviselték.

Az 1848-dik év márczius 15-én Budapesten történt neve
zetes esem ények term észetesen országos lelkesedést okoztak 
m in d en ü tt; igy Bártfán is tiz nappal későbben, márczius 25 én 
a m agyar alkotm ány és szabadság helyreállításának méltó m eg
ünneplésére fényes ünnepély rendeztetett városunkban. — Jól 
emlékszem még, ezen a napon délelőtti 9 órakor ünnepi isteni 
tisztelet tarta to tt az ősrégi plébánia-tem plom ban. A nagy misét 
a hazafias érzelmű városi plébános A ndracsik, fényes segédlettel 
tarto tta meg a városi tanács, képviselő testület, a zászlóik alatt
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megjelent czéhek, és nagyközönség jelenlétében A templom 
szentélyében álló gótstilii régi és díszes székekben Petróczy 
Ferencz akkori polgárm ester és a tanácsnokok magyar dísz
ruhában foglaltak helyet. A padsorok előtt pedig a rendőrök 
és városi hajdúk tarsolyosan, kivont karddal sorfalat képeztek. 
Akkor Bártta szabad királyi város magisztrátusa és tanácsa 
saját törvénykezéssel biró önálló tekintélyes municzipium volt, 
s a gazdag és müveit városi polgárság még számot te tt s 
fontos faktor volt hazánk közéletében ! Az isteni tisztelet alatt 
a templom előtt díszben kivonult polgári őrség — miliczia — 
az ünnepély em elésére sortüzet adott. — Mise után a városi 
tanács és képviselő-testület az ősrégi városház nagy tanácster
mébe gyűlt össze, hol diszgyülésben proklam áltatott az alko t
mány. Ez alkalommal a városház erkélyéről a polgárm ester 
a főtéren összegyűlt közönség lelkes éljenzése közt hirdette ki 
az alkotm ányt.

Ez alka^m m al egy bizonyos Heinisch nevű s most is 
még élő városi kém ényseprő-m ester, a városház déli csúcsfalára 
tűzte ki a nagy nemzeti zászlót. E rre a jelenetre még igen jól 
emlékszem, szép, meleg verőfényes nap volt. Heinisch a magas 
kém ényen keresztül juthatott csak fel a városház sátoralaku, 
magas és m eredek cserépfedél gerinczére, melyen, szédítő m a
gasságban — egészen szabadon menve az oromfal csúcsára, — 
hol ezelőtt a jelenleg a városház előcsarnokában elhelyezett — 
Roland hires szobra állott — m egerősítette a nemzeti trikolórt. 
Azután egy magával hozott üveg bort megiván, éltette a m a
gyar szabadságot, az üres palaczkot ledobta a közönség éljen
zése közt a piaczra s daczára annak, hogy — mint későbben 
m ondá — a bor hatása következtében feje már kissé szédült, 
mégis szerencsésen érte el a csúcsfaltól m eglehetős távolságban 
álló kém ényt, a m elyen keresztül azután leereszkedett.

Május 11 én L á z á r  magyar tábornok vonult be a vá
rosba. Jól emlékszem ezen alkalommal arra a kis epizódra, 
hogy midőn a huszárok ép a gimnázium ablakai alatt vonultak 
el, az akkor előadást tartó p a t e r  H o n o r i u s ,  ki pecsovics 
hírében állott, rögtön hazabocsátott m inket Ö maga pedig k ö 
penyébe burkolva, kerülő utakon a város fala m entén távozott 
sebes léptekkel zárdájába.

A honvédek a városban nagy lelkesedéssel fogadtattak a 
polgárság részéről. Arra is emlékszem, hogy a honvédek szúró-
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nyaikkal az Adriatica Di Sicurta biztositó társulatnak kettős 
fejű sasokkal ellátott táblácskáit a házakról sorban lefeszítették.

Ugyanez év május hava 15 én D e m b i n s z k y  tábornok 
18.000 főnyi serege vonult át a városon, mely alkalommal a 
kassai születésű L u z s é n s z k y  P á l ,  magyar korm ánybiztos 
elnöklete alatt a városi tisztviselők újra megválasztattak.

Ezen időben a l e n g y e l  l é g i ó  is bevonult városunkba 
és a derék lengyel honfiak a városi glacin — az úgynevezett 
pacsiczán — tarto tták  fegyvergyakorlataikat.

A kkoriban egy lengyel tiszt, bizonyos M y s k o v s z k y  
Taddeus volt nálunk elszállásolva, ki későbben — a mint saj
nálattal értesültünk — a kassai hegyen történ t csatában, a 
magyar szabadság védelmében, több más lengyel társával együtt 
elesett.

Még most is nagy kegyelettel őrzöm a tőle ajándékul 
kapott, gyöngyházból készült díszes kis tintatartóját, m elynek 
kagylóján a lengyel szabadságharczban részt vett egyik családi 
ősöm, lengyel öltözetben kardosán, konföderatkával a fején és 
egy lengyel kaszás alak van en m iniature festve,

Az 1848-ik év junius 9 én a bártfai nem zetőrség ünnepé- 
lyesen eske tte tek  fel és a nemzeti szinü, az ország és Bártfa 
városa czimerévei diszitett zászló is ekkor szenteltetett fel. Ju
nius 12-én a kék atillás és fehér zsinóros B o c s k a y  h u s z á 
r o k  vonultak be városunkba. Ez alkalommal a Bocskay huszá
roknak majdnem egy százada volt tágas udvarunkon elszállá
solva. Mint kis fiú érdekelve néztem a gulyáshus készítését, 
melyből engem is m egkínáltak. Atyám jó borral és szivarokkal 
viszonozta szívességüket.

Deczember 7-én F i e d l e r  osztrák tábornok, más nap 
pedig S c h l i c k  altábornok serege vonult keresztül városun
kon. Ez alkalommal a városházán lengő namzeti zászló, a sárga 
feketével cseréltetett fel, valamint a nyilvános épületek, a só
ház és az adópénztári épület nemzeti szinü ajtai és » S a l v a  
Guardia« feliratú kapui, fekete-sárga színre festettek be.

Mi diákok fiatal korunknál fogva nem vehetvén részt még 
a szabadságharczban, tehát egymás közt verekedtünk. A katho- 
likus gimnázium tanulói voltak rendesen a p e c s o v i c s o k ,  
a lutheránus iskola tanulói pedig a b a r r i k á d é r e k .

Emlékszem, nem egyszer télen kem ényen összetűztünk, 
először csak hógolyókkal dobálva egymást, m elyeket későbben
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a csata hevében kövek is követtek s igy nem egyikünk véresre 
zúzott fejjel hagyta el a csatatért. Hiába, a harczi kedv átragadt 
akkoriban a fiatalságra is.

Az 1849 ik év junius elején báró Luzsénszky Pál magyar 
korm ánybiztos levéteté a plébánia tem plom  szentélyében tarto tt 
Rákóczy-féle két zászlót.

Az egyik zászlóra arany oroszlán volt festve ezen felirat
t a l : ANIMUS. CVM. ROBORE. MIXTVS. A másikon pedig egy 
k é t  f e j ű  h y d r a  ezen felirattal NEC. HERCVLES. K ésőb
ben értesültem , hogy e két becses zászló a Nemzeti Múzeumba 
került volna, hanem biz azokat ott nem találtam fel.

Már akkor hire járt, hogy az orosz hadsereg közeledik 
Bártfa felé és csakugyan junius hava 1 7 -1 8 -k a  közti éjjelen 
egy csapat kozák jött be városunkba és a m ost is még élő 
Schiffter pékm ester összes kenyérkészletét magával vitte. E nap 
délutánján hírnökök jelentették a tengernyi sokaságu orosz had* 
sereg közeledtét, mondván, annyian jönnek, hogy a föld is meg
rendül alattok.

Emlékszem, boldogult atyámmal a tavaly lebontott s m ost 
már — sajnosán nem létező — óratoronyba m entünk fel, m ely
nek felső gallériájából, — hol rendesen a tüzőrség volt elhe
lyezve — hosszú papirostoku távcsövön néztük az úgynevezett 
P  a p h e g y (Popova hóra) alatt az országúton közeledő orosz 
hadsereget, melynek puskái és fegyverzete csak úgy csillogott 
és fénylett a lenyugvó nap sugaraitól.

Az orosz hadsereg junius 18-án délután 5 óra tájban 
P a s k i e v i c s  tábornagy vezérlete alatt vonult be a városba. 
Mi azután a sétatér végéről, szemben a lutheránus templommal 
néztük a szokatlan kinézésű orosz katonákat. Emlékszem, elő
ször jö tt a k o z á k o k  előcsapatja hosszú nyelű lándzsáikkal’

Azután zene kíséretében Paskievics, tisztjeivel és a sereg 
zömével. Megemlítésre méltó, hogy m inden lovasezred más 
meg más szinü lovakból állott, először szürke, azután pej s 
végül fekete szőrű lovak jöttek.

A  k o z á k o k  marczona és vad kinézésű a lak o k ; sötét
kék ruhájuk volt, prémes sapkát, görbe kardot és hosszú nyelű 
lándzsát viseltek, kezükben az elmaradhatlan kancsukával. A 
c s e r k e s z e k  pedig sárga vagy más szinü hosszú köntöst, 
mely széles bőr övvel volt a derékhoz erősítve, az övben pisz
tolyok s ezüsttel kirakott elefáncsont markolatu hosszú késeket
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vagy tőröket viseltek; hegyes fövegük hosszan lelógó prém m el 
volt körülvéve, széles görbe kardjuk, görbületével m egfordított 
helyzetben volt övükhöz erősítve. Hosszú csövű puskáikat, p ré 
mes tokban hátukon szijjon viselték. Szép szálas legények vol
tak, arczukon a keleti jelleggel. M űveltebbeknek látszottak a 
kozákoknál, tisztjeik ném etül, de francziául is beszéltek és igen 
barátságosak valának. Nálunk egy fiatal müveit cserkesz ka
pitány lakott, ki este gyakran teára hitt meg bennünket.

A kkor láttam először asztalunkon a teafőző s z a m o v á r t .  
Egy ily teaestély alkalmával a c s e r k e s z e k  f e g y v e r 
t á n c  z á t m utatta be nekünk, mely abból állott, hogy több 
cserkesz körbe állva, meztelen kardjaikkal hadonázva és különös 
hajlongásokat végezve, egy tam burin kísérete m ellett tánczoltak.

Már kora ifjúságomban passzióval foglalkoztam a rajzo
lással, sorba rajzoltam le a városunkon átvonuló különféle ka
tonákat. A honvédek, Bocskay huszárok, orosz katonák, kozá
kok és cserkeszekről s azok fegyverzetéről felvett rajzok mai 
napig is megvannak, melyek term észetesen semmi művészi, 
hartem csak történeti érdekkel bírnak. Megboldogult atyám  
jurista létére is igen kedvelte a művészetet s maga is jól rajzolt.

A hányszor lapozgatok ezen régi rajzaimban, mindig em lé
kem be jönnek az elmúlt idők esem ényei Az ily, különösen 
az orosz hadseregről felvett rajzok most már m eglehetősen 
ritkák, azért elhatároztam  ezen rajzokat e r e k 1 y e-k i á 11 i t á- 
s u n k o n közszemlére kiállítani.

Junius 25-én Bártfa város régi, de helyenként már hiányos 
erődítm ényeit és körfalait az oroszok lőréses palisszadokkal 
erősítették meg, úgy hogy az egész belváros — mint régente — 
egy m egerősített s kapukkal elzárható várhoz hasonlított. — 
A város három kapuja mellett ágyuk valának kiszegezve, esti 
9 órakor a kapuk bezárattak, s csak a körfalakon alkalm azott 
fajárdákon őrt álló orosz katonák » s z l i s a j «  — vigyázz, figyelj! 
m onoton  kiáltásai szakiták félbe az éjjeli csendet.

Egy alkalommal a belvárosban lakó Pósch Adám nagybá
tyám  házában lakó orosz őrnagy teaestélyre hivta meg csalá
dunkat is. Mi gyerekek rubelekkel játszottunk, ittunk teát mar- 
czipánnal, s hallgattuk az orosz zenét. — Midőn e mulatság 
után késő éjjel a külvárosban levő házunk felé tartottunk, a város 
kapuja már zárva lévén, csak a m inket kisérő orosz őrnagy 
Parancsára nyíltak meg előttünk a kapuk,



— 93 -

A kozákok és cserkeszek elvonulása után későbben isidét 
egy uj orosz árm ádia jött városunkba, többnyire gyalogezredek. 
Ez alkalommal is egy m agasabb rangú tiszt (pulkovnik) szállott 
hozzánk. Igen barátságos öreg em ber volt. Különös passziója 
volt, egy pálczára erősített bőrlebbentyüvel legyeket verdesni, 
a m iért is mi gyerekek őt » mu h i  d u s i« -n a k ; légyfojtogatónak 
elneveztük.

Hogy mily tisztelettel viseltettek az orosz katonák tisztjeik 
iránt, azt abból is láthatni, hogy például valahányszor egy orosz 
katona házunk előtt elhaladt — akár látta a kapitányt, akár nem, 
akár otthon volt vagy nem — a katona mindig levett föveggel 
haladt el meglehetős hosszú homlokzatú házunk előtt.

Továbbá mily szigorú fegyelem és szubordináczió uralko
do tt az orosz hadseregben, azt a következő epizódból is láthat
juk. Ugyanis egyszer észrevettem , hogy egy orosz katona fel
mászván házikertünk egyik körtefájára, ugyancsak zsebelt a 
czukorkörtéből, Figyelm eztetvén erre az őrnagyot, az nem szól 
sem m it, csak leveszi a falon függő, kemény, bivalybőrből készült 
kancsukát, azt háta mögé rejti és velem együtt a kertbe jött. 
— » S z t u p a j  d o l u t i s z u k i j  s z i n ! «  — Jer le te kutyakö- 
lyök — rivalt a fán levő katonára. Ki látván feljebbvalóját, re
megve szállt le a fáról és körtével teletöm ött zsebeivel, haptákba 
állott az őrnagy elé Ez azután kancsukájával össze-vissza verte 
a katonát, kit szinte megsajnáltam és sírva kértem  a pulkov- 
nikot, hogy ne verje oly nagyon. Igazán megsajnáltam a szegényt 
s ha tudtam  volna, hogy ily túlságosan, majd em bertelen b ü n 
tetésben  fog részesülni, bizonyosan nem jelentettem  volna fel. 
Mintegy kárpótlásul fájdalmáért oda ajándékoztam neki a lopott 
körtét.

K ertünkben, a m alom patak partján nagy katlanokban kását, 
és húst főztek, s ott tarto tták  egyszersmind vasár- és ünnepnapon 
az istenitiszteletet is, melynek végeztével sorba állván a katonák, 
egyenkint haladtak el a pópa előtt, ki egy bádog pohárban 
wutkit, azaz pálinkát osztott ki köztük. Az orosz hadseregnél 
különben a legnagyobb rend uralkodott. Közülök sokan elhal
tak  kolerában. És a fazekas-utczai tem etőben még m ost is lát
hatni talán a kettős keresztfákat orosz feliratokkal, mintegy 
em lékét azon mozgalmas és háborús időknek.



Schirger Fái elfogatása-

(Epizód a forradalmi időkből.)

A negyvenes években létezett egy üzlet Nagy Miliályban, 
melynek tulajdonosa S c h i r g e r  Pál, a Kassán letelepedett 
S c h i r g e r  Emil, Tivadar Gusztáv és V iktor édes atyja volt. 
A kereskedelm i körökben rendkivüli jó hírnévnek örvendett 
és különben is tetőtől-talpig becsületes em ber hírében állott. A 
politikai esem ényekkel csak a legszűkebb családi körben fog
lalkozott és még itt is m indig nagyon tartózkodóan n y i
latkozott.

Az 1848-iki forradalmi évben történ t egy ízben, hogy 
Eperjesy, a nagy-miháiyi postakezelő valahová elutazni volt kény
telen és erre az időre Schirger Pált kérte fel, hogy a postánál 
előforduló különféle teendőket, helyette elvégezni szíveskedjék. 
Schirger a postakezelő ebbeli kérelm ének a legnagyobb készség
gel eleget tett.

A kereskedő családja egy nap vacsoránál ü l t ; künn re t
tenetes hóvihar dühöngött, úgy hogy a ház kapuján való dö- 
röm bölést csak akkor hallották meg, midőn a vihar egy kissé 
alább hagyott.

A dolognak utána járva, m egtudták, hogy G e i s a n  őr- 
nagy kíván Schirger Pállal beszélni és ezért a nevezett rögtön 
a »Kos« szállóba menjen

Ebben az időben nem múlt el egy pillanat izgalom nél
kül. A katonák jö ttek , mentek. Honvédek, nem zetőrök, császári 
seregek, m elyek Galicziából vonultak hozzánk, különféle lova
sok, majd később az orosz hadosztályok, a cserkeszek apró 
szürke lovaikon, mint szélvész vonultak városról-falura. A föld- 
mives aggodalommal látta ezeket és összetett kezekkel volt
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kénytelen nézni, hogy pusztítja el az ellenség vetem ényeit és 
hogy rabolja el marháit.

Midőn ez a szóbanforgó kis epizód lejátszódott, ép akkor 
Nagy-Mihályon állom ásozott egy nagyobb hadosztály, hogy eg y 
két nap múlva Tőke-Terebesen keresztül egyesüljön had testé 
vel. Schirger engedelmeskedve a parancsnak, rögtön távozott. 
M enetközben még tréfásan megjegyezte, hogy az őrnagy ur 
bizonyára azért hivatja magához, hogy egy régi adósságát, m e
lyet még mint Nagy-Mihályon állomásozó hadnagy csinált és 
a főkönyv tanúsága szerint még ki nem egyenlített — kifizesse. 
Nem sokáig m aradt ott és mikor visszajött, csak annyit em lí
te tt hozzátartozóinak, hogy az őrnagy pusztán a postakezelő 
holléte felől kérdezősködött, mire ő — Schirger — azt vála
szolta, hogy jelenlegi tartózkodása helyét nem tudja, m ert ő 
csak azt a megbízást kapta, hogy a kocsisnak az órarendet, 
valamint a csom agokat Ungvárra átadja és a nagy-mihályaikat 
ismét visszavegye. És ezt ő hűen teljesítette is.

Másnap reggel az alkalm azottak rendesen megjelentek az 
üzletben és mindennapi dolgukat végezték, mig az utczán a 
vásárosok sürögtek forogtak. Egyszerre csak belép a kereske
désbe B 1 a n á r, Nagy-Mihály akkori városbirája és hírül adja, 
hogy a főnököt, Schirger Pált vasra verve elfogták és" az elvo
nuló lovasok magukkal vitték. Közben folyton szidták és hogy 
majd megtanítják a kém et, a forradalmárt, az árulót sat.

Az üzletet term észetesen rögtön becsukták és miután a 
rém ület első pillanata e lm ú lt: tanácskozni kezdtek a teendők 
felöl. Különösen aggasztotta a jó barátokat Schirgerné állapota, 
kit e nagy szerencsétlenség valósággal lesújtott. Meg kell 
még jegyeznünk, hogy Schirger gyengélkedő, öreges em ber 
volt, úgy hogy félni lehetett, hogy az az elfogatás életébe fog 
kerülni.

Az asszony elhatározta, hogy daczára a nagy hidegnek, 
utána megy és m agasabb rangú tisztek közbejárásával kiesz- 
közli, hogy bizonyos összegű kauczió ellenében, addig is, mig 
teljes ártatlansága kiderül, szabadon bocsássák. Késő éjjel é r
kezett meg T öke-Terebesre és igy m ár sem m it sem tehetett. 
Reggel azután m eglátta férjét, nehéz lánczokkal megvasalva egy 
vendéglő udvarán. T öbb fogoly volt együtt, kiket szintén á rta t
lanul hurczoltak magukkal az osztrákok. A Terebesre össze
vont gyalogság és lovasság már kora reggel eltávozott a város
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ból és ennek következtében Schirgerné megint nem tehetett 
sem m it férje érdekében. Szomorú napok következtek, az ártat 
lanul szerencsétlenségbe sodort családra.

De csodálatos, Schirger Pál vagy öt nap múlva megjelent 
szülővárosában. Testileg ugyan össze volt törve, de nem szel
lemileg. Elbeszélése szerint a sereg T.-Terebesről S.-A.-Ujhelyre 
vonult, hol azt a parancsot kapta, hogy minden előkelőbb egyént, 
ki politikailag gyanús, fogjanak el. Schirger szerencséjére köz
tük volt egyik rokona, Vályi ügyvéd, egy energikus ember. 
Vályi pártfogásába vette a gyenge Schirgert, a mi idejekorán 
történt, m ert a foglyok előfogatok hiányában, gyalog voltak 
kénytelenek a fagyos utón, a nagy hóban haladni. Midőn S.-A.- 
Ujhelyt elhagyták, Schirger sorsa ném ileg megjavult, m ert Vályi, 
kinek saját kocsija volt, magához ültette. így  m entek egy d a 
rabig, midőn megállásra k iadato tt a parancs.

Szabad helyen, csikorgó hidegben táboroztak a katonák. 
A sátrakat felállították és az őröket m egkettőztették. E lkép
zelhető a szegény foglyok szenvedése a nagy h idegben ; élelem 
mel fs nagyon mostohán látták el őket.

Reggelre riadó tám adt, puskalövések hangzottak és a ka
tonák  fegyvert fogtak és lóra kaptak. A  m agyarok m egtám ad
ták az osztrákokat és m egkezdődött a csetepaté. Mind több 
katonát rendeltek ki, közben sebesülteket hoztak a táborba, s 
végre csak két ulánus m aradt hátra a foglyok őrizetére.

Ekkor Vályinak egy jó gondolata tám ad t A kocsijával 
előrehajtatott, az ulánusokat visszaparancsolta, Schirgert a sze
kérre ültette és galopban előre vágtatott, miután még vagy 
hárm an szintén felkapaszkodtak a rohanó kocsira. Mire a vissza
m aradt őrök felocsúdtak az első ijedtségből, a m enekülők már 
messze száguldoztak. Még egy-két lövést intéztek u tán o k ; ezek 
azonban nem találtak.

így vágtattak egy ideig, midőn a távol ködből egy lovas
csapat körvonalait lehetett kivenni.

Erre roppantul megijedtek, m ert először azt képzelték, 
hogy újabb kelepczébe kerültek. Csak mikor elhangzott a 
»Megállj !c, voltak tisztában aziránt, hogy magyarokkal vannak 
szemben és örömteljes bizalommal várták be a feléjük száguldó 
huszárcsapatot.

Ezen csapatnak feladata volt hátba keríteni az ellenséget, 
mit a kiszabadult foglyok utásitásai szerint végre is hajtottak.
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Két ágyú is volt velük, m elyekből a legalkalmasabb ponton 
meg is kezdték a tüzelést.

Vályi és Schirger nem várták be a ütközet kim enetelét, 
hanem egy alkalmas perczben elhajtattak, s ily m ódon szeren
csésen haza is kerültek.

Schirger soha sem tudta meg, m iért lett tulajdonképpen 
elfogva, azt azonban igenis, hogy a fentem litett lovas ütközet
ben Geisan őrnagy életét veszté.

Általában szomorú idők voltak azok, a m egpróbáltatás 
napjai, m időn nem egy Ízben egészen ártatlan, békés polgárok 
puszta gyanúra, vagy rosszakaratú feladás következtében fog
ságra, súlyos pénzbírságra, sőt halálra is Ítéltettek.

Id .  M e g  a y  Adolf .



A budamér-kassai csata.
Irta: Karsa Ferencz.

1848. augusztus 21-én megszavazták a 30.000 ujonczot és 
már augusztus 26-án m egalakultak az úgynevezett »Hadm egyék
ben« a sorozó küldöttségek.

A 7. hadm egyéhez tartozó Abauj- és Sáros vármegyék 
állították a 20. honvédzászlóaljat s már aug 26-án m egkezdő
dött mind a két vármegyében a toborzás és egyszersmind a 
sorozás.

Augusztus 26-án Kassán a régi „W erbs-Com m ando“ ház
ban, négyen jelentkeztünk elsőknek, a kik a 20. honvédzászló
alj névsorát m egnyitottuk: K a r s a  János, J a n t h ó  Bertalan, 
K a r s a  Ferencz és egy czigánylegény, T a t o  József, mind a 
négyen zsujtaiak.

Szeptem ber 1-én kezdték meg a zászlóalj szervezését; a 
zászlóalj állom ánya 1200 főben állapíttatott meg, melyhez Sáros 
vármegye a sz. kir. városokkal együtt 400, Abauj vármegye és 
Kassa sz. kir. város 30) fővel tartozott járulni.

A zászlóalj szervezése azonban nehezen ment, m ert a 
zászlóalj őrnagyául kinevezett J á s z a y  Dániel, Gábriel Ferencz, 
Páv Ferencz és a jeles képzettségű S z e n t p é t e r y  Péter, a 
kinek kiképeztetését a 9. zászlóalj nagy részben köszönhette; 
Olaszországból és Prágából meg nem érkezhettek ; a helyettök 
kinevezett tisztek is gyéren szállingóztak. Szeptem ber vége felé 
B á r c z a y  András nem zetőr-őrnagyot bizta meg a honvédmi
niszter a zászlóalj szervezésével, segédtisztje volt Drizsnyey 
János
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Schlick cs. kir. altábornagy betörése annyira készületlenül 
találta a 20. zászlóaljat, hogy m ikor deczem ber l-én Bártfa felé 
útnak kellett volna indulnia, csupán két századra való legény
ségnek volt kellő öltözete, azokat tehát, a kik felruházva voltak, 
két századba osztották, a stiftből, meg a várm egye hajdúitól 
összehordták a puskákat s az egyik századot azzal felfegyve
rezve, Körm ey százados vezérlete alatt deczem ber l-én Bárt- 
fára inditották. Körm ey Ferencz százados (előbb tüzértiszt a 
császáriaknál), Brczovszky főhadnagyot, Le Bégh Dénes és 
Schm idt Károly hadnagyokat, Janthó és Joksm ann legszálasabb 
őrm estereket osztotta be századához. Éhez a századhoz csatla
kozott C o m á r o m y  László és velük volt folytonosan.

A második század Almásy Pál százados vezénylete alatt, 
g ró f Pletrik főhadnagy, Moll Károly és Sebes Pál hadnagyokkal, 
Karsa Ferencz és Kállai János őrm esterekké1 deczember 3-án, 
de fegyver nélkül Eperjesre ment. Eperjesen kapták a W asa- 
ezred kiselejtezett fegyvereit és kellő mennyiségű lőszert ; de 
a puskát megtölteni ? . . ott Eperjesen tanítottuk őket.

Á llott tehát a Schlick betörésének m eggátlására Bártfáig 
előre to lt különítm ény; két század honvéd, 180 főre menő 
lengyel csapat Tworniczky alatt és 100 kassai önkéntes vadász
ból, köztük Klimkovics Fér ncz, a Schlick 9000-ből álló had
testével szemben.

Eperjes és Sáros között decz 6-án estefelé a 20. zászlóalj 
2. százada, a Bártfa felől visszahúzódó lengyelekkel, kassai 
vadászokkal és a 20. zászlóalj 1-ső századával találkozott, s át- 
vévén az utóvéd-szolgálatot, még ugyancsak 6-án késő este 
Eperjesen a város közepén, szemben a városházával tábort 
ütött.

Deczem ber 10-én Budamér és Böki között az őrszem eket 
kiállítottuk. Éjfélig Kállai őrm ester vezette az előőrsi szolgálatot, 
éjfél után került rám a sor. Kállai a töm eges szökésben volt 
eperjesi nem zetőrök közül két tisztet és nehány közlegényt 
fogott el, s azokat a főhadiszállás-a kisérte.

Deczember l l-é n  hajnalban, a somosi lejtőn, megcsillantak 
a svalizsérek sisakjai. Az utóvéd Budamér délfelőli végén csat
lakozott az 1. századhoz, a többi csapatok pedig benyom ultak 
hadállásaikba.

A középen a 20-ik zászlóalj 1-ső százada K ö r m e y  szá
zados vezénylete alatt, három 3 fontos ágyúval állott, balra az

7 *
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erdő sarkán a kassai vadászok és Tworniczki a lengyel légióval. 
Jobbra az eperjes-kassai országúton Budamérrel .szemben a 20. 
zászlóalj kaszával fegyverzett egy százada, a Tárcza folyó partján 
az abauji önkéntes nemzetőr-lovasság, őrnagya gróf T ö r ö k  
Miklós, századosa C o m á r o m y  József, az alispán.

A tüzérség a hadrend háta m ögött a kettős csárda fölött 
az országúinak keletre kanyarodó oldalán helyezkedett el.

A közép tartalékát, vagy jobban mondva a had-oszlop 
egészét a 20-ik zászlóalj m ásodik százada képezte ; a lengyel 
légió m ögött az erdőt, az alsó-zempléni nem zetőrség szállotta 
meg ; ágyú fedezeten egy század, kaszával fegyverzett honvéd, 
a leghátulsó tartalék az abauji és borsodi nem zetőrség.
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A Hernád partján, ott a hol m ost a barak tábor van, a 
20-ik zászlóaljból két szakasz B e s s e n y e y  Ferencz hadnagy 
és Z e m á n y i Ferencz őrm ester vezénylete alatt a netán m eg
kerülő ellenség m ozdulatainak figyelésére rendeltetett.

Végül a szepsi nem zetőrök és zempléni nem zetőr lovasok, 
a téhányi szoros előtt, hat 3 fontos ágyúval foglaltak állást.

Délután 1 és 2 óra közt megindult a császári sereg, elő
csapatja megszállotta Budámért. Kis vártatva csatárait előre 
küldi, gyalogsága zászlóalj töm egekben tám adásra készül, lovas
ságát pedig, Kírályrévről a Tárcza völgyén a magyar-hadállás 
jobb szárnyának bekerítésére küldi

Az 1-ső század parancsnoka, századjának felét szintén csa- 
tárlánczba fejlesztve a lengyel légió csatáraival összeköttetésben 
várja a tám adást; maga azonban az ágyukhoz siet, és jól irány* 
zott ágyulövésekkel, a Budamérből bontakozó császáriakat 
vissza szoritja. Ekkor Schlick császári vézér, kíséretével a Buda- 
m ér nyugati oldalán em elkedő magaslatról szemléli meg a m a
gyarok állását; K örm ey az ágyútüzelést az ellenséges tábor
kar ellen fordítja, minek következtében Schlick, miután k ísére
téből egy em ber elesett, a faluba lovagol s menten egy 12 
fontos üteget előre hajtat, s ezzel a hegyoldalán elsáaczolt ü te 
geinket löveti, — egy hatfontos üteget pedig a helységről 
nyugotra eső dom bon állíttat fel, s azt első sorban a Körm ey 
századja mellé helyezett három ágyunk ellen fordítja, és a 
csakham ar kifejlődött heves ágyutüzelés hatása alatt gyalogsá
gával a Körm ey és Tworniczky századaira támad.

Az előre tolt 3 ágyú az ellenség ágyúinak tüzelési köréből 
nagy nehezen a dom b mögé menekül, de az ágyuk hátrálását 
látva, az országúton felállított kaszával fegyverzett honvédszá
zad, az ellenséges ágyúgolyók sivitásától is megfélemlítve, meg- 
hökken, bomladozik s megkezdi a hátrálást, utánok az abauji 
lovas nemzetőrök, a Tárcza völgyén feléjök ügető lovasság lát 
tára, — őrnagyuk gr. Török Miklós ilyetén vezényszavára : 
»Megmondtam, hogy senkinek se esik baja, most már m enje
nek haza az urak békével«, haza felé indultak.

A jobb szárnynak végfeloszlással végződött összekavaro- 
dása közben, az 1-ső honv. század erősítésére a 2-ik századból 
két szakasz sietve előre nyom ult Sebes Pál hadnagy vezénylete 
alatt, — a lengyel légió és a kassai vadászok tám ogatására, az 
alsó zempléni nemzetőrség indult volna. A 20-ik zászlóalj, a
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lengyelek és kassai vadászok, lövésre várták az ellenség c s a 
tárait, de a m indinkább szaporodó császáriak tám adását feltar
tani nem birván, folyton folyvást hátrább szorultak, m ig végre 
is meghátrálni kényszerültek.

Azonközben a 20-ik zászlóalj 2-ik századának 2 szakasza, 
habár erős ágyutüznek volt kitéve; de m ert a feneketlen sárba 
a golyók befultak, kevés kárt okoztak — szilárdan állva helyét 
mindaddig, mig az őrnagy, Bányafy és a Pulszky ezredes segéd 
tisztje Szontágh — az erdő felé mutatva —* visszavonulást 
rendeltek.

Eleintén rendben indult meg a hátrálás, de midőn az 
erdőben eszeveszetten szaladásnak indult nem zetőrség a köze
ledő tiszteitől elhagyott félszázad honvédet meglátták, azt is 
ellenségnek hitték, és közéjük kezdtek lövöldözni, a honvédek 
erre összegom olyodtak és ezután nem volt többé erő és ha ta
lom, a mi a rendet helyreállítani képes lett volna. Hátulról az 
ellenség ágyúgolyói, elölről az erdőből az ellenségnek gondolt 
nem zetőrök tüzelése m iatt nem tudták, m erre forduljanak.

Ä  császáriak az erdő szélén tám adt tüzelésből újabb csa
patok érkezését gyanitván, 12 fontos üteggel az erdőt kezdték 
lövetni, és már az első golyóknak az erdőbe csapódásától, a 
nemzetőrök kitódultak az erdőből, — a 20-ik zászlóalj két sza
kasza pedig mint egy megriasztott csorda, rohant az erdő felé ; 
csak egy káplár, Csótka Mihály és 6 legény m aradt velem.

Az ellenség tüzérsége még egyideig menekülő ütegeink és 
az erdőből kifelé tóduló nem zetőrök közé lövöldözött, és ezzel 
— — — az ütközet befejeződött.

Lihegve igyekeztem, m ellettem m aradt honvédtársaim m al 
futó századom után, de az épugy, mint a nem zetőrök eltűntek, 
mintha a föld nyelte volna el ő k e t ; azaz, hogy nem épen úgy 
mint a nemzetőrök, m ert ezeknek hirök, hamvok ott m aradt; 
fekete gubáik, tarisznyáik és taliga-kerék nagyságú kenyereik 
képében. Elhányt töltényeik is bizonyiták, hogy lelk iism eretü 
kön és testi m egterheltetésükön egyaránt kön nyiteni igyekez
tek. Előre nem látható eshetőségre, a m ennyit elrakni tudtunk; 
annyi töltényt felszedtünk. A hegytetőre érve. hogy kifújjuk 
magunkat, megállapodtunk. Megragadó szép látvány tárult élénkbe, 
a mint a császári sereg hadoszlopai, m int a kőfal, egyenközü 
hézagokban előre nyom ultak. Ekkor ért hozzánk Com árom ^ 
László, együtt bámultuk a rendezett sereg előnyom ulását. Co-
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máromy elvált tőlünk és Szentimrey Kálmán hadnagygyal Kassa 
felé sietett.

Röviddel ezután a lengyel csapatra bukkanva, azokhoz 
csatlakoztam.

Azonközben az ellenség jobb szárnyának csatárai azon a 
helyen, a hol Bessenyey hadnagy különítm énye állott, csakugyan 
kijutottak az erdőből és a kaszával fegyverzett honvédeket sürü 
tüzeléssel hátrálásra kényszeriték, majd pedig a Bessenyey el- 
estét látva, szuronynyal tám adnak a honvédekre. A még élő, 
de sebesült honvédhadnagyot puska agygyal verve megölik, a 
visszavonuló honvédeket vezető és szintén m egsebesült Zemányi 
Ferencz őrm estert elfogták. Fz az ellenséges csapat állta útját 
a lengyel légiónak ott, a hol az országút az erdőből kifutva 
délre kanyarodik. Tworniczky roham ot vezényel, vissza űzi a 
császáriakat és rövid pihenés után Kassának, innen mielőbb 
Bárcza felé indulva, megvárja, mig a Téhány felől m enekülő 
zempléni nem zetőr lovasok az ágyukkal és lőszer-kocsikkal 
elvágtatnak.

Az országút keleti oldalán elterülő rétséget elborította a 
szaladó nemzetőrség szerte kavargó sokasága; m ár látjuk, m i
ként rontanak közéjök és kaszabolják a védteleneket a svalizsérek.

Félutján lehettünk Bárczának, a mikor C o m á r o m y  Jó
zsef alispán és B á r c z a y  Gyula tajtékzó lovon vágtatva u tó i
ért és értesítette Tworniczkyt, hogy egy jelentékeny számú 
ellenséges lovas üldözésünkre és az ágyúk elfoglalására már 
útban van Tworniczky erre a hirre fáradt harczosait sietésre 
inté, s kettőzött lépésben siettünk Bárcza felé.

A M iszlóka-patak hidján áthaladva, az országút két oldalán 
fekvő korcsm ák közt megállottunk, de m ikor Tworniczky m eg
látta, hogy a svalizsérek egy része az országúiról nyugotnak le 
kanyarodva Bárcza felé igyekszik, nehogy a faluból m egkerül- 
tessék, sietve vonult vissza, egészen a falu déli végére, a hol 
állást foglalt, úgy hogy századjának fele az utat zárta el.

Alig helyezkedett el a lengyel század, Bárcza község északi 
végén felünt a vágtatva rohanó ellenséges lovasság ; de m időn 
az ellentállásra sorakozott gyalogságot megpillantott i, m egkerü
lendő a lengyeleket, bal kanyarodással az országúiról a rétre 
lefordul s ott 3 oszlopba alakulva tör előre. Az esőzés és a 
rétöntözés folytán felázott talajon azonban lovaik csuklyóig 
süppedtek, vágtatásuk m eglanyhult és idejök m aradt a lengye
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leknek, hogy a kerülő háza, illetve a dűlő út sánc/.ához ugrálva 
a már 20—25 lépésnyire vergődött lovasságot jól irányzott sor- 
tüzzel fogadhassák.

Az első sortüz áldozata, Concoreggio őrnagy halva bukott 
le lováról, egy hadnagy haldokolva m aradt a téren, elesett lova 
alá szorulva, Scudier őrnagy foglyul e s e tt ; azonfelül 6 em ber és 
nehány ló hullája fedte a rétet, a gyalog m aradt svalizséreket 
nem értek rá elfogni. — A Concoreggio kardja birtokom ba 
jutott és azt a sárospataki főiskola múzeumának ajándékoztam.*

A m ásodik sortüz akkor érte a m egrettent lovasságot, a 
midőn az az országutra kiérve, Kassa felé vágtatott; és a m áso
dik sortűz még több em bert ölt m eg.

A bárczai összetűzés oly m jelenettel zárta be az első kassai 
szerencsétlen ütközetet, mely azonfölül, hogy ágyúinkat és lő 
szereinket m egm entette, szabadságharczunk kiváló jelenetei közé 
sorozható.

Az első kassai csatában m áskülönben nem csak fizikai, de 
erkölcsi tekintetben is sokat vesztettünk. Sárosvárm egye had- 
jutalékából a 20-dik zászlóaljba sorozott legénység nagy része 
még Budamértól haza szökött, — a városokból toborzottak a 
zászlóaljnál m egm aradtak. — Elestek M u d r á n y Ferencz az 
alsó zempléni nemzetőrök századosa, B e s s e n y e y  Ferencz 
honvédhadnagy, Z e  m á n y i  Ferencz ő rm este r; sebesülten fog
lyul esett M i s k o l c z y Sándor honvéd főhadnagy, a ki nehéz 
betegen a kórházba került, végre K a r s  a Tam ás lovas nem 
zetőrhadnagy.

Gr. Török Miklós őrnagy, Blum százados, Grach József, 
Moll Károly főhadnagyok, Brczowski hadnagy, Urbán János ő r
m ester még azon a napon jelentkeztek a császári vezérnél, — 
Almásy Pál százados és Keresztesi Ferencz főhadnagy vissza
vonult a katonai szolgálattól.

Miskolcz felé vonult az elcsigázott, kiéhezett sereg rom ja, 
vezetők, tisztek nélkül, csupán az ösztön és kötelességérzettöl 
vezérelve.

Deczember 14-dilién vonultunk be Miskolczra, a hol már 
Bányafy Ferdinand őrnagy, több előre lovagolt tiszttel és sze- 
delőzködő honvéddel, a város végén várt bennünket.

* Ezen kard látható volt a szabadságharcz kassai ereklye-kiállításon 
1898-ban.
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Közli Fiedler Károly.

Mielőtt magáról a Dessewffy Arisztid által eszközölt tám a
dásról, m elynek szemtanúja voltam, beszélnék, szükségesnek 
tartom  az előzm ények elm ondását.

1848. decz. 10-én parancs érkezett, hogy miútán Schlick 
serege Kassa felé közeledik, az egész fegyvergyár, a fegyverek
kel és lőporkészlettel egyetem ben Miskolczra, illetőleg Pestre 
szállittassék.

A kassai fegyvergyár atyám, Fiedler Károly honvédelmi 
bizottsági tag kezdeményezése folytán a mai dohánygyár helyén 
rendeztetett be és egy ügyes puskamüves, Alexy Lajos vezetése 
alatt állott.

A császáriak közeledtének hírére nekem is kedvem volt 
Kassáról eltávozni, mivel attól tartottam , hogy engemet, mint 
tizenhat éves fiút, be találnának sorozni.

Atyám helyeselte elhatározásom at és Benczúr Vilmos, 
Benczúr Géza és Gyula édes atyja, kire az egész szállítmány 
bízatott, engem altiszti minőségben kész volt magával vinni.

Vagy tiz tizenkét kavecsányi és tehányi ponyvás szekérre 
felrakták a fegyvergyár összes készletét, a lőporos hordókkal 
együtt, s mi Benczúr Vilmos vezérlete alatt, ki elől lovagolt, 
deczem ber 11-kén, midőn már a kassai hegyen erősen ágyuz- 
tak, lépést kiindultunk Kassáról.

Mire kiértünk a városból, már javában láttuk menekülni 
a szomszéd megyék bocskoros nemzetőrségét.

Nógattuk a fuvarosokat, de a szekerek, daczára annak, 
hogy négy-öt ló volt befogva, a sáros utón csak nehezen halad
hattak előre.
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Bárcza m ellett már meg is állottunk, hogy pihenőt tartsunk.
Azalatt a menekülők, lovasok, gyalogok tüzérek, nyakra- 

főre rohantak el mellettünk, a lengyel légionáriusok azonban 
Tvorniczky vezérlete alatt egy pár Haubitz ágyúval megvonul
tak az ottani korcsma-állásban.

Egyszerre csak a leáldozó nap utolsó sugaraitól megvilá
gítva fénylő pontokat láttunk közeledni Kassa felől. Chevaux 
léger, könnyű császári lovas csapat volt, mely Schlick által a 
m agyarok üldözésére kiküldetett.

Mi súlyos rakom ányu szekereinkkel előlük úgy sem m ene
külhettünk volna, félre állottunk tehát, bevárni a történendőket.

A mint a lovas csapat a korcsma-állás közelébe ért, b o r
zasztó lövés dördült el, mire a lovasok rögtön m egfordultak és 
Kassa felé visszavágtattak.

A lengyelek a legalkalmasabb pillanatban kinyitották az állás 
kapuit, egy kartácscsal töltött ágyút elsütöttek és sortüzet adtak.

Öt-hat em ber fordult le a lóról, köztük a vitéz vezér, 
Concoreggio Horace őrnagy, Scudier táborkari százados és 
Beck főhadnagy.

A két utóbbinak csak a lova lövetett agyon, de Conco- 
reggio maga, több golyó által találva, halálát lelte.

További üldözéstől tartva, azonnal útnak indultunk és 
Scudier, kinek lába megsérült, egy a faluban requirált bricskára 
helyeztetett. Őrizete eleinte csak egy lengyel önkéntesre, de 
Szinától kezdve reám is bízatott, ki szinte helyet foglaltam 
mellette.

Éhesen és fáradtan érkeztünk Garadnára, Forróra, később 
Szikszóra, a hol fuvarosaink m indenütt lovaikat etették, de mi 
sem m i enni valót, egy falat kenyeret sem találtunk. Scudier 
folyton fekete kávé után sóhajtozott, de erre sem tehettünk szert.

Az előttünk ideérkező m enekültek felfaltak m indent, s 
csakis Miskolczon, a hová másnap délután három óra tájt értünk 
elégíthettük ki éhségünket.

Miskolczon a «Fehér kakas» czimü vendégfogadó állásá
ban helyeztük el a fegyvergyár készletét, kellő őrizet m ellett 
és Benczúr Vilmos azt másnap át is adta, úgy hogy mi minden 
további felelőség alul fel voltunk mentve.

Eleinte a Szemere család vendégszerető házában voltam 
elhelyezve, de később Alapfi barátom mal találkozván, ez addig  
unszolt, mig nem elhatároztam magamat, hogy hozzá szállók
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Este a «Korona» vendéglőbe mentem vacsorálni, azután 
Alapfihoz, hogy pihenésre hajtsam fejemet.

Ekkor mondá Alapfi, hogy még egy ism erőst hivott meg, 
s hogy, miután csak két ágya van, kettőnknek együtt kell 
hálnunk.

Nem tettem  semmi ellenvetést, rögtön levetkőztem és le
nyugodva el is aludtam.

Egyszerre csak, legm élyebb álmomból felriadva, úgy ér
zem magamat, hogy valaki torkon ragad és keményen fojtogat.

Én sem voltam  rest, megragadtam ellenfelemet, s addig 
dulakodtam  vele, hogy m indketten a földre zuhantunk.

Holdvilágos éjszaka volt, s én nekem  csak az tűnt fel, 
hogy ellenfelem, kit dragonyosnak vagy vasas ném etnek k é p 
zeltem, nem  kék, hanem fehér nadrágban van.

A nagy zajra és hörgésre végre felébred harm adik szoba
társunk is, aki nem volt más, mint Benczúr Vilmos, és látván 
bennünket a földön hem peregve küzködni, neveinken szólított 
és ránk rivalt, hogy mit csinálunk ?

Ekkor tértünk csak magunkhoz, ekkor ism ertünk egymásra, 
s nagyokat nevettünk, hogy ebben a háborús időben valami 
álom által elbolonditva, egym ást ellenségnek képzeltük.

Az azonban csak tréfa volt és nem azon éjjeli támadás, 
m elyet ezúttal el akarok beszélni.

Miskolczról, később K om pokra mentem Kaál-Kápolna 
mellett, hol mint a gróf Károlyi-féle uradalom  felügyelője, csa
ládunk egyik régi barátja, Royko tartózkodott. Itt álltam be 
mint volontair gazdasági gyakornoknak.

Nehány nappal a kápolnai csata előtt, mely tudvalevőleg 
1849. február 26-án vivatott, egy császári vértes csapat, vasas 
ném etek szállásolták be m agukat Kom pokon Coudenhove gróf 
vezérlete alatt.

A tisztek a grófi kastélyban helyezkedtek el, a legénység 
pedig az istállókban, honnan minden m arhát ki kellett vitetni.

Egy nap estéjén Leidesdorf főhadnagy volt az inspekcziós- 
t is z t ; az őröket m cgkettőztették, m ert közel voltak a m agyarok ; 
a többi tiszt, dús vacsora után öltözetlenül feküdt .le ; mi, a 
többi kastély beli lakók szintazonképen.

Hajnalfelé egyszerre lövések és szitkok zaja riasztott fel, 
s a kiabálás : — Itt az ellenség ! — Felugrottunk mindnyájan 
és rohantunk kifelé. Akkor láttam, hogy egy huszár altiszt, ho
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gyan viaskodik Leidesdorf főhadnagygyal, ki már szinte n y e 
regben ült, hogyan tódulnak elő mindenfelől a huszárok, kik 
az előrohanó vasas ném etekre pisztolylyal lövöldöztek.

Nekünk házbelieknek nem volt hivatásunk a harczba ele
gyedni, hogy pedig véletlenül le ne lövessünk, a kastély túlsó 
oldalára mentünk, ah o l sajátságos jelenetnek voltam szemtanúja.

A kastélyban beszállásolt tisztek  szinte felriadtak a nagy 
lármára, és meggyőződvén, hogy feles számú ellenség által 
vannak körülfogva, m enekülésre határozták el magukat.

Az ajtón ki nem jöhettek, m ert a kastély előtti tér el 
volt egészen lepve a huszárok által, a kik a fellárm ázott vasas 
ném eteken könnyű szerrel erőt vettek. E lhatározták tehát, hogy 
az ablakokon keresztül m enekülnek, a mit akép vittek véghez, 
hogy a feketesárga tábori öveket egybekötözték és azokon bo
csátkoztak le az emeletről Azután kirántván az istálóból nehány 
lovat, ezekre felkaptak és a nagy zűrzavarban észre nem vé
tetve, lóhalálában elvágtattak.

Mire a huszárok lefegyverezték a vasas ném eteket, kik 
nagyobbrészt fogságba estek, berontottak a kastélyba, de ak
korra már csak hült helyét találták a tiszteknek. Egyedül az 
ezred orvosára akadtak, ki a belépő altisztre pisztolyt fogott. 
Az altiszt azonban rákiáltott, hogy tegye le a fegyvert és adja 
meg magát, m ert minden további ellentállás hiába való.

Az orvos m egadta m agát és a sebesültek után nézett, 
kiket az uradalm i cselédség iparkodott elhelyezni. Az őrtálló 
katona, ki először lövetett keresztül lágyékában, több  órai 
kínlódás után meghalt. Legroszabbul járt Leidesdorf főhadnagy. 
Ennek arczára a vele küzködő huszárkáplár oly két hatalmas 
csapást mért, hogy orrcsontját keresztül és m indkét szemét, 
kivágta. A szerencsétlen em ber elvesztette szemevilágát, s én 
vele nehány év múlva, mint teljesen világtalannal találkoztam  
Bécsben.

Nemsokára a fentleirt tám adás után megjelent a daliás 
tábornok, Dessewffy Arisztid, kit akkor láttam először.

A kápolnai szerencsétlen csata után pedig az észtéi főher- 
czeg szállott be a kastélyba, a ki, m időn engem meglátott, 
Roykóhoz fordulva e szavakat mondá : Auch ein Rebell ?



Miért nem jött meg a segély?

Közli Werfer Károly.

1848. deczem ber 11-én roppant izgalomban volt Kassa 
városa. Az em berek ide-oda futkostak, hol csoportokat képez
tek, m ert a kassai hegy felől m indinkább erősbödő ágyúzást 
lehetett hallani.

Arról volt szó, hogy Pulszky Sándor hadtestét, melynek 
a magyar-galicziai határt kellett volna Schlick Ferencz altábor
nagy ellen megvédelmeznie, az osztrákok Budamérig^ vissza
nyom ták és hogy a kassai hegyen van a döntő ütközet.

Mi annál nagyobb izgalomban voltunk, m ert atyám, W er
fer József Károly, ki mint a kassai lovas nem zetőrök zászló
tartója, szinte részt vett a táborozásban, esetleg a csata töm- 
kelekébe kerülhetne.

Pulszky alezredes különben atyám at ordonáncz-tisztnek, 
galoppinnak használta, s aznap nem kevesebb, mint hétszer 
küldötte be a városba különféle parancscsal.

Engem mi sem volt képes otthon tartani, s igy mint tiz 
éves gyerek, házi tanítómm al, Prokop Károlylyal áthaladva a 
H ernádon, a Furcsa erdőbe vettük magunkat, hogy a harczból 
mi is lássunk valamit.

Itt azonban, hol ugyancsak fütyültek fejeink fölött a go
lyók, nem sokáig tartózkodtunk . Instruktorom  ugyanis, érez
vén a felelőséget, mely m iattam terheli, csakham ar rábírt, hogy 
ism ét haza menjünk

Laktunk pedig a Serház-utczajelenlegi 10. számú házában, 
akkor Máriássy-féle ház, most postaépület, szemben a régi lo
vardával, ahol akkor a lovas nem zetőröknek főőrhelyük volt és
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ahol különben egy Bodenburg nevű lovaglómestertől nyertek  
oktatást.

Velünk egy házban lakott id. gróf Csáky Rudolf, aki a 
lovas nem zetőröknek hadnagya volt. A lovas nem zetőrök p a 
rancsnoka volt Török Miklós kapitány. Tisztek voltak: báró H or
váth József és Pongrácz Sebestyén, a ltisz tek : Urbán Gusztáv 
és W andraschek K ároly; őrvitézek: Bellágh Sámuel és H alykó 
Mihály ; a gyalognemzetőrök őrnagya pedig Soós Sándor, D ar
vas Imréné Soós Natália úrnő atyja volt.

Sokat nevettünk akkortájt Pongrácz Sebi fölött, aki, mi • 
dőn ki kellett indulni a galicziai határ felé, a lovarda előtti 
gyülekező helyen, teljes hadi felszerelésben, de, mert eső esett, 
nagy vörös esernyő alatt jelent meg. Gróf Csáky Rudolf pedig, 
melengetés czéljából, spirituszkályhát vitt magával a táborba.

Alig hogy az em litett napon lakásunk elé érkeztünk, erős 
lódobogást hallottam. Odanézek a Mészáros utcza felé és látom 
atyám at az ő szürke paripáján ügetve megjelenni. A szegény 
szürke már egészen ki volt merülve : hetedszer tette meg az
nap az" utat. Atyám a lovarda előtt m egállóit és ordonánczért 
kiabált. Ekkor előjött W andraschek Károly és azt jelentette, 
hogy kívüle senki sincs jelen.

— No hát akkor üljön hamar lóra és vigye ezt a paran
csot a »Zöld fához« czimzett vendégfogadóba a Pesti-uton. O tt 
lesz bizonnyára az újonnan m egérkezett ágyuiiteg. Ezt vezesse 
rögtön a kassai hegyre, a csata színhelyére. O tt nagy szük
ség van erre. De hamar, lóhalálában ! — nógatá atyám  W an- 
drascheket, a midőn látta, hogy ez ijedten tekint rá és meg 
se moczczan. — Én már nem m ehetek Magam is, de legin
kább lovam teljesen ki van merülve, látja hogyan reszket, 
mindjárt össze fog roskadni. Hát csak gyorsan, előre !

— De édes W erfer barátom , csak nem fog tőlem ily es
mit kívánni ? Én menjek a legnagyobb golyózáporba, a csata 
tüzébe ? Gondolja meg, hogy családapa v agyok! Küldjön más 
valakit.

— De ha nincs, — válaszolá atyám. — Kit küldjék, m a
gam nem m ehetek !

— Elm egyek én ! — jelenté magát házi tanítóm , Prokop 
Károly.

— No, jól van. Itt az írott parancs Pulszky alezredestől. 
Siessen tehát és magyarázza meg az üteg parancsnokának,
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hogy m erre menjen Én különben itthon m aradok már és levet
kőzöm, a csata úgy is el van veszve !

Prokop gyorsan m egindult és én is utána szaladtam.
Futva m entünk egészen a »Zöldfa vendéglőig«, mely a 

mai Elisabethinum m al szemben állott. A várt lovas ágyuüteg 
csakugyan ott volt már és a vezénylő hadnagy várta a további 
parancsot.

Prokop átadta az írott parancsot és ho zá tette, hogy 
sietve m enjenek fel a kass.ii hegyre.

— Igen ám — felelt a hadnagy — de m erre van az ? 
Én sohasem voltam ezen a vidéken. Én itt nem tudom  m aga
mat tájékozni.

— Ha kimegy az állásból, tessék j ó b b r a  kanyarodni az 
eperjesi út felé, akkor eléri a hidat, s ha azon átm ent, ak k o r 
m ár könnyű lesz az utat a kassai hegyre megtalálni.

Azzal mi elmentünk, hogy a nagy rétre siessünk, a hon
nan majd mi is láthassunk valamit.

A mint a Fő-utcza sarkára érkeztünk, még egyszer vissza
tekintettünk, s ekkor nem csekély csodálkozásunkra, sőt ijed
tünkre azt láttuk, hogy az egé^z ágyuüteg kifordulván a ven
dégfogadó állásából r ö g t ö n  j o b b r a  kanyarodik és * vág
tatva halad Bárcza felé.

Az első pillanatban utánuk akartunk futni, de csakham ar 
beláttuk, hogy úgy sem érhetnők utói. Mentünk tehát a nagy 
ré t felé.

A nagy rét, a mostani Széchenyi-liget, akkoriban, midőn 
még nem volt vasút, egészen a Hernádig terjedt, s roppant 
néptöm eg volt künn, mely kíváncsian várta az esem ények fej
lődését.

Mire odaértünk, már felbom lott a csatarend és a magyar 
sereg menekülés közben mindenfelé oszladozott.

Az osztrákok látván a réten az István-hidnál a nagy soka
ságot, azt messziről seregnek nézték és közéje ágyuztak.

Erre persze szétfutott a töm eg és különösen nagy lön a 
riadalom, midőn egy ágyúgolyó beverte a Malom-utczán fekvő 
Trohan-féle ház tetejét.

Ezen ház helyén jelenleg özvegy Papp Sándorné szül. 
Török Emilia háza áll (Kossuth Lajos-utcza 20. sz.)
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Estefelé öt óra tájban vonult be azután Schlick serege 
a városba.

Később tudtuk meg, hogy ama bizonyos ágyuüteg, m ely
nek a kassai hegyre kellett volna indulnia, Bárczán állapodott, 
meg, a hol az ottani korcsma előtti állásba vonult. Midőn azután 
oda ért a Tvorniczky-féle lengyel légió, mely a m agyar sereg 
utóvédét képezé és a Concoreggio által vezérelt chevaux léger 
csapat által üldözőbe vétetett, váratlanul megnyílt az állás kapuja, 
egy ágyú eldördült és Concoreggio őrnagy halálra találva bukott 
le lováról.

** *

Másnap reggel Schlick altábornagy maga elé hivatá atyám at.
Anyám szörnyen megijedt, m ert egyebet sem gondolt, 

minthogy legalább is becsukják.
Schlick haragos arczczal fogadta atyám at és néhányszor 

rámordult, hogy ő mint békés polgár, mint üzletember, mit 
foglalkozik politikával, rebellióval!

Atyám azzal m entette magát, hogy kötelességét kellett 
teljesítenie, úgy a mint az excellenciás ur is kötelességét telje 
sitette, midőn a magyarok ellen indult.

Schlick még néhányszor ráförm edt atyámra, azután mondá 
neki, hogy nem politizálni hivatta magahoz, hanem hogy nyom- 
tat vány okát rendeljen meg nála.

Vala pedig atyám nyomdáj i ugyanazon házban, a m ely
ben jelenleg, a Főutcza 64. sz. alatti Flachbart-féle házban, 
csakhogy nem földszint, hanem az emeleten.

Es Schlick csakugyan igen sok nyom tatványt rendelt meg, 
sőt később egy tábori nyom dát is kívánt, s a mi nevezetes, a 
nyom tatványokat nagyrészt m a g y a r  p a p í r p é n z z e l ,  
Kossuth bankóval fizette.

A Schlick altábornagy által elrendelt tábori nyom da nagyon 
rövid ideig m űködött, a magyar korm ány által berendezett 
azonban egészen az orosz invázióig. Erre vonatkozólag a követ
kező intézkedés té te te tt : „Nyílt rendelet az országos honvé
delmi bizottmányból. Melynél fogva oda utasittatnak az illető 
hatóságok, hogy W e r f e r  J ó z s e f  K á r o l y  urnák, mint a 
m agyar tábori sajtó igazgatójának Debreczenből Kassára és 
onnan a magyar hadsereg főtáborába az álladalom számára 
vásárolt sajtó vitelére m egkivántató előfogatokat készpénzfizetés
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m ellett kiszolgáltassák. Kelt Debreczenben 1849. márczius 27-én. 
Az országos honvédelmi bizottmány tagja. Madarász László s. k .* 

Á llott pedig ezen tábori nyom da kézi sajtóból, kőnyom 
dai készletből és betűkészletből, mely a személyzettel együtt 
három szekeren volt elhelyezve. Sokszor útközben is szedtek. 
Az igazgatónak külön kényelm es hintó állott rendelkezésére. A 
fedezetet tiz fegyveres katona képezte.

Ezentúl Kassán igen gyakran változott az őrség. Hol m a
gyarok, hol ném etek tartották megszállva a várost. A bra- 
nyiszkói diadal után már nem tarthatta magát Schlick Kassán, 
miután Klapka délfelől közelgett. Torna felé vonult tehát, m i
nekutána a nagy Hernád hidját szurokkal leöntette és felgyúj
tan a  Február 8-án már nehány huszár száguldott be Kassára 
körültekintés végett, mi nagy öröm riadalomra adott okot. A

8
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marczona vitézek láttára éljenrivalgásokban törtek ki a lako
sok, eléjük futottak és boldog volt, ki kezüket szorithatá. Az 
asszonyok kendőiket lobogtatták, s a kinek volt otthon virága, 
az ablakból dobálta feléjük.

Márczius első napjaiban a Blaudek Ferencz parancsa alatt 
álló tótok, a hurbanisták lepték el a várost, én éppen a Kovács- 
utczán ácsorogtam  Mollné nagyanyám háza előtt (jelenleg De
m eter féle 61. sz. ház), midőn egy csapat, széles karimáju kalappal 
ellátott fegyveres tót vette arra útját. Jobbra balra tekintgettek, 
mintha a házakat mustrálnák, végre hallom a mint mondja az 
egyik nagyanyám  házára mutatva : — E z  l e s z  a z  é n  h á  
z ä m ! — Nyilván meg volt nekik Ígérve, hogy ha bátran har- 
czolnak a m agyarok ellen, mindegyik szép házat kap Kassán. 
Borzasztóan megharagudtam  és otthon sirva panaszoltam, hogy 
a nagymama házát el akarják venni a bocskoros tótok.

Másnap hajnalban, még mindnyájan ágyban voltunk, midőn 
roppant lárma tám adt lakásunk előtt. Az egyik cseléd berohant 
és ijedten jelenté, hogy itt vannak a fegyveres tótok és hogy 
az urat keresik. — Hiába mondtam nekik, hogy az ur nincsen 
Kassán, erőnek erejével be akarnak jö n n i!

Erre csakugyan nagy robaj tám adt, a külső ajtót bezúzták 
és vagy tiz vad kinézésű alak tódult be a szobába.

Anyám hiába állította, hogy férje nincsen hon, m indent 
kikutattak, s miután atyám at sehol sem lelhették, m egparancsol
ták anyámnak, hogy kövesse őket a városházára.

Anyám szabadkozott egy ideig, mialatt felöltözködött, de 
miután erővel akarták elvinni, elment velük, kik mint valami 
gonosztévőt körülfogták.

így kisérték a városházára, a hol ama helyiségbe zárták, 
a hol jelenleg az ékszer-üzlet van és a hol m ár huszonöt, har- 
mincz tekintélyes polgár, kik a hazafiasság gyanúja alatt állot
tak, be voltak csukva. Mi borzasztóan el voltunk csüggedve, 
atyánk Görgey táborában, anyánk elfogva, hogyan fog ez vég
ződni? Később fölkerekedtem , hogy legalább tudjam, mi tö rté
nik anyámmal. Elm entem  a városháza elé, a hol felkapaszkod
tam az utczára nyíló ablakok kihasaló vasrácsozatára (bolthe
lyiség még akkor nem volt, se jobbra, se balra), hogy betekint
sek a szobába, melyben a foglyok voltak. Ekkor került oda 
egy császári vadásztiszt, a ki századjával Blaudek csapatját 
követte, hogy körültekintsen az elfogottak között.
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— Egy asszony? —- mondá csodálkozva. — Mit csinál itt 
ezen nő ?

— En W erfer József felesége vagyok, — feleié egész 
bátorsággal anyám. — Férjem  helyett hurczoltak ide. miután 
ő a magyar táborban van!

Hurbanisták tanyája.

— Hisz a7 nem az Ön v é tk e ! Asszonyokkal egyáltalán 
semmi dolgunk. Bocsánatot kérek, hogy ezen félreértés történt. 
Tessék velem jönni, én kivezetem.

— Ezzel egész udvariassággal karját nyújtotta és az őrtálló 
tó t atyafiak nem csekély bámulatára az utczára vezette, a hol

8*
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még maga Blaudek Ferencz is, ki éppen künn állott, bocsánatot 
kért tőle.

Néhány nap múlva m egérkezett a hírhedt Hurbán, Hodzsa 
és Stur kíséretében. Ezek az egybegyült környékbeli tótokat 
a m agyarok ellen lázitották és fegyverre szólították, de csak 
kevesen hallgattak reájuk. A kik fel is csaptak hurbanistáknak, 
csakham ar megugrottak, m ert Benyiczky őrnagy huszárjai által 
igen sok zaklatásnak voltak kitéve.



A ki Concoreggio adjutánsát megmentette.

MINT hire járt a városban, hogy a m agyarok elvesz
te tték  a csatát és hogy Schlick győzelmes serege be 
fog vonulni, egyszersm ind azon rém hírt terjesztették, 

hogy Kassa közprédára bocsáttatik, s nevezetesen azon csalá
doknak, azon asszonyoknak kell a legborzasztóbb sorstól tarta- 
niok, kiknek apáik, férjeik fegyveres kézzel m ertek ellentállani
a császári hadseregnek.

Rögtön elhatároztam — beszéli Ardüzerné — Am brus 
Amália — hogy férjem után futok, ki engem néhány sorban 
értesített, hogy Miskolcz felé menekül. El is küldtem  ham arjá
ban Karnis Antalt, ki akkor tiz éves fiú lehetett, fivéremhez 
Ambrus Lajoshoz, hogy küldjön számomra kocsit, mire azt üzente 
vissza, hogy azt már nem teheti, m ert a menekülő sereg útköz
ben lefoglalhatná, hanem jöjjek ki hozzá a puskapor malomba, 
a honnan tovább fog szállítani. Én erre elhatároztam , hogy 
inkább m egyek gyalog Bárczáig, a hol majd találok szekeret, 
mely tovább szállít.

Pénzemet magamhoz vevén, útnak indultam és egy ism e
rős eperjesi nem zetőr, bizonyos Steller kísérőül ajánlkozott. 
Estefelé járt az idő és mi siettünk Bárcza felé. A mint a Miszla 
patakhoz értünk, kísérőm figyelmeztetett, hogy Kassa felől nagy 
csapat chevauxléger jön utánunk Letértünk az országúiról és 
egy szalmakazal mellé vonultunk. Kísérőm ekkor eltűnt mel
lőlem és én őt többé sohasem láttam, láttam azonban előttem 
elvágtatni a lovasokat, élükön Concoreggiot, kinek nevét persze 
akkor még nem tudtam. Szép, erőteljes férfiú volt, piros arcz
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czal és folyton tüzelte em bereit »Vorwärts« kiáltásokkal. Én 
azalatt folytattam utam at és még láthattam , hogy térnek le a 
lovasok az útról egy erdőcske mellé, hallottam kiabálásokat, 
borzasztó lövöldözést és szitkozódásokat, végre láttam a sisakos 
lovasokat, a mint visszasiettek Kassára.

Mire a bárczai korcsmához értem , m indennek vége volt. 
Nagyon fáradt lévén, leültem egy padra és köpenyem be burko- 
lództam. Könyeim m egeredtek férjem és a magam sorsa fölött. 
Ezalatt be is sötétedett. Egyszerre csak látok felém egy alakot 
közeledni, fehér köpeny volt rajta és sisak a fején. Nagy nehezen 
vánszorgott felém. Fölkeltem  és eléje mentem. A m int közelébb 
ért, csodálkozva k é rd é : Az istenért, kisasszony, mit csinál itt?  
— Férjem et keresem, a ki mint nemzetőr szolgái a magyar 
seregnél. — Ah, kérem, legyen csak segítségemre, m ert nem 
vagyok képes tovább m en n i!

Erre karon fogtam és azon pádhoz vezettem, a hol előbb 
ültem. Leült és elbeszélé, hogy lovát kilőtték alula, hogy iszo
nyúan fáj az oldala, nem fudja az eséstől vagy talán a lövéstől, 
továbbá, hogy ö Concoreggio őrnagy adjutánsa, végre nevét is 
megmondta, hogy báró Beck Alfréd, chevauxléger hadnagy.

Beszéd közben egy más alak közeledett felénk, W eber 
nevű házaló volt, ki gyakran jött be Kassára. Ez is csodál
kozott látásom fölött és én m egkértem  őt, szerezzen alkalm a
tosságot, vagy menjen a kastélyba és tudja meg, hogy a sebe
sült tisztet oda lehet-e szállítani. — Alkalmatosság nincs az egész 
faluban. A parasztok m inden m arhát elhajtottak, nehogy a 
katonák kezeibe kerüljön, a kastélyba azonban elm egyek.

Mig ő távol volt, egy csapat kaszás nem zetőr jö tt a szép
laki oldalról. Amint Beck m egpillantotta a sötétben csillogó 
kaszákat, ölembe hajtotta fejét, én pedig az én bő köpenyem  
mel betakartam  egész alakját. A  közelgő kaszások meglátván 
engemet, azt kérdezték tőlem tót nyelven, nincsenek-e Bárczán 
osztrákok és hogy ki az, aki m ellettem  fekszik. Én azt 
feleltem, hogy itt nincsenek osztrákok, hogy visszamentek K as
sára, ez pedig az én bátyám , aki a csatában súlyos sebet ka
pott. Erre a kaszás parasztok Miszlóka felé vették utjokat.

Mire a parasztok eltávoztak, Beck azzal m entegetödzött, 
hogy ne tartsam  őt gyávának, hogy rendes katonáknak meg
adta volna magát, de a kaszás parasztok kegyetlenkedéseinek 
nem akarta magát kiszolgáltatni.
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Nemsokára visszatért W eber és azt jelentette, hogy a kas
télyban m agyar tisztek vannak, hanem hogy a korcsm a m ellett 
lakó kovácsmester kész a sebesültet befogadni.

Erre két karon fogtuk Becket és bevezettük a kovács 
házába, ki a csata után visszatérve már tüzet gerjesztett és 
dolgozni kezdett. Anyja kész volt nekünk rántott levest készí
teni ; felesége ágyban feküdt és nehéz óráját várta, Bementünk 
a tisztán tarto tt szobába, hol két ágy és az ajtó m ögött egy 
kanapé volt. Az utóbbin elhelyezkedett Beck és meggyőződött, 
hogy oldalán nem lövést, hanem csak zuzódást szenvedett. Boro
gattuk, s miután jóizüen vacsoráit, rögtön el is aludt.

Éjfél felé hangokat hallottam. Nem sokára kinyilt az ajtó. 
A kovács bevilágított. Én, ki az egyik ágyra dőltem volt ö ltö 
zötten, oda pislantottam  és vöröszsinóros egyenruhákat láttam. 
Erre hallom a kovács h an g já t: — Láthatják az urak, hogy itt 
senki sincs, csak két asszony, az egyik a feleségem, aki nehéz 
óráját várja. — Erre ism ét bezárult az ajtó. Én azonban kis 
vártatva fölébresztettem Becket, s azt m ondtam  neki, hogy 
keresték , s hogy jó lesz menekülni.

Az ő fehér köpenyében és sisakjában azonban nem volt 
tanácsos a szabadba menni. Ráadtam a kovácsné engedelmével 
férjének szürke köpenyét és viaszvásznas sapkájá t Keck egy 
marék ezüst-húszast nyújtott át a kovácsnénak és megígérte, 
hogy másnap kicseréli a kölcsönvett ruhát. O felszólított, hogy 
én is menjek vele vissza, mi nélküle nem oly könnyen tö rtén 
hetnék, s biztosított, hogy sem m i bajom sem lesz. így indul
tunk útnak Kassa felé és a Pesti-ut végén álló régi tem etőnél 
találkoztunk az előőrsökkel. Beck saját katonái voltak, kiknek 
felszólítására mindjárt megnevezte magát. Előjött a tiszt is, ki 
nagy örömmel ölelte át elveszettnek hitt bajtársát. Beck nem 
engedett magamban haza menni, hogy bajom ne legyen, hanem 
elkísért a Schifbeck, akkor Soós Ágoston-féle házig, melyben 
czukrászboltunk volt.

Férjem nem ment Miskolczig, hanem csak Miszlókáig, 
honnan nehány nap múlva sörfőző-legénynek öltözve tért vissza.

Báró Beck atyja, ki Galicziában kerületi főnök volt, nem 
sokára irt nekem  egy hálálkodó levelet, hogy fiát m egm entet
tem, s ugyanezen levélben megemlítette, hogy egyik idősebb 
fiát a veronai utczai harcz alatt egy olasz nő egy ablakból lelőtte.

A jelenleg még élő táborkari főnök, báró Beck altábornagy 
szinte fivére nevezett Beck Alfréd bárónak.



A második kassai csata.

^ É G Y E N  voltunk fiútestvérek.
János, a legfiatalabb, mint diák küzdött a bécsi már- 

cziusi napok torlaszainál a szabadságért, mi hárman, 
Sámuel, József és Károly pedig akkor7 m ikor elhangzott a m eg
döbbentő, de egyszersm ind harczra buzditó szózat: »Veszélyben 
a haza!« s megjelentek Miskolcz utczáin az első toborzó kato 
nák, egyszerre csaptunk fel önként honvédeknek.

M indhárman együtt küzdöttük végig a szabadságharezot. 
E gyütt harczoltunk a kassai csatában is, melyben már mint a 
borsodm egyei veres pántlikás szabadcsapat hadnagya vettem  
részt, s m elynek most negyvenkilencz év múlva is világosan 
emlékszem minden részletére.

Rendkívül hideg téli időben vonultunk a Hegyaljától 1841b 
január első napjaiban, Mészáros Lázár tábornok, hadügyminisz
ter vezérlete alatt Kassa felé Schlick ellen.

Enyiczke volt utolsó pihenőhelyünk. Itt hagytam egy 
parasztházban csapatunknak rám bízott irodáját, m elyért felelö- 
séggel tartoztam , s azután én is csatlakoztam századomhoz.

Január 4-én reggel hagytuk el a falut s a derékhaddal, 
melyhez beosztottak, az országúiról balra letérve haladtunk előre.

A sereg jobb szárnyát képező s Rembovszky őrnagy 
vezérlete alatt álló lengyel légionáriusok és szabadvadászok az 
ut m entén haladtak fölfelé; a balszárnynak, m elynek vezére
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Perczel Miklós őrnagy volt, Torna felől kellett a fősereghez 
csatlakoznia.

Hosszas m enetelés után déltájban a Miszlóka patak jég
táblákkal borított, m eredek oldalú medréhez értünk. Elég volt 
megpillantanunk a mély árkot, hogy rögtön átlássuk, mily 
óriási hátrányunkra, sőt vesztünkre lehet egy esetleges vissza
vonulásnál ez az akadály s sajnos, nem csalódtunk, re tteneteseb
ben következett az be, mintsem gondoltuk volna.

Nagy fáradsággal haladtunk át a patakon, melynek túlsó 
oldalán foglalt állást a derékhad. Minket középen, egy kis em el
kedésen helyeztek el, előttünk csupán a tolnam egyeiek csapata 
állo tt

Alig fejlődött fel a sereg, az ellenségnek épen velünk 
szemben, az akasztóhegyen felállított röppentyű-ütege gyilkos 
tüzelést kezdett ellenünk, anélkül, hogy mindjárt viszonozhattuk 
volna, mert tüzéreink még nem voltak felállítva, mi pedig a 
nagy távolság m iatt nem lövöldözhettünk az ellenségre.

A rakétatelep szünet nélkül folytatta pusztító munkáját, 
melyben csakham ar segítségére jö ttek  az ágyuütegek is. Hal
mazzal hullott közénk mindenfelől a sistergő röppentyű, de mi 
mozdulatlanul állottunk, bár alig volt már közöttünk em ^er, a 
kinek egyik másik testrészét meg nem égette volna a rakéták 
tüze. A legénység zúgolódni is kezdett a tétlenség miatt, de 
hiába volt minden, a kiadott parancsnak ellenszegülni nem 
lehetett, nem engedte a katonai fegyelem. Hiszen épen ekkori
ban történt, hogy egy főhadnagy, ki feljebbvalója parancsának 
eilene m ert szólani, alig tudta kikerülni a főbelövetést.

Már jó ideje folyt az ágyúzás, midőn végre tám adott az 
ellenség

A m agyar sereg jobb szárnyán kezdődött az ütközet, de 
itt a vitézül küzdő lengyel légió és a szabad vadászok vissza
vertek minden tám adást. Most az osztrák derékhad tám adott 
teljes erejével, gyalogsággal és lovassággal egyszerre. Azonban 
mi is m egállottuk helyünket s nem is engedtünk volna, ha az 
osztrák tüzérség egyik ütege észrevétlenül oldalt nem vonul s 
rettenetes tüzeléssel nem fogja oldalba seregünket.

Elölről a röppentyűk, balról a szakadatlanul süvöltő ágyú
golyók vittek m ost végbe borzasztó pusztítást s ez az öldöklő 
kereszttűz teljesen megzavarta az első sorokat, melyek hirtelen 
megfordultak, valósággal keresztültörtek sorainkon s m agukkal
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ragadva a m ögöttük álló csapatokat, m egbontották az egész 
hadrendet.

Gyalogság, lovasság és tüzérség a legnagyobb rendetlen
ségben kezdte m ost meg a visszavonulást a befagyott Miszlóka 
patakon keresztül.

Itt leírhatatlan zűrzavar keletkezett.
A menekülő sereg alaktalan töm eggé gom olyodott össze. 

A gyalogosok fegyvereiket elhányva s egym ást tiporva rohantak 
keresztül a mély árkon, melyben a futás közben belezuhant 
ágyuk és szekerek úgy összetorlódtak, hogy azokat többé ki 
sem lehetett szabadítani. M egrémült legénységük az ellenség 
üldözésétől félve, elvagdalta a lovak istrángjait s tiz ágyút és 
több lőszer kocsit veszni hagyva, elnyargalt. Á ronban leg
rosszabbul a huszárok jártak, kik egymásután peregtek le 
lovastul a síkos jégtáblákon. Itt o tt segítségükre sietett egy-egy 
gyalogos; én magam is iparkodtam  egyiket-másikat fölemel
getni, m időn körültekintve, egyszerre azt vettem  észre, hogy 
csapatunkból egyetlen egy em ber sincs már körültem

E pokoli zavar közepette is folyton dörgött az ágyú. Az 
árak irányában fölállított ütegek golyói sűrűn csapódtak közénk, 
véres barázdákat hasítva menekülő honvédeink között. Körü
löttem is süvöltött az ágyúgolyó s a mikor az egyik épen 
mellettem ütötte ki Mészáros tábornok hadsegéde: gróf Török 
alól a lovat, magam is a visszavonulásról kezdtem gondolkozni, 
annál is inkább, m ert ezalatt a rakétaüteget is egészen a mi 
előbb elfoglalt állásunkig vonták előre

Felkapaszkod’am az árokparton, de alig mentem  ötven 
lépést, midőn egy honvédet pillantottam  meg, ki bornyujának 
szíjait vagdalta s épen fegyverét akarta eldobni, m időn rákiál
tottam  : ,H a m indenedet elveted is, csak fegyveredet tartsd 
m eg!“ Szavaimat véletlenül meghallotta Mészáros tábornok is, 
ki tőlünk nem messze állott táborkarával, s meg is dicséri 
szavaimért.

A honvéd, ki felszólításomra csakugyan m egtartotta fegy
verét, most hozzám csatlakozott, de alig mentünk nehány lépéssel 
tovább, midőn egy hat fontos golyó úgy hátba ütötte, hogy 
egyetlen szó nélkül arczra bukott s holtan terült el mellettem. 
Hamar m egbünhődött szegény a katona egyik legnagyobb 
bűnéért, fegyvere eldobásáért.

E közben az ágyúgolyók mind közelebbről s mind sürüb-
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ben repültek körülöttünk. A táborkar egyik tisztje figyelmez
tette is Mészárost, hogy valósággal czéltáblául szolgálnak az 
ellenségnek, mire a tábornok kiadta a parancsot a visszavonu
lásra s sarkantyúba kapván lovaikat-, elvágtattak.

Én szerencsétlen bajtársam eleste után egyedül haladtam 
tovább, csupán egy-egy eltévedt ágyúgolyó kisért még, le le
csapva itt ott s hosszú árkot vágva a megfagyott földben. Ma
gamra maradva aggódni kezdtem a m iatt, vájjon testvéreim  
életben m a ra d ia k é ?  Leverten gyalogoltam igy körülbelől egy 
óráig, midőn egy keresztutnál távolról csapatunkbeli legényeket 
láttam  közeledni. Bevártam őket, hogy együtt haladhassunk 
tovább s ki Írhatja le örömemet, midőn a közeledőkben két 
fivéremet s egy tiszttársam at ismertem fel. Nyugodtan jöttek 
felém, nem csak teljes fegyverzetben, de m indegyikük még 
egy-egy, az utón fölszedett szuronyos puskát is hozott magával 
a m agáén kivül.

Együtt folytattuk most utunkat s legelső dolgunk volt 
Enyiczkén m aradt irodánkat biztonságba helyezni. Felkerestük 
a házat, melyben hátrahagytuk, de itt sem gazdát, sem gazd- 
asszonyt nem találtunk, a mi azonban leginkább m egrém ített: 
irodánk is eltűnt. Nyomban felkutattuk az egész házat s meg 
is találtuk irom ányainkat szerte-széjjel szórva. Mikor ezeket 
összeszednünk sikerült, szekér után néztünk. Hamar rátaláltunk 
a gazda szekerére, de milyen állapotban ! A ravasz tó t ezt is 
széjjelszedte, egyenként kellett darabjait összekeresgélni s ösz- 
szeillesztgetni. Midőn a szekér is össze volt állítva befogtuk a 
nagy kert végében m egtalált ökröket s magunk hajcsároskodva 
haladtunk Szikszó felé.

Az úton mintegy véletlenül egyszerre elénk vetődött a 
szekér gazdája, roppant jajgatva: Jaj csakhogy megtaláltam 
zenyim ökör! Nekünk azonban legkisebb kedvünk sem volt 
neki ökreit m indjárt visszaadni, elkísért tehát egészen Szikszóig, 
a hol mi irodánkat átraktuk s a hol szétfutott csapatunk is 
összegyülekezett A kik épen m aradtunk, Miskolczra m entünk 
most tovább s innen indultunk azután el ism ét folytatni a 
hadjáratot.

S z o m b a th y  Jó zse f .



Fehér-pap honvédek.

JÁSZÓVÁRI prem ontreiek története kicsinyben a nem 
zet története. Azok a fejezetek, m elyeket nem zetünk 
évlapjain hol dagadó kebellel, hol meg elboruló lélekkel 

olvasunk, habár kisebb terjedelem ben, de mind megvannak a 
premontreiek krónikájában is. Nem hiányozhatik hát belőle a 
szabadságharcz dicső s az elnyomatás szomorú fejezete sem. 
Ennek száraz kivonatát adják e sorok.

Az alkotm ányos szabadság üditő lehelete korán felcsapott 
a Kárpátok aljába, korán eljutott Nagy-Várad vidékére is. 
Fuvallatára nem csak az anyakolostorban, Jászóvárott, hanem a 
hol csak voltak prem ontreiek : Rozsnyón, Lőcsén, Kassán, Le- 
leszen, Nagyváradon s a tizenkét plébánián, m indenütt maga 
san lobogott fel a szerzetesi fehér ruha alatt az áldozatra kész 
hazaszeretet érzelme.

Jó példával maga a rend akkori főnöke, dr. R i c h t e r  
Alajos prépost-praelatus járt elől, a mennyiben a rendnek pén
zét és kincseit, pajtáit és magtárait, m éneseit és gulyáit, úgy
szólván m indenét fölajánlotta a nemzet oltáiára. Nem elégedett 
meg azzal, hogy Jászó, Rudnok, Mindszent és Debröd legényei
ből egész kis sereget állitott ki : az átvonuló honvédseregeket a 
kolostor éléstárából, pinczéiből mindig m egvendégelte. Egy 
fiatal rendtársam  beszéli, hogy a múlt nyáron a Dunántúl jár
tában egy tisztes parasztgazda hálálkodva em lékezett meg előtte 
arról a szívességről, melylyel öt és honvédtársait Richter p ré 
post és a többi öreg fehér-pap megvendégelték.
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Bizony akkoiiban már csak öregek voltak Jászóvárott. A 
fiatalok mind szétrebbentek. Mondják, hogy Richter prépost a 
legelső vészhir hallatára azonnal elment kispapjaihoz s lelkűkre 
beszélve, elküldte őket a haza védelm ére. Csak két gyerm ek- 
ifjú novicziust nem bocsátott e l ; ezek m inistráltak neki, mikor 
Isten oltáránál imádkozott a veszedelemben forgó hazáért; az 
egyiket, P a  ü l i k  Miklóst; nem régiben tem ettük el, a másik 
ma R ichternek a préposti székben harm adik m éltó u tó d a : 
B e n e d e k  Ferencz.

A prépost példája olaj volt a tűzre A fehérpapok — ta
nárok, plébánosok, konviktusi elöljárók — apostolokként buzog 
tak a szabadság ügyéért. Hogy mit tettek  nemzetünk szolgá
latára, apróra nem tudjuk : a bekövetkezett szomorú napokban 
jó volt azok em lékét e ltö rü ln i; annyi azonban kétségtelen, hogy 
a fehérpapok a nemzeti ügy diadaláért nem csak szóval buzog
tak, de többen a szabadsághősök soraiban fegyverrel is küz
döttek, vérükkel is adóztak.

Kassán főleg K a c z v i n s z k y  Viktor, dr. S o l t é s z  Bá
lint és B o s s á n y i Á goston lelkesedtek és lelkesítettek. Ez 
utóbbi, mint tüzes szónok, nagy népszerűségre tett szert. A 
polgárság nem egyszer vállára kapta a fiatal fehérpapot, kiből 
aztán szilajon csaptak fel a gyújtó szavak. Richter prépost jó
nak is látta, m ihelyt Schlick Kassa felé közeledett, a heves 
Bossányit áthelyezni. Jól is történt; m ert mikor Schlick előtt 
a hódoló testületek közt a fehérpapok is megjelentek, Bossányi 
már föl volt adva. A jó Richter alig birta S t o c k i n g e r  
Lénárdot, a későbbi perjelt kim enteni, kire Schlick m inden
áron rá akarta fogni, hogy ő az a »véres szájú« Bossányi. 
Ennek azonban, habár üldözték, keresték s Nagyváradon meg 
is találták, haja szála sem görbült meg, m ert ügyességével 
annyira m egszerettette m agát a Haynau kegyetlenkedését szé
gyenlő ném et tisztekkel, hogy ezek maguk m entették ki a 
finom m odorú fiatal fehérpapot.

Mig a kassai és rozsnyói fehérpapok inkább csak lelke
sedtek és lelkesítettek, legföljebb mint nem zetőrök szolgáltak ; 
addig a váradiak és lőcseiek közül többen beléptek a magyar 
hadseregbe.

A legelsők egyike a jász születésű P a n y i k Ernő váradi 
tanár volt, ki vitézségével a századosságig vitte föl. Testben- 
lélekben megtörve került vissza a harczok za jábó l; de még
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ekkor sem lehetett nyugta. Üldözték, halálra keresték. Egy világi 
barátjával rejtőzködött el Váradon, hol rendtársaitól titokban 
ápolva 1850. szeptem ber 10-én elhunyt.

Panyikot követte a hadakkal az egri V i d a s i c s  Elek, 
szintén váradi tanár, egyike a legképzettebb fehérpapoknak, ki 
mint tábori főpap kiváló szolgálatokat teljesített, azért a táb o r
nokok, köztük főleg Aulich, barátságukkal tisztelték meg. Haza 
térve tanári m űködését az önkényuralom  fölfüggesztette, s a 
rend korm ánya csak sok kérés, könyörgés után alkalm azhatta 
a jászóvári hittani intézet egyik tanszékén.

Lőcsén a fehérpapok vittek minden épkéz-láb diákot a 
honvédségbe. Még a szelíd V i r a s z t ó  Gellért is fegyvert fogott. 
Huszárnak csapott föl V e s k ó y  Zsigmond, tábori lelkész lett 
S z ó  m o l n o k i  Benedek, kik aztán nem is kerültek vissza a 
rendbe. A csatatéren m aradt a fiatal Répássy F l ó r  is.

É lete rövid, de dicsőséges. Kassán született 1814. márczius 
7-én. Tizennyolcz éves korában, 1832. novem ber 5-én belépett 
a jászóvári rendbe A czelláknak nincsen történetük. Répássy 
is tapult, hogy taníthasson. 1836 ban letette a szerzetesi foga
dalm at, két év múlva, 1838. szeptem ber 20-án fölszentelték s 
még abban az évben m egkezdte tanári m űködését. Először 
Lőcsén, azután Rozsnyón, 1847-töl ism ét Lőcsén tanított. ,,Ku- 
rucz em ber volt“ — Írja róla érdem es rendtársam , dr. R u s 
s i n  s z k y Arnold, ki őt, mint kis diák, személyesen ism erte. 
Kassai kurucz vére vitte a csaták mezejére, hol vitézsége m eg 
szerezte neki a századosi kardbojtot. A rendi hagyom ány azt 
tartja róla, hogy minden kuruczsága m ellett is igen vig bajtárs, 
önzetlen jó barát, jószivü em ber volt, kiért katonái rajongtak. 
Sohasem vesztette el derült hum orát s vakon rohant a csatákba, 
mintha biztos lett volna, hogy őt kard, golyó nem fogja A 
temesvári csatát megelőző este azonban balsejtelem  szállotta 
meg lelkét. E lkom orult; szótlanul ődöngöt társai közt, kik kö te
kedve kérdezték, hogy mi lelte.

— Holnap, m eglátjátok én leszek az első áldozat — felelt 
nekik sóhajtva.

Jól m ondotta. A temesvári ütközet gyászát már nem látta: 
az ellenség első ágyúgolyója mellén találta, s Répássy ször
nyet halt.

Kassa fia, a prem ontrei rend tagja v o lt: m indkettő áldva 
említse n e v é t!
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Répássy vére nem volt elég áldozat. Beköszöntöttek a 
leszámolás szomorú napjai. A prem ontrei rend keservesen m eg
lakolt hazafias viselkedéséért. Elvették tőle először a lőcsei, majd 
a kassai gim náziumot is. Németek, csehek ültek örökükbe. 
Richter maga is kom prom ittálva v o lt: a rend érdekében le 
kellett m ondania a korm ányzásról, coadjutort választottak mel
léje. A m agyar szellemet azonban még igy sem lehetett kiölni 
a fehérpapokból. Mig egyebütt üldözték, m inden térről leszorí
tották a honvédeket: itt az ujonczok sorába éppen ekkor vették 
föl L e n c s é s  Jánost, S c h m i d t  Kálmánt, V á r s z é l y  Árm int 
és Z u b r i c z k y  Flórist, kik mindannyian honvédek voltak.

L e n c s é s  János a 106. zászlóaljnál Pribék Miklós őrnagy 
alatt szolgált, jobbára irodai teendőket végezve. Mikor már min
dennek vége volt, gyalogszerrel, oláhok közt bujdokolva, job
bára éjnek idején jött hazafelé! Ma is hálásan emlékszik meg 
a nagykárolyi piaristákról, kik nagy szívességgel fogadták be 
éjjeli szállásra, megvendégelték, még utravalóval is ellátták. — 
Nem kis önérzettel beszéli el, hogy mint m entette meg szülő
faluját, a szabolcsi Leveleket az oroszok fosztogató: ától. Késő 
éjjel törtek a faluba. Senki sem tudott velük beszélni. A bíró
nak eszébe ju to tt a mi Lencsés Jánosunk, ki a felvidéken járt 
isk o láb a ; hátha tud a muszkák nyelvén. Fölverték álmából. 
Azt hitte, a honvédet üldözik benne. Megértvén a dolgok állását, 
m egem berelte magát, elment a muszkák elé s ékes tó t nyelven 
megmagyarázta nekik, hogy ne bántsák azt a jó keresztény 
népet. A fürge szavú tót diák, m ert annak tartották, m egtetszett 
az oroszoknak, nem is bántottak senkit sem, csak a falu zsidó 
korcsm árosát kancsukázták el irgalmatlanul, m ert nem hitték 
el róla, hogy keresztény, de meg vutkit sem akart nekik adni.

S c h m i d t  Kálmánról, a kedves Kálmán bácsiról, m in
denki tudja, hogy honvéd volt, Egerben csapott föl, sokat ki
állott s a piski hid alatt is vitézkedett. Most már nagyon csön
des em ber; kérdezősködéseim  elől szelíden kitért. Egykori baj
társa, S e b e s t y é n  Ferencz adácsi esperes meséli, hogy Kálmán 
bácsi igen élelmes honvéd volt. Irányában azt a szerepet játszotta, 
a melyet hajdan illés próféta irányában a holló. Nélküle sok. 
szór étien-szomjan m aradt volna, de Kálmán bajtárs mindig 
segített a bajon. így az abrudbányai expeditió alkalmával, mikor 
a honvédség kilencz napig nem jutott kenyérhez, Kálmán baj
társ — ő tudja honnan és mi módon — egy egész frissen sült
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kenyeret m eg egy bádogkulacs pálinkát terem tett elő, min aztán 
testvériesen megosztozkodtak. Julius közepén a magyar-igeni 
oláh templomban is r ét Kálmán bajtárs volt az, ki olyan hatal
mas galuskát főzött, hogy arra gondolva Sebestyén esperes még 
ma is megnyalja a száját; a preszákai táborozás alkalmával pedig 
úgy tett ki m agáért Kálmán bácsink, hogy eczet hiányában vad
almával savanyított pompás bablevest, mig Feketehalom ban egy 
tarisznya szeiiditett aszalt szilvával, meg egy füstölt sódarral 
kedveskedett bajtársának, de abban, hogy 1849. nagypéntekén 
lopott libapecsenyét ebédeltek, nekik csak annyi részük volt, 
hogy m egdicsérték azt a czigány honvédet, ki nekik azt az Ízletes 
falatot szerezte. — Kálmán bácsi egyéb hőstettei bizalmas körbe 
valók. Bujdosása is tele van komikummal. Piski felöl menekülve 
annyira lerongyolódott, hogy Kolozsvárra már m ezítláb, nagyon 
is fogyatékos ruházatban köszöntött be. Üres volt a zsebe is, 
meg a gyom ra is. Jó csillaga egy grófi házba vezette, hol több 
fényesen bútorozott szobán keresztül rábukkant a családra, csupa 
hölgyekre. Ezek eleinte m egijedtek tőle, de mikor látták, hogy 
a toprongyos alak voltaképen csinos legény, ki még tréfára is 
tudja fordítani a dolgot, ham ar m egbarátkoztak vele, maguk 
hoztak neki eleséget, sőt egy pár húszast is nyom tak a m arkába 
Jó kedvvel távozott, csak azt röstelte, hogy kifelé jö ttében mezí
telen lába nyomát végig m egtalálta a fényes parketten. — Kolozs
várról Debreczenen át tarto tt hazafelé. Sorsa azonban Hevesbe 
vetette. Itt egy kis faluban vonta meg magát. Fölcsapott kis- 
kántornak. É nekelt a tem plomban, tem etéseken, de többet a 
lakzikban, búcsúk és disznótorok alkalmával. Szerette mindenki, 
főleg a fehérnép, mert szemrevaló, csintalan fiú volt. Ennek 
köszönhette, hogy a besorozás alól is kim enekült. Lassankint 
azonban megszállotta a honvágy. Podolinnak tartott, onnan pedig 
Já ró n a k , hol felöltötte a fehér reverendát. Hom lokán ma is 
viseli vitézkedése sebhelyét.

Csupa küzdés, szenvedés V á r s z é l y  Árm innak, a későbbi 
váradi igazgatónak honvédsége. A beszterczebányai zászlóaljhoz 
sorozták be. Részt vett az iglói éjjeli csatában, egyike volt a 
branyiszkói hősöknek. T öbb  Ízben titkos levelezések köz
vetítésével volt megbízva a hadtestek között, nem gyanítván 
benne senki a honvédet. Görgey a kom árom i csatákban 
szintén titkos levelek szállításával bízta meg. Jelen volt a 
világosi fegyverletételnél is. Innen m enekülve utolérte egy
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oláh szekeres, ki kérésére fölvette. Alig haladtak egy kis 
ideig, m ikor egy oláh paraszt is fölkapaszkodott a kocsi végébe. 
Ez volt veszte. Hátulról leütötték, azután, azt hivén róla, hogy 
halott, levetkőztették s ledobták az ut szélére. Több napig eszmé
letlenül szenvedett, s m ikor felocsúdott, akkor látta, hogy sá to 
ros czigányok közt van, kik a leggyöngédebb szeretettel gon
dozták. A pőre rajkók órányira jártak  a falvakba, hogy egy kis 
levest kolduljanak számára Két hétnél tovább volt ez irgalmas 
czigányok körében, kik rongyaikkal fölruházva bocsátották el 
maguktól. így ért Eperjesre, hol meg egy exkálvinista francis- 
kánus fráter, valami Nagy Menyhért nevű könyörült meg rajta, 
adván neki ruhát meg egy kis utravalót. Liptómegye határába 
érve, újabb tőrbe e s e tt : a hurbanisták ütöttek rá, már-már agyon
verték, mikor egy úri fogat kiszabaditotta. A későbbi üldöz
tetések elől is csak szerzetesi fehér ruhája m entette meg, m e
lyet pár év múlva öltött fel. A czigányok jó tétem ényét sohasem 
felejtette e l ; a hol csak tehette, segitett rajtuk.

A ,.tiszta keblű, szilárd jellemű, valódi em b er“ szép czi- 
mén kivül még az a dicsőség is ékesíti Z u b r i c z k y  Flóris 
homlokát, hogy mint honvéd végig küzdötte szabadságharczun 
kát. Nem szeret róla beszélni. Féltékenyen őrzi m últjának ez 
em lékeit, mint a férfi, ki korán elvesztette hitvesét, lelke egyet
len szerelmét. Pedig ott volt a harczok zajában, éhezett, szom 
jazott, sőt vérzett is Megizlelte a bujdosás keserű kenyerét, 
része volt az üldöztetésekben is. E kkor már fehérpap volt. — 
F á b i á n  János, Abauj-Torna megye érdem es alispánja, m int 
egykori tanítványa, beszéli, hogy a rozsnyói kath. főgymnasium- 
ban Kaczvinszky Viktor igazgatón kivül nem volt tüzesebb és 
merészebb premontrei, mint Zubriczky Flóris. Sorban tanítta tta 
be és szavaltatta el tanítványaival a leghazafiasabb, sőt legradi
kálisabb verseket, köztük még Czuczor Riadóját is Egyenes 
lelke nem hitte, hogy m agyar ember, m égha rendőrtisztviselő is, 
feladóvá elaljasodhassék. Ez okozta baját Egy alkalommal bizal
mas körben, a rendőrbiztos jelenlétében, ki a prem ontreiek közé 
behízelegte magát, hevesen nyilatkozott a » n ém etirő l. Másnap 
már Zubriczky útban volt Jászóvár felé. Csak évek múlva, sok 
irka-firka után juthatott ismét tanári székre, melyről 1891-ben 
lépett a jól m egérdem elt nyugalomba. Most Leleszen él és él
tesse is a Mindenható ez élő e rek ly én k e t!

I ) r .  H o r v á th  B a l á z s ,
9



Az oláh esperes.

m ÍQD^ENN, E rdély hólepte bérczei között, o tt a hol az 'E r # y i  
u érczhegység« völgyet nyit a zugó Fehér Kőrösnek, egy

boldog vidék tárul szemeink elé, hol tejjel, mézzel folyik 
a patak, magától terem  a föld aranyat, ezüstöt.

Boldog vidék, áldott v id ék ; ege nyájas, földje zsíros, ta
vasza virágosabb, mint máshol, nyara enyhébb és ősze gazda
gabb. — Ez a vidék Brád környéke.

Volt azonban idő, midőn vérrózsákat term ett a völgy, a 
patakokban tej és méz helyett piros vér folyt s a hegyek sza- 
kadékai közül kasza, szurony aczéla csillámlott ki. — Nem a 
boldog Kánaánról akarok Írni; nem. — Arról a vidékről, m ely
nek fáin gyümölcs helyett akasztott em ber függött; arról a vidék
ről, m elynek sziklái között nem ártatlan őzikék ugráltak, hanem 
vad móczok rejtőztek.

A völgy torkolatánál, Brádtól pár kilom éternyire, fekszik 
Körösbánya. Köves ut vezet ide Brádról, folyton kisérve a 
Köröstől.

Lakott Kőrösbányán egy oláh esperes, Birtának hívták. 
Mindenki tisztelte, szerette a talpig becsületes embert. Még a 
móczok fölkelése előtt m egism erkedett a Brády-családdaP A 
család ősi fészke Brád volt; itt volt kastélyuk és kiterjedt bir
tokuk. Nem egyszer segítette ki az oláhokat bajukból az öreg 
családfő, kit az olahok szerettek is jószivü cselekedeteiért. — 
Midőn azonban a móczok föllázadtak, nem tekintették  azt, hogy ki 
te tt velők jót, s elég volt gazdagnak, m agyarnak lenni, hogy leöljék. *

* Nem azonos a Jókai egyik novellájában előforduló B á r d y-családdal.
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Egy napon Bírta meghallotta, hogy a czebei gyűlésen az 
oláhok Brád felgyujtását és többek  közt a Brády-család felkon- 
czoltatását vették tervbe. Még az éjjel Brádra vágtatott, a Brá- 
dyak m egm entésére. Csak hosszas rábeszéléssel bírhatta rá őket, 
hogy kocsira ülve Körösbányára meneküljenek. Hirtelen össze
csomagolták az értékes tárgyakat s hintókba ülve elhajtattak. 
Á m de az oláh vezérek gyanakodtak az öreg Birtára s figyelem
mel kísérték minden tettét. így azt is kilesték, hogy Brádra 
ment s tudva a B rádycsaláddal való barátságát, sejtették szán
dékát. Nem is késtek tehát az utat szegélyező fűzfák mögé és 
az árokba felfegyverzett oláhokat rejteni, meghagyva nekik, hogy 
a Brády-családot felkonczolják.

Nem kelle soká várakozniok, jö tt a menekülő csapat, élén 
a mit sem sejtő esperessel. Alig ért az első kocsi az oláhoktól 
m e* zá llo tt helyre, ezek isszonyu ordítással rohantak a védte
lenekre s az esperessel együtt az egész családot összekötözték. 
Csak az utolsó kocsiról m enekült meg a kocsis és a szobaleány, 
ki ölében tarto tta az alig három éves Brády Czenczit. Ezek 
leugorva a kocsiról, az út mellett elterülő káka közé rejtőztek 
s ott lélegzetüket visszafojtva várták a történendőket. A nagy zűr
zavarban szerencsére senki sem vette észre őket, s igy meg% 
m enekültek.

A szegény Birtát pedig hóhérai arra kényszeritették, hogy 
a Brády családot a Körösön átvigye. Azután Vákára hurczolták 
a szerencsétleneket, mely falu mély hegyszakadékban fekszik. 
Itt fogtak hozzá a pokoli kínzáshoz. Első dolguk volt tüzet 
rak n i; azután az esperes fülébe, orrába, szájába papirt dugtak 
s a tűz fölött lábainál fogva fára akasztották. A tűz körül vadon 
ugráló rnarczona alakok az éjsötétben, csak a tűz vérvörös 
fényétől megvilágítva, mint megannyi sátán ordítozott: »Asie 
umble insielatoriu! Omu de n im ik a k  (így jár a csaló! Sem 
mire való em ber!)

De — s ez mutatja, mily kegyetlenek az oláhok -  nem 
engedték meghalni az öreget, hanem kényszerit ették a már 
félholt em bert, hogy végignézze a Brády-család kinzatását és 
megöletését. A vérszagtól megittasult oláhok most megint neki 
estek árulójuknak s vasvillákkal szurkálták, mig aléltan rogyott 
össze. Akkor belerugdalták az árokba s ott hagyták, holtnak 
hívén. Ez idegrázó jelenet után visszavonultak Czebére, hol 
fennen dicsekedett az, kinek ruhájához több vér tapadt.

9 *
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Két nappal utóbb felkérettek a család brádi ismerősei, 
jöjjenek agnoszkálni a szerencsétlen véget érteket. O tt volt 
nagyszülőimmel anyám is, kitől e borzalm akat hallottam. Nehe
zen lehetett felismerni az elcsonkitott hullákat. Innen hoztak 
egy levágott kart, onnan egy lábat, a harm adik egy fejet, egy 
törzset czipelt. Az igy fáradsággal összeszedett tagokat durva 
fakoporsókba rakták s bevitték a körösbányai oláh tem plomba. 
(A magyaroké le volt égve). Oda állították a tizenkét koporsót 
egy sorba.

A pap imát m ondott fölöttük, m elyet csak a körűlállók 
zokogása zavart meg helyenként.

Kocsira téve a halottakat, kivitték őket a távoleső tem e
tőbe. Alig lépett ki az utolsó em ber a tem plom ból, óriási robaj 
reszkedtette meg a levegőt. A templom tornya om lott ösgze; 
mintha figyelmezletni akarna: Ide em ber többé ne tegye be 
lábát! elzárta a templom bejáratát. A babonás oláhok Isten 
intését vélték felismerni a torony beom lásában, elkerítették az 
egész tem plom ot, s csak a 60-as években építették fel újra.

>Az utolsó Brády m egm enekült s nem rég halt meg erdélyi 
birtokán. A harcz lezajlása után visszatért az öreg Birta is, ki 
hosszú ájulásából felocsúdva, elmenekült.

Ezután mindenki nagyobb tisztelettel emelte le kalapját 
az öreg m ártyr előtt, m időn seb b on to tta  arczát meglátta s 
különös m egtiszteltetésnek vette mindenki, ha egy pár szót 
szólt hozzá.

M e g a y  Ernő.



Lőcsei események.

/ 1848 ik év végén voltunk. A hazát féltő aggodalom 
mindnyájunk arczára ült. Győzedelmeinktöl, öröm einktől 
m egittasodott lelkünk kijózanodott, m ert ezen év végső 

napjai feltárták előttünk azt a veszedelmet, mely a márcz. 15. 
adott — kapott — szabadságunkat fenyegette, de nemcsak 
szabadságunkat, hanem m indenünket — hazánkat! Bennünket, 
szepességieket — kik akkor még mindnyájan ném et ajkúak 
voltunk — a legforróbb hazaszeretet lelkesített. Bízvást merem 
állítani, hogy hazánk egy vármegyéje sem áldozott annyit vér
ben, vagyonban és minden földi jóban, mint Szepességünk. 
Én ez időben 30 éves voltam és jó Istenem épp akkor áldott 
meg az ötödik gyermekkel, egy fiúval, ki még alig pár napos volt, 
m ikor hírül hozták, hogy Schlick altábornagy seregével Kassa 
közelében van. A szepességiek rögtön készültek. Férjem, mint 
nemzetőr és zászlótartó velük indult. Sajnos, az ellenség már 
akkorára be is vonult Kassa városába. A lőcsieknek egy szál 
ágyujok is volt, négy polgár végezte mellette a szolgálatot. 
Egyikük szerencsétlenségére lebukott az ágyúról és az ellenség 
kezébe került. A többiek a legnagyobb rendetlenségben tértek 
vissza, nyom ukban Schlick serege.

Január 12-ik. napján a lőcseiek általános rémületére Schlick 
bevonult. Épp az ebédnél ültünk, m ikor belép egy osztrák tiszt. 
Férjem eléje ment, amaz a fülébe súgott valamit, mire férjem 
elsápadt és vele együtt a szobából távozott. Rosszat sejtve 
utánok siettem és ime férjem egy szakasz katonaságnak közepén
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elhagyta házát, családját. Mit tévő legyek ? Elhivattam a plébá
nost a templomba, m egkereszteltettem  párnapos fiamat, engem 
is m egáldott és erre a templomból egyenesen Schlick altábor
nagy elé siettem, ki a vármegye házában foglalt lakást. Schlick 
azonnal maga elé bocsátott. Azon kérdésem re, hogy miért fog
ták el férjemet, igen udvariasan azt válaszolta, hogy még 
maga sem tudja, majd földeriti a vizsgálat. Férjem hazaszere
tetéért még máskép is bűnhődött, mivel hazaérkezve már tizen
két elszállásolt katonát találtam, kiknek eltartásáról három hétig  
kellett gondoskodnom . Viseletűk fölötte szemtelen, sőt brutális 
volt. Szobáimba jöttek, letelepedtek pamlagomra, zsölyeszéke- 
imbe és pipáztak Göthe, Schiller és egyéb m ythologiai alak 
szobrait összetörték, miközben azt m ondták, hogy ezek K os
suthot és gyerm ekeit ábrázolják. Én persze tehetetlen voltam 
velők szemben. Épp em iatt elm entem  Kisewetter őrnagyhoz és 
oltalmát kértem. Az őrnagy e czélból kirendelt egy káplárt, 
ki arra volt hivatva, hogy köztük a rendet föntartsa. Ez az 
előny persze kötelességem mé tette azt, hogy most már e k áp 
lárt is a rendes étkezésen kivül naponkint még egy itcze bor
ral eHássam. Férjem m el, Steinhausz Rudolffal együtt le tartóz
tatták még Dapsy kereskedőt és Häuffel kovácsmestert. Mind
annyian három napig külön-külön, ezután közös szobában vol
tak elzárva. Szabad volt részükre ételt küldeni, sőt feleségeik
nek meg volt engedve, hogy őket meg is látogathassák. V izs
gálat alá nem fogták őket és csak azt követelték tőlük, hogy 
m indegyikük 60ü0 frtot óvadékképen letegyen. Erre mindnyájan 
kijelentették, hogy nincs vagyonuk. De minthogy Dapsy ezt az 
egész dolgot nagyon a szivére vette, ugyannyira, hogy mitsem 
evett és öt nap alatt teljesen megőszült, családja letette a kivánt 
összeget. E réven Dapsy nyolcz napi fogság után visszanyerte 
szabadságát. Férjem  és Häufel még öt napig voltak elzárva. 
Mielőtt kiengedték volna, nyilatkozatot kellett aláirniok, m ely 
ben a többi közt kötelezték magukat, hogy hatósági engedély 
nélkül a várost el nem hagyják és az osztrák korm ány ellen 
mitsem tesznek, ellenkező esetben kilátásba helyezték nekik a 
rabságot, akasztófát és több efféle biztató dolgokat.

Február 7-én nagy izgatottság fogta el a katonaságot, 
mely a sétatéren gyűlt egybe. Igen nagy hideg volt e napon, 
jókora tüzeket raktak, a melyek köré a legénység csoportosult. 
Az egész sétány tábor alakot öltött Az észrevett izgatottság
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okát is m egtudtuk. Ugyanis az a hir terjedt el, hogy Görgey 
Iglót akarja elfoglalni. Éjjeli 11 órakor az egész sereg Lőcsét 
a legnagyobb csendben elhagyta és Igló felé ta r to tt  A polgá
rok közül többen fölkerekedtek, hogy e kellem etlen látogatás 
az iglóiaknak tudtára adják, de ime a város minden kijáratát 
örök állották el. Három óra felé nagy tüzoszlopok m utatkoztak 
Igló tájékán. Még alig pitym allott, hát férjem Fabriczi főm ér
nök társaságában Iglóra hajtatott. A majortól Iglóig kis távol
ban egymástól három honvéd holtteste terült el, előőrsök vol
tak, kiket orozva leszúrtak. Iglón a hajdani sóhivatal előtt 
csetepáté volt, a mint azt az o tt talált négy holttest mutatta. 
Az egyik — fiatal honvédtíszt — teljes felszerelésben, a tö b 
biek pedig ruhájuktól megfosztott osztrák katonák, kiket m e
nekülő társaik már el nem vihettek.

Febr. 8-án a lakosság nagy örömrivalgása közt vonult be 
Görgey Lőcse falai közé, m indenki azon volt, hogy a legény
ség jól találja magát. Görgey Arthur — ki férjem ifjúkori 
barátja volt — ekkor meg is látogatott bennünket.

A magyar tisztek érkezésének öröm ére estére tánczinulat- 
ságot rendeztek. Eközben egy futár azon hirt hozta, hogy 
«Branyiszkó a miénk!» Lelkes éljenzés és határtalan öröm tört 
ki. Nem csupán a branyiszkói rendes épített utat választották, 
de annak megkerülésével, hátba is fogták a ellenséget, hisz ha 
m áskép intézkedett volna Guyon, úgy serege felét is elveszít
hette volna.

Ezt az előnyt Bosniszky lengyel származású erdésznek 
köszönhették, ki a nemzeti sereget gyalogösvényen vezette az 
osztrák háta mögé. Öldöklő harcz tám adt, mely az ellenség 
vad futásával végződött. A jólelkü erdész nemes tettét bebörtö- 
nöztetéssel sínylette meg később.

Görgeyt Götz és Jablunovszky követték. Megjelenésük 
nagy rém ületet okozott, mivel minden lakos nagy elszálláso
lásra szám íthatott. Osztályrészem huszonöt vasas ném et volt. 
M indnyájukat kosztolnom kellett. Szerencsére csak három napig 
tartott. Alig hogy Götz és Jablunovszky bevonultak, már is el
fogták férjemet, m ert azzal gyanúsították, hogy Görgey magán- 
vagyonát nála mint régi jó ismerősénél elrejtette. T öbb tiszt 
vezetése alatt egy csoport legénység érkezett, kik szuronysze
gezve elállták a ház ajtait. Tűvé tették a házat és miután sem
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mit sem találtak, megszégyenülve hagyták el a kutatások helyét. 
Férjem  haza került.

Április végén Dembinszky érkezett, kinek a polgárok 
messzire eléje mentek, m ert nagy öröm ükre szolgált, hogy a 
m agyarokat láthatják. A mit elleségünknek adni kénytelenek 
voltunk, szivünkből nyújtottuk hazánk védőinek. Házunk utczá- 
ján egy tuczat apró fiú gyermek verődött össze, kiknek játék- 
ágyujok volt, melylyel Dembinszky elé mentek és üdvlövések
kel fogadták. Még m ost is örülök fiam akkori szereplésének. 
Nagy diadallal, tisztekkel körülvéve tértek vissza a városba 
Dembinszky a késm árki utón a korcsma tájékán ütött tábort.

Rákövetkező napon nagy ünnepély esett a táborban, m elyen 
a lakosság kivétel nélkül részt vett. A város asszonyai m eg
egyeztek abban, hogy a legénységnek víg napot csinálnak. 
Dézsa számra hordtuk ki a galuskát, a férfiak egy pár hordó  
pálinkával emelték a legénység hangulatát Délután proczesszió- 
ként vonult ki az összes lakosság.

Zeneszóval fogadtak. Mi asszonyok sok enni valót vittünk 
a táborba. Valóságos piknik volt. Se asztal, se szék, de ezen 
úgy segitettek, hogy mély árkokat ástak, melyek egyaránt 
asztalok és székek is voltak. Késő estig vígan tánczoltunk. A 
tisztek maguk részéről azon voltak, hogy a m ulatságot minél 
kellem esebbé tegyék.

Ezután Benedek érkezett Nagy vizsgálatot vont maga után 
a gyerm ekek em litett apró ágyúja. Annak daczára, hogy egy 
őrnagy hallgatta ki őket, még sem árulták el rejtekhelyét, — 
még a szülők sem tudták azt Körülbelül 15 —16 esztendő m úl
tán egy kút tisztitása alkalmával előkerült.

Midőn Vogel tábornok megérkezett, a Schülerbrun fölött 
emelkedő magaslaton ütötte fel táborát és azonnal 12 ágyút 
irányoztatott a város felé. A várost irgalmatlanul megsarczolta. 
Kenyeret, főzelékféléket, fűszerárukat, stb. a lakosság k ép es
ségét túlhaladó mennyiségben követelt és mindezt 48 óra le - 
forgása alatt kellett a városházára szállitani. Ellenkező esetben 
a város rom ba lövetésével fenyegetődzött. Magától értetődik, 
hogy ki-ki azon volt, hogy a reá eső rész beszolgáltatásával a 
veszedelmet elháritsa. A reám eső rész 92 kenyér volt. De ime 
Vogel tábornok már reggel azzal lepett meg bennünket, hogy 
fölszedte sátorfáját. Neszét vette a guerillák közeledésének és 
kereket oldott. Mindazonáltal a városházára behordott élelmi
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szereket este elvitette. Jól jártak azok, kik kom petencziájukkal 
elm aradtak ; kötelezettségük megszűnt. Azontúl is m induntalan 
jött-m ent a katonaság, de sohasem a laktanyába szállásolták el, 
hanem a magánházakba» Ily módon minden Ízben 5 — 6 em ber 
ellátása nehezedett reám. Utóvégre beállított a rettegett 
komiszárius Máriássy Ádám, a muszkákkal. A hadsereg zömét 
az előőrség előzte meg.

Házam felső emelete, melyet Görgey tábornok testvér- 
öcscse, Árm in hat éven át lakott, ez időben üresen állt, m ert 
ó is a hadsereghez csatlakozott. A szobák egyikében 5 osztrák 
katona volt, kikhez még 65 orosz ju to tt lakótársul. Az utóbbiak 
békés em berek voltak, kik a káplár parancsára lábujjhegyen 
jártak, sőt a legkisebb követelődzés is távol állott tőlük. A 
káplár ebbeli jóakaratát avval viszonoztuk, hogy eltartását 
önkényt magunkra vállaltuk Nagy tállal levest, ezenkívül húst és 
egy egész kenyeret tettünk elébe, ezt tisztára megette, ezután 
még a főzeléket is szívesen látta; de az öt osztrák sok galibát 
okozott, a többek közt a szoba közepére tüzet raktak és persze 
a padlót is kiégették.

A világosi fegyverletétel után az állandó helyőrségnek 
parancsnoka Roland őrnagy volt. A latta és Máriássy idejében 
valóságos rém-uralom ütötte fel fejét. A korm ánybiztos, Máriássy, 
látogatásait arra is használta, hogy a neki tetsző értékesebb 
dolgokat eltulajdonította. Ki sem m erte ezt szemére lobbantani. 
Például Szőnyeiné úrasszonynak gyönyörű svajczi tehene volt, 
mely annyira m egtetszett neki, hogy em b reivel az istállóból 
egyszerűen kivezettette. Egy szepes-durandói szíjgyártó, a m agyar 
hadsereg felszereléséhez hozzájárult. Midőn Máriássy Lőcsére 
bevonult, az rosszat sejtve, elmenekült. Máriássy a bujdosónak 
feleségét betegágyából maga elé hurczoltatta és noha a szegény 
asszony mitsem tudott férje hollétéről, minden áron vallomásra 
akarta kényszeríteni T érdre borultan esedezett, hogy két napos 
gyermekéhez ereszsze vissza, mivel a csecsem ő csak apró g y e r
m ekek ápolására maradt. Könyörtelenül fogságba vettette. A 
m egkinzottnak testvérbátyja — ruszkénóczi plébános — hoz
zám fordult, hogy szerencsétlen nővére után nézzek. Elszán
tan a vármegyeházába siettem  és egy hajdú közvetítésével, 
ki azelőtt több évig szolgálatomban volt, az elzárt asszonynak 
szűk czellájába jutottam . A kkorára már társa is volt, egy lőcsei 
lakatos felesége, kinek férje szintén bujdosott. A hajdú azon
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meghagyással zárta reánk az ajtót, hogy a legnagyobb csend
ben maradjunk, addig inig a nagyságos ur szokott kikocsiká
zásra indul, majd akkor észrevétlenül távozhatom. Soha é le 
tem ben nem fogott el oly félelem. Perez perez után lassan mú
lott és m egszabaditóm nem jött. Már egészen besötétedett, 
m ikor három óra múlva végre m egérkezett. A félig örült, h a 
lálra betegedett asszony csak 14 nap után szabadult ki.

Roland térparancsnok sem volt különb, aki nem  volt 
Ínyére, azt egyszerűen saját házában deresre huzattá. A városi 
jegyző tem etése alkalmával éppen a szertartás alatt kinyittatta 
a kaput, a melyben a halottat viendők állottak. Legott Gretz- 
m acher nevű polgárt lehuzatta, ugyanazt, ki Kassa előtt az 
ágyúról lebukott és kit Schlick, mint ártalmatlan em bert rög
tön elbocsátott. Roland azonban felkerestette és mitsem tekintve, 
a gyászközönség szemeláttára m egbotoztatta. Kegyetlen egy 
pillanat volt ez. A  megkínzott jajveszéklése, a jelenlevő urak 
hangos tiltakozása, a m egrémült asszonyok távozása m iatt a 
lelkész nem folytathatta szent ténykedését és igy a koporsót 
egyszerűen elvitték. Ha fiatal em ber üdvözlés nélkül haladt el 
mellette, besoroztatta katonának. Utóvégre is m egsokalták visz- 
szaéléseit és nyugalomba helyezték. Nosza, m egeredt m ost a 
gyerm eksereg ezerféle boszantása. Megjelenését nyom ban a 
Rákóczy induló füttyhangjaival fogadták. Dühösen hadonázott 
botjával, de a fiuk kaczagva biztos távolból kisérték. Ez hagyo
m ányképpen átöröklődött egyik diáknem zedékről a másikraj 
elannyira, hogy élete végéig nyugodalma nem volt.

Most veszem észre, hogy a hurbanisták garázdálkodásairól 
megfelejtkeztem. Pedig ők is sok bajt okoztak, főleg a gazdál
kodóknak. Csűreikből csak Írásbeli engedély mellett hozhattak 
takarm ányt és ha azt a parancsnok távolléte m iatt be nem 
szerezhették, úgy jószáguk éhen maradt.

Ittlétük márczius 8-ára esett, mely m indnyájunkra nézve 
örökre felejthetetlen nap lesz, m ert épp akkor nagy szélvész 
mellett borzasztó tűz pusztított, mely jóform án az egész várost 
elhamvasztotta, többi közt a remek, szt. Jakabról elnevezett 
tem plom ot és a m inoriták egyházát is. Eleinte azt gondoltuk, 
hogy a hurbanisták gyújtották fel, de azután kiderült, hogy egy 
asszony könnyelműsége okozta a bajt.

ö zv . S te in h a u sz  R u d o lf  n é  
szü l. F á b r y  J ú lia .



A korona elszállítása Budáról Debreczenbe.

1848. deczernberében nagyon megnehezült az idők járása 
felettünk.

Az olmüczi állam csíny, Schlick hadainak gyors előrenyo
mulása, W indischgrätz betörése rémületbe ejtették a m agyarok 
fiatal fővárosát.

P est utczái, melyek a dicső márcziusi napok óta annyi 
lélekemelő jelenetnek voltak örömtől ujjongó tanúi, most egy
szerre csöndesekké váltak. Az élénkség mindenfelé kihalt, az 
em berek némán, szomorúan osontak el egymás m ellett, vagy 
halkan, szinte suttogva tanakodtak kisebb-nagyobb csoportok
ban. hogy ismét csakham ar szótlanul szétoszoljanak.

A kereskedők hiába nyitották ki boltjaikat s vártak ve
vőkre: senkisem tért be hozzájuk. A vendéglőkből, kávéházak
ból még a törzsvendégek is elmaradtak, a színház kongott az 
ü resség tő l: minden jel arra m utatott, hogy valami nagy szeren
csétlenség sejtelme borong a szivekben

Az aggodalom sötét fellegeit egyre kom orabbakká tették a 
vesztett csatákról érkező tudósítások, m elyek, minthogy végtére 
már a sajtó m űködése is megakadt, szájról-szájra kelve egyre 
ijesztőbb, rémitöbb hírekké nőtték ki magukat.

Növelte az ijedelmet az is, hogy az utczákon hol itt, hol 
ott, eleinte csak egyesével, később már egész sorokban, pod- 
gyászos kocsik tűntek fö l; a menekülés első jelei, melyek 
nehéz dübörgéseikkel még az éjszaka nyugalmától is megfosz
to tták  a különben is izgatott és elcsigázott lakosságot.

Ily álomtalan éjszaka után, fáradtan, kimerültén, sápadt
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orczával ült reggelije mellett Budán, az Atilla-utczai 60. számú 
házban egy még ifjú házaspár, szabadságharczunknak két sokat 
szenvedett kiváló alakja

Az óra épen nyolczat ütött. K opogtak az ajtón.
— Szabad 1 hangzott fel egyszerre a házaspár ajkán.
Egy fiatal, szinte lányos képű honvédtiszt toppant be, ka

tonásan köszönt, nyom ban rá, a sietségtől elfúló hangon szó lo tt:
— Tolcsvai Bónis Sámuel képviselő urat keresem.
— En vagyok, — volt a kurta válasz a férfi részéről.
— Levelet hoztam a honvédelmi bizottmány elnökétől. 

V álaszt nem várok.
Ezzel ismét köszönt, sarkon fordult és eltűnt, m intha o tt 

sem lett volna
— Bizonyára újabb csapás. Szegény hazám ! sóhajtott föl 

a nő és szép szemébe könyek lopództak.
— Ne aggaszd m agadat hiába, édesem. Jer inkább, olvas

suk együtt Kossuth levelét. Mig ő velünk van, nem féltem 
népemet, hazámat.

Nyugodtan bontotta föl a nagy levelet, mely egész árkusra 
írva ezeket a történelm i nevezetességű, eddig még sehol közzé 
nem tett sorokat tartalm azá :

Bónis Sámuel képviselő urnák.

N yílt ren delet.*

Az ellenség közeledvén a főváros felé1 s a csatáknak kime
netele Isten kezében lévén, a kormány kötelességének tartja 
a koronát mindenesetre biztosítani

Annál fogva képviselő úr ezennel országos biztosul kiren
deltetik s kötelességévé tétetik Urményi Ferencz koronaőr 
űr ő excellentiáját azonnal félsz állítani y hogy országos biztos 
úrral együtt és egyetértöleg az ország szent koronáját s 
egyéb koronázási insigniáit azonnal a koronaőrségből még 
itt levő legénység őrizete mellett egyelőre Debreczenbe, 
azután pedig oda, a hová országos biztos úr tanácsosnak 
látandja, elszállittatni.

Ha nevezett koronaőr úr nyomban országos biztos úrral a 
korona elszállítását nem kisérhetné, ezen esetben köteles

* Látható az ereklye-kiállitásban.
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ségévé tétetik országos biztos urnák, azt koronaőr ö excel- 
lentid ja  nélkül is, nyomban egyedül is elszállittatni.

Kelt Pesten, deczember 30-án 1848.

A honvédelmi bizottmány meghagyásából 

K o ssu th  L a jo s  s. Jc.
elnök.

A levél hatása a két házastársra egészen ellentétes volt. 
Az előbb oly nyugodt férfi m egdöbbent. A helyzet válságos 
volta, mely már a szent korona elvitelét sürgette, megbízatá
sának s a vele járó felelőségnek nagysága súlyos teherként 
nehezedett erős vállaira.

— Istenem ! Istenem ! Mitévő legyek? — kérdé magától 
mélyen megindulva.

— Hát mit tennél? Elviszed a koronát, bárm ibe kerül is! 
— szólt határozott hangon a nő, ki m intha kicserélték volna, 
levetkőzve minden aggodalm at, úgy állott férje mellett, mint 
valami tündöklő cherub.

— Elviszed a szent koronát. Országunk e Palládiumát 
keze szennyével ne illesse a zsarnok hatalom, mely szabad
ságunk eltiprására bérelt hadakkal ront reánk — csengett a 
nő hangja, mint valami tündéri haiang miközben szeme viilám- 
lo tt; k inyújtott hófehér karja, mintha máris pallósként védel
mezné nem zeti drága ereklyénket.

— Igazad van. El kell vinnem. De hogyan? Jól tudod, a 
Duna már napok óta rettenetesen zajlik, a hajóhidat rég föl
szedték, a lánczhidon pedig, azonkivül, hogy kocsi közlekedésre 
még nem készült el, csak menekülő honvédeinknek szabad az 
átkelés. A koronázási jelvények súlyos ládáját hogyan vigyem át?

— Á tv isszük! — csendült meg újra a nő ajka. — Nincs 
veszteni való időnk. Jerünk azonnal!

Ügy is lett. Nehány perez múlva m ár gyors léptekkel 
kapaszkodott fölfelé a várba Bónis Sámuel, karján fiatal nejével.

Kegyetlen hideg szél fújt; de ők nem fáztak. Egész való
jukat átjárta feladatuk teljesítésének égő vágya. Ez hevitette 
keblüket.

Fölér e a várba, legelső gondjuk az volt, hogy meghatal
mazást kerítsenek, melylyel a nő átm ehessen a lánczhidon 
Nagy ügygyei-bajial sikerült nekik s a nő most már boldogan 
indult meg Pestre.
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Repülni szeretett volna, de csak lelkének voltak szárnyai. 
De segített neki sietni a lejtős ut, melynek sima jegén ötször- 
hatszor is elesett, azután hosszukat csúszott alá. Megütötte m a
gát, de nem fájt neki: örült, hogy igy ham arább leért.

Már ott volt a hídfőnél.
Öröme itt elborult. Hiába volt írása, nem akarták a hidra 

bocsátan i; mikor pedig oda eresztették, a honvédek tolongó 
sokaságában nem birt előre hatolni. Csak lassan, nagy taszigáló- 
zások közt indulhatott meg az ezernyi láb alatt ingó, hajló, 
dobogó pallókon.

Szerencséjére egy udvarias ezredes mellé sodródott, ki 
részvéttel tudakolta tőle, hogy mi készteti e veszedelmes sétára. 
Megmondta neki, hogy kicsoda s az akkoriban jól ism ert 
Bónis név m egtette a kellő hatást: az ezredes maga vezette 
át a nőt Kossuth szállására a Nádor-utczába.

Itt még javában folyt a ki tudja mikor, hány napja m eg
kezdett tanácskozás. Bónisnét nem akarták beereszteni, de b e
küldött névjegye föltárta előtte az ajtókat s beléphetett a ta
nácskozó terem be a honm entő honatyák között K ossuth L a
jos elé.

Ism erték egymást. Bem utatásra nem volt szükség, azéit 
a nő csupán arra szorítkozott, hogy elm ondta a nehézségekéi, 
m elyekbe a korona elszállítása ütközik.

— Szent Isten! — ez baj, igen nagy baj — kiáltott fel 
Kossuth.

r— De még sincs minden e lveszve— tette hozzá pillanatnyi 
gondolkodás után.

Berendelt egy századost és kem ény parancsban adta ki 
neki, hogy a két hídfőnél tátongó nagy üregeket azonnal há
nyassa be, azután menjen Budára, terem tsen elő a föld alól is 
lovakat, szekeret, hajtson föl a várba, Bónis eskessen föl tizen
két gránátost, ^rakassa föl velük a szekérre a koronázási jelvé
nyeket s kísértesse át Pestre a déli 12 órakor Szolnokra induló 
vonathoz.

Bónisné lelke örült K ossuth intézkedéseinek hallatára, 
m ert m ost már remélte, hogy a koronát m egm enthetik ; nem es 
lelke pedig boldog volt, hogy a szent korona átszállítására föl
ajánlhatta saját üveges kocsiját két tüzes vérü hatalmas lovát. 
Budán akkoriban ezen az egy fogaton kívül már nem is volt 
több : a menekülők szétrebbentek velők.
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Kossuth köszönettel fogadta az ajánlatot s hogy Bónisné 
annál biztosabban és gyorsabban kerülhessen haza, egy magas 
állású tisztet rendelt melléje kisérőül. A hazatérés még igy is 
nagyon bajos volt. A  hidon szembe özönlött a honvédség, 
mely szinte futva igyekezett a pesti o ldalra; de még Budán is 
jó sok időbe került, mig Bónisné haza érhetett.

Rögtön fogatott s lóhalálban vágtatott föl a várba.
Foszlányokban szakadt a tajték a nemes vérü iovakról, 

forró lehcletük egész ködbe burkolta őket, m időn m egállották a 
Szent Zsigmond-egyház előtt, hol éppen abban a pillanatban 
hangzott a tizenkét gránátos esküje: »életünket, vérünket!«

Bónis eskette őket. O tt volt Örményi Ferencz is, ki hiven 
őrizte a koronát, mig őrizetre nem volt szükség, de cserben 
hagyta, m ihelyt veszedelem fenyegette.

Az elszállítás kötelessége tehát egészen Bónisra neheze
dett. Az eskütétel után nyom ban kihozatta a koronát s a többi 
jelvényeket tartalm azó súlyos ládát, feltétette üveges batárjára, 
melyet, hogy kanyargós utón föl ne dűljön, jobbról is, balról 
is hat-hat katona tartott.

így aztán m egindult a menet. Elül hat gránátos lépdelt 
egymás mellett. Ezt követte a hintó. A hintó mögött haladt 
Bónis és neje. A sort ismét 6 gránátos zárta be.

Csak lépést haladhattak, különösen a lánczhidon, melynek 
gyönge deszkapadlói mélyen meghajoltak a szokatlan teher alatt. 
Ez volt az első kocsi, mely a lánczhidon átgördült. A vasrudak, 
m intha érezték volna, hogy az oszág legszentebb kincsét, Szent 
István szent koronáját tartják ; a szokottnál erősebben rengtek, 
rezegtek.

Végre, nagy sokára kiértek a vasúti állomáshoz. Bonis 
azonnal intézkedett, hogy a koronázási jelvényeket fölrakják a 
vonatra. Alig voltak ezzel készen, midőn egyszerre, mintha a 
föld alól bujt volna elő, egy sovány, vöröses arczu em ber lép 
Bónis elé, s halkan igy szól hozzá:

— Uram, én tudom, mit visz abban a vaspántos ládában. 
Ha Debreczen helyett Bécsnek fordítja útját: egy millió forint 
lesz jutalma.

A puritán jellemű Bónis a legnagyobb felháborodással 
utasította vissza az ajánlatot, s azonnal intézkedett, hogy a vak
merő em ber, ki valószínűleg a bécsi udvar kémje volt, elfogás-
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sék. De a rejtélyes idegen, mire a rendőrség megjött, nyom 
talanul eltűnt.*

Bónis látván, liogy az ellenség közelben ólálkodik, rend- 
kivüli eszközökhöz nyúlt. A koróna ládája mellé hat gránátost 
ü ltetett kivont karddal, fölvont pisztolyokkal. Más hárommal a 
kalauzokat kisértette szemmel, hárm at pedig fölrendeit magára 
a mozdonyra, hogy azonnal lőjék főbe a gépészt, m ihelyt észre
veszik, hogy az nem Szolnok, hanem Vácz felé irányítja a 
vonatot.

Rendben volt minden. Azaz hogy hátra volt még egy igen 
nehéz feladat.

Bónisné ott állott a vonat m ellett. A  honleányi bátorságon, 
mely reggeltől kezdve mostanáig úgy megaczélozta gyönge ide
geit, erőt vett a hitvesi ragaszkodás.

Omló könyzápor közt ölelte magához, csókjaival halmozta 
el férjét s csak nagy nehezen bírta elbocsátani kebléről — Isten 
nevében.

A  vonat füttyentett s a korona m enekült éppen abban az 
órában, m ikor már a móri csata is elveszett.

Menekült, m enekült a korona. Szolnokra szerencsésen elju
tott. Itt kocsira tették s óriási hózivatarban, uttalan utakon vit
ték tovább Debreczennek, hová csak napok múlva érkezett meg.

Itt adta át, a városházán, Bónis Kossuthnak, ki ekkorra 
m ár az országgyűléssel együtt szintén ide menekült.

A korona későbbi sorsa ismeretes.
De mi történt m egm entőjükkel?
Még az üveges batár sorsa is tragikus. Bónisné, m ielőtt 

Budáról elmenekült volna, őrizet végett átadta Kölber gyáros
nak, kinél aztán Pest bombázása alkalmával gránát érte s 
elhamvadott.

Bónis Sámuel végig szolgálta szabadságharczunk szent ügyét, 
m elynek bukása után bujdosásnak eredt, de elfogták s halálra 
ítélték. A kegyetlen kegyelem a halálos ítéletet 10 évi várfog
ságra változtatta, melyből aztán két hosszú esztendőt József- 
várban le is ült, apró kézimunkák készítésével űzvén a lassan 
múló órák unalmát. Ezek közül egy körtefából faragott kis 
szekrényt ma is kegyelettel őriz családja.

* Ez utóbbi epizódot Gracza emliti fel »Szabadságharcz történeté
ben«, a többi özv. Bónis Sámuelné közleménye és teljesen hiteles.
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Az üldözők kegyetlenségét nem kerülhette ki még Bónisné 
sem. A világosi napok után vallatták, faggatták, hogy mondja 
meg, hol van a korona. Nem tudta, nem is tudhatta, de azért 
oda vágta a rendőrbiztos a rczáb a :

— Ha tudnám  is : akkor sem árulnám el.
Ezért a szóért, m int ezt m ár a könyv elején megem lítet

tük, elfogták. Zsandárok közt Kassára kisérték, hol a »Fekete 
Sas «-épületben tiz napig tarto tták  sötét, nyirkos börtönben.

Kassai lán y o k ! tanuljátok meg e dicső honleány n e v é t: 
Ereklyekiállitásunk érdem es diszelnökének ma is élő édes test
vére ő, n a g y r é t i  D a r v a s  E r z s é b e t .

D r  H o r v á t h  B a l á z s .

%

10



Klimkovics Béla első festményei.

)Z ereklyekiállitáscn többi között 13 drb olyan kép is 
látható, m elyek talán sem művészi kivitelükkel, sem 
térfogatukkal nem fogják ugyan a közönség érdeklő

dését lekötni, de azért elég érdekeseknek tartom e 1épecskéket 
arra nézve, hogy keletkezésüket elmondjam.

Klim kovics Béla és Gábor ikertestvérek a szabadságharcz 
kitörésekor még csak gyerekem berek voltak (sz. 1833. márczius 
24-én), de azért a harczias term észetű Gábor nem állhatott vágyá
nak ellent, hogy a küzdők sorába ö is be ne álljon ; 1848. év 
október 15-én lel is csapott honvédtüzérnek és a lengyel Lapinsky 
hadnagy parancsnoksága alatt álló üteghez osztatott be. Deczem- 
ber 11-én a budam ér-kassai, 28-án a szikszói és január 4-én a 
m ásodik kassa- bárczai ütközetben vett részt és itt meg is sebe
sült Pólyiba a plébánoshoz m enekült tehát, honnan másnap 
apja és Béla fivére Kassára szállították. Kassa Fchlick osztrák 
altábornagy hatalm ában lévén, az ő tudta és beleegyezése nél
kül szigorú büntetés terhe alatt senkit sem volt szabad gyógy
kezelni ; Gábor is kénytelen volt tehát atyjával Schlicknél jelent
kezni és engedelm ét a gyógykezelésre nézve kikérni, mit ez 
meg is adott, csak azt tiltotta meg Gábornak, hogy a »forra
dalm árokhoz« visszatérjen.

Béla, apja útm utatása m ellett akkor m ár ügyesen rajzol- 
gatott, de még nem festett; Gabor pedig nagy lelkesedéssel 
mesélte élem ényeit. Ezen elbeszélések hatása alatt fogamzott 
meg Bélában az elhatározás, hogy egy képzeletbeli névtelen 
hős szereplését a szabadságharcz alatt vászonra fogja vetni és 
e képsorozattal kisérletet tesz a festészet terén.
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Gábor nem  soká m aradt otthon és ezen idő alatt készül
tek  el az em lített képek. Már február 14-én Trivis őrnagygyal 
utrakelt és 27 —28-án régi ütegével o tt volt már a kápolnai és 
verpeléti csatában Végig is küzdte a szabadságharczot és bár 
Világos után nem ítélték halálra, de azért, m ert 26 csatában 
(tüzm esteri ranggal) m int vörössapkás a szabadságért harczolt, 
büntetésül besorozták a 16 éves fiút közem bernek az osztrák 
hadseregbe és 1850 január 8-án derm esztő hidegben Kassáról 
gyalog eszkortálták Olmützbe. Hogy mi következett azután, azt 
sok volna elm ondani . . . .

De térjünk vissza a tizenhárom  képhez. Béla végre is haj
to tta elhatározását és mint az első képen látható, avval kezdte, 
hogy hősünk a háttér ben gyakorlatot tartó huszárokat utánozva 
egykorú bajtársaival katonásdit játszik és pálczán lovagol, a 
m ásodik képen a toborzás helyén koczint a verbunkossal, a har
m adik képen fölesketik katonának, a negyedik képen búcsúzik 
szüleitől, az ötödik képen tanítják őt a lovat megülni, a hato
dik képen már harczol a vasas ném etek ellen, a hetedik kép 
egy éjjeli ütközetet m utat be, a nyolczadik képen hősünk m eg
sebesül, a kilenczedik képen Klapka és Nagy Sándor érdem 
renddel tünteti ki, a tizedik képen foglyul ejt egy osztrák gene
rálist, a tizenegyedik kép tüzérek ostrom át ábrázolja, a tizen
kettedik képen pedig a kivívott győzelmek után tárt karokkal 
fogadják szülei a hazatérő obsitos huszárőrm estert A tizenhar
madik kép mely jóval nagyobb a többinél és honvédek harczát 
ábrázolja a ráczokkal, s nem képezi e kollekczió alkatrészét.

Hogy m ennyiben bírnak, vagy nem bírnak mübecscsel e 
képek, úgyszintén hogy az alig 16 éves Béla fölfogása érdemel-e 
méltánylást, azt ítéljék meg m ások; de e képek nem csak tá r
gyuknál fogva érdekesek, hanem azért is em lítést érdem elnek, 
m ert Klimkovics Bélának első festményei és bár csupa költött 
alak szerepel, rajtuk Klapkát és Nagy Sándort is arczkép hiányá
ban csak Gábor leírása szerint festette meg, azért annyiból mégis 
történelm i becscsel is bírnak, m ert minden alakot a Gábor ú tb a
igazítása szerint festvén meg, a különféle egyenruhák és fölsze
relések korhűen vannak ábrázolva.

Maiéter István ur becses emlékkel gazdagítaná Klimkovics 
Béla müvét, a Felsőm agyarországi Múzeumot, ha annak első 
müveit ebben helyezné e l !

K lim k o v ic s  E lem ér,
10*



A tornai professzor és az ő négy fia.
Irta: Tóth Géyza.

^ A S S A N  volt jogász. Keglevich gróf Tornának akkori 
ura 1810 körűi beirt Kassára a jogakadém iára, nem 
volna-e hajlandó valamelyik jurista kimenni Tornára 

»professornak?« Tóth Ádám  erre a felszólításra irt a grófnak, 
mint Torna kegyura és iskolafentartójának, m egtudandó az állás
sal járó jövedelmet. Egy két levélváltás után megegyeztek, s 
T óth Ádám  tornai professor lett. (Abban az időben még ilyen 
szabad vállalkozás útján alkalmazták a tanítókat, »professzoro
kat«, nem lévén rendszeres tanítóképzés.)

Később megházasodott. Feleségül vette Gupkay György 
tornai serfőzőnek a leányát. Boldog családi életet élt, s szép 
népes családnak lett a feje, m ert 1848-ban már 12 élő gyer
m eknek volt apja.

Mikor ez örökké em lékezetes nagy évben végig fújt a 
szabadság szellője e drága haza földjén s végig zúgott a levegőn 
a „Talpra m agyar' gyújtó szava; a nemzetnek minden fegy
verfogható fia sietett felajánlani vérét és életét a szent szabad
ság oltalmára.

Tornán is összeült a honvéd sorozó-bizottság, hogy össze
toborozza Torna és vidéke hű fiait a dicső honvédsereg katonáivá.

A legelső jelentkezők között ott volt az öreg T óth Ádám , 
a ki a magasztos pillanatra haza hivta, már a világban kint levő 
négy felnőtt fiát, s ő maga vezette őket a sorozó-bizottság elé, 
a hol is, mind a négy testvér: István, Guszti, János és Imre, 
egym ás után, ugyanazon órában esküdtek fel a haza védőivé. 
— Mikor az öreg e megkapó jelenetet végig gyönyörködte, el-
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ragadtatásában felkiáltott: »U raim T Írjanak be engem is ! — 
elmegyek én is! hogy négy fiam nak vezére ' leg y ek !!! —

De a bizottság elnöke feállt, s igy szólt:
„A magyarok Istene éltesse és áldja meg a kedves öreg 

urat e lángoló hazaszeretetéért, de már az, hogy négy fiút ád 
a hazának, dicső és magasztos honfiúi áldozat; önnek itthon 
kell m aradnia családja körében, a hol az apára még nagy szük
ség van « Erre az elnök és a bizottság tagjai — a jelen voltak 
éljenzései között — sorra ölelték a lánglelkü öreget, — s m a
radásra birták.

A négy testvér Kassára vonult be többi honvéd társaik
kal együtt, hogy ott vegyék a felettük való további ren d elk e
zést. Itt aztán felöltöztették és felszerelték a derék fiukat, s 
beosztották őket a csapattestekhez. Egy ideig együtt m aradt a 
négy testvér, hanem később a viharos idők elválasztották őket 
eg y m ástó l: kit erre, kit arra hitt el a haza iránti szent kötelesség.

Sok véres csatát harczoltak keresztül, sok sebtől vérez- 
tek ; de a három idősb testvér végig küzdötte a dicső szabad- 
ságharczot egészen Világosig. István kapitány lett, Guszti fő- 
hadnagyságig vitte, Jánost a szabadságharcz alkonyán Gyulán a 
táborban nevezték ki hadnagygyá, de akkor már két hét múlva
beborult a láthatár Világos f e l e t t ............. Imre a legfiatalabb
testvér elveszett, soh’ sem látták többé; — ki tudja melyik kö
zös sírban nyugszik!?

A világosi katasztrófa után, az összegomolyodott, s m usz
kák által őrzött honvéd táborban találkozott a négy közül két 
testvér, István és János. Egym ás nyakába borult a két bánatos 
honvéd, s úgy zokogták ki fájdalmukat a szegény elveszett haza 
szomorú sorsa felett. Ez a szabad ég alatti táborozás volt utolsó 
olyan éjjelük, a melyen még szabadon látták maguk felett a 
csillagos eget, m ert másnap mint rabokat vitték őket be Aradra.

»Pista! — igy szólt a fiatalabb János, bátyjához. — Nézd 
csak, — azok a tábor körüli muszka őrszemek elég ritkán álla
nak arra, hogy kellő óvatossággal és bátorsággal keresztül szök
hessünk közöttük. Úgy is már m inden el van veszve, s ha b e
visznek Aradra, mi vár reánk? szomorú várfogság, vagy még 
ennél is rosszabb. Ezzel pedig a szegény haza sorsán már úgy 
sem segítünk semmit. Jö jj! törjünk keresztü l! Legrosszabb eset
ben csak ezt a hitvány életet veszítjük el.«
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— 'N em  öcsém! — felelt P ista  — becsületes honvédtiszt 
vagyok, végét várom, mi lesz velem.«

— »Én ettől a »vég«-töl csak rablánczot vagy halált vár
hatok — viszonzá János — ha nem tartasz velem bátyám  — 
Isten veled! én megyek!«

Erre fájó érzések között összeölelkezett a két testvér.
— »Isten veled öcsém! ha máshol nem, hát majd ta lá lk o 

zunk — a másvilágon.«
E bucsuzás után elváltak. — János vakmerőén nekivágott 

a muszka őrszemek kijátszására alapitott te rv én ek ; s hol buk
dácsolva, hol meg a földön csúszva sikerült keresztül jutnia az 
őrszemek között, s igy az éj hom ályának leple alatt m egm ene
kült. De milyen menekülés volt ez akkor, a m időn az egész 
haza egy nagy, sötét börtön volt.

Pistát másnap az egész csapattal együtt bevitték Aradra, 
s több honvédtiszt társával a vár és börtönök túlzsúfoltsága 
miatt, más alkalmas hely hiányában egy zsidó vendéglős pin 
czéjébe zárták el. De már ekkor ő benne és többi tiszttársában 
is feltámadt a szabadulás és élet ösztöne, s m ost m ár azon tan a
kodtak, hogy mi m ódon lehetne m egm enekülniök? — M ikor
aztán élelm üket maga a vendéglős vitte be számukra, kö rü l
fogták, — s arra kérték, hogy nyújtson nekik valami m ódot 
arra, hogy m egm enekülhessenek. — A vendéglősben zsidó létére 
is volt annyi hazafiság, vagy kapzsiság-é azt ne kutassuk hogy 
azon föltétel alatt, ha neki adják m inden értékes holmijokat, s 
az éj leple alatt kijátszva és leitatva az őröket, hoz nekik  e le 
gendő czivil ruhát, a mibe átöltözhetnek és elég kapát és csá 
kányt, hogy a hosszú pincze végén kiáshassák m agukat és a 
szabadba jutva m enekülhessenek. — A tisztek elfogadták a fel
tételeket, s a vendéglős, bár fejével játszott, hűen betarto tta  
szavát. A csere m egtörtént; s m egfeszitett erővel sikerült m a
gukat kiásniok, s Pista többi tiszttársával együtt s/.áz veszély 
között, de kimenekült, s bujdokolva, sorsa Erdély felé sodorta.

A harm adik testvér, Guszti, az alföldön különféle alakos
kodások között bujdosott. Majd juhásznak állt be, majd m int 
egyszerű parasztlegény kocsisnak szegődött az a jogvégzett em 
ber, a ki az üldözések csillapultával ügyvéd; majd a szikszói j á 
rásnak főszolgabirája lett. De hát akkor olyan volt a v ilág !

Az életben m aradt három honvédtestvér közül János volt 
az, aki legelsőnek érkezett haza T ornára az apai házhoz, egy
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sötét éjszaka. Az öröm és bánat sajátságos vegyülékével foga
dott fiúhoz ez volt az öreg Tóth Adám professzornak első szava:

— Igen rosszkor jöttél édes fiam S — holnap visznek.
— Ne búsuljon édes apám — mondja a bujdosó — engem 

ugyan el nem fognak. Mielőtt a hajnal pirkadni kezdene, már 
én útban leszek; hogy hová? m erre? — azt csak azt ég tudja.

És egy két órai pihenés után — mi közben bátyairól m ondta 
el azt a keveset, a mit sorsukról tudott, — érzékeny búcsút 
véve öreg atyjától és otthon volt fiatalabb testvéreitől (édes 
anyjok már 1849. elején meghalt) csakugyan megindult a fáradt, 
elcsigázott bujdosó. A sötét éjszakában a csillagos égre emelve 
szemeit, m integy onnan felülről vá;va a tanácsot, hogy hova, 
m erre vegye útját ő, akinek az apai házban nincs m aradása, 
nincs hely, hol fejét nyugalom ra hajtsa — hanem úttalan utakon 
bujdos mint az űzött vad, czél és remény nélkül. Csak úgy 
vaktában indult ki Tornáról — ahol más napra volt titokban 
kitűzve a volt honvédek összefogdosása. A hajnalhasadás Somo- 
dinál érte, de ezzel együtt egy éppen nem kellemes m eglepe
tés is várt reá. Ugyanis amint széjjel néz, nem csekély meg
döbbenéssel veszi észre, hogy mindenfelé muszkák táboroznak, 
de e közben már oly közel ért hozzájok, hogy sem visszatérni, 
sem oldalt fordulnia nem lehetett a nélkül, hogy magát gyanússá 
ne teg y e; nem volt tehát más mód, mint közéjük menve, az 
országúton haladni előre. Á m de ha mint ép em ber mutatja m a
gát, azonnal elfogják, — m ert akkor még az épkéz-láb koldus
gyerm ekben is rebellis honvédet kerestek, — egy m entő gon
dolata tám adt tehát, a mit már közeledésekor foganatba is vett, 
t. i. két térdét befelé hajlítva erősen egymáshoz szoritotta és 
kínnal bajjal, döczögő rövid lépésekkel haladt előre a muszkák 
között, akik látva jól te tte te tt nyom orúságát, még sajnálkoztak 
is rajta m ondogatván:

»Hudobnyé cslovek! — H udobnyé zsobrak !«
O pedig, a ki birva a tót nyelvet, m egértette e sajnálkozó

m egjegyzéseket s gondolta m agában: Tudnátok c s a k .................
muszkák, hogy milyen nyom orék vagyok, h e j! nem igy b e 
szélnétek.«

Ilyen nyom orúságos marsban haladt a muszkák közt a sze
gény szorongatott bujdosó, egészen Makranczig, ahol kitérve az 
egyenes irányból, a Cserehátnak vette útját. Kijutván a muszka 
gyűrűből, leült szegény az útinenti árokszélre, m ert már nem
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birta tovább a magára erőltetett nyom orúságos m enést és sok 
idejébe került, a mig elgém beredett, tulcsigázott lábait kiegye
nesítve és pihentetve Buzita felé m egindulhatott, hogy folytassa 
szomorú bujdosását.

Hej! De sok ilyen bujdosója volt ekkor szegény hazánknak!
Csak évek múltán találkozott az életben m aradt három 

honvéd testvér, m ikor az üldözések kissé csillapultak, de a 
negyedik, legfiatalabb öcscsükről, Imréről nem tudtak meg soha 
sem m it; az ott nyugszik valamelyik jeltelen közös honvédsirban.

Az öreg Tóth Adám  professzor, a lelkes hazafi pedig 
Guszti fiánál, a szikszói-járás akkori főszolgabirájánál Szikszón 
halt meg 1862-ben 81 éves korában. Á ldás emlékezetén.



A mikor négy éves gyermek voltam.
Irta: Bogsch Albert.

j|H£^EM ÉNY téli nap volt az 1849-iki február 2 ika, kegyetlen 
nap a maga nemében, végzetes Igló városa történeté* 
ben. Hej, pedig jobb sorsa méltó, hazafias dologra 

készültek az nap a lelkes polgárok. Minden ház telve vendég- 
szeretettel, minden s z í v  túláradva örömben, rem ényben, tárt ka
rokkal várta azokat, a kiknek a nagy esem ények folytán az 
nap Iglóra érniök kellett. Lázas tevékenység mindenütt. -Min
denki talpon van; még beteg anyám is sürög, forog, 
mintha soha semmije sem fájt volna. És m indezeket nézi és 
bámulja az a négy éves gyermek, ki sokszor kérdést intéz 
jobbra, balra, de hiába, m ert ma a feleletre rá nem érnek, s a 
ki hiába forgatja elméjében, hogy kiért is van e nagy készü
lődés ! Déltájban hazatér boldogult atyám, a volt gárdista s 
nagy kom olyan tudtára adja a háziaknak, hogy azok, kikre vár
nak, csak estefelé érkeznek Iglóra. Végre eljött az est is s vele 
eljöttek a várva-várt vendégek, Guyon csapatja.

Hosszú, végtelen sorban bevonultak a csapatok, a rozsnyói 
kapun át s helyet foglaltak a város piaczán. Mig az ágyuk és 
társzekerek az ev. templom és a városháza közti téren elhe
lyeztettek s honvédeink tizével, húszával a polgári házakba be- 
szállásoltattak, azalatt öreg este lett. Most odaben kezdődött 
uj élet. Igló vendégszerető polgársága kitett m agáért, a bőséges 
étel, ital s a szives látás m egtette hatá-át úgy, hogy nem sokára 
a legvidámabb hangulat uralkodott Igló városának nagy vendég
ségében. De mialatt a város falain belül igazi barátság és 
vendégszeretet a hazáért lángoló testvéri sziveket mind jobban
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összaforrasztá, azalatt odakünn árm ány és csel alattom os tá 
madásra készült. Schlick tábornok, egyik portyázó csapatja, 
egész Iglóig lopódzott s a várost röppentyűkkel fölgyujtván, 
alvó hovédtáborunkra tört. A honvédsereg idejekorán fölriadt 
s másfél óráig tartó m akacs utczai harcz után kiűzte a merész 
ellenséget.

Ennyi az, a mi m int gyerm ekkori álomkép m egm aradt 
emlékemben, de a mi azután az események fonalán immár 
történetképpé kidom borodott. De ennél sokkal élénkebben áll 
eredeti valójában máig lelkem előtt am a rémes látvány, m ely
nek színhelye volt szülővárosom.

Mikor a röppentyűk m egtelték gyújtó szolgálatukat, s a 
róm. kath. tem plom  impozáns tornyával együtt lángba borult 
s majd utána a város keleti része is kigyuladt, akkor kétségbe
ejtő rémület fogta el a békeszerető polgárokat. És nem is 
csoda! Hisz egyfelől a véres tusakodás és öldöklés foly, más* 
felöl dühöng a pusztító tűzvész ; mind a kettő oly rémes lá t
vány éjféltájban, téli időben, melyet csak öntudatlan gyerm eki 
elme képes megbámulni

Olyan öntudatlan, de élénk képzeletű gyerm ek voltam 
akkor én, a ki a nevezett éjjel menekülő szülőim oldaláról el
szaladtam s mint gondatlan terem tés remegő gyönyörűséggel 
néztem az égő várost s a pusztuló szülői házat. Hogy meddig 
álltam ott, azt nem tudom, csak arra emlékszem még, hogy 
kétségbeesett atyám végre megtalált és magával vitt biztos men- 
helyre. Hogy a fegyveres összecsapás alatt, a m entők és m ene
külők sokasága agyon nem tiport, azt csak a jó Istennek kö
szönhetem. lm élek s mondhatom, hogy kis honvéd voltam 
1849 ben én is, a ki négy éves korom ban kiállottam  a tűz 
próbát.



A szomolnoki pénzszállítás.

1849. elején hire járt, hogy felsőbb parancs folytán a Szo- 
m olnokon készletben lévő összes ezüst és rézpénzt egészen 
titokban Bécsbe fogják szállitani. Erre Cornides Lajos őrnagy 
kiadta a parancsot, hogy Faller János főhadnagy és Dvortsák 
Béla tizedes vezetése alatt 60 em ber induljon a szepességi 
guerilla csapatból Szomolnokra és akadályozza meg a pénz el
szállítását.

Ezen csapat meg is lepte Szomolnokot éjnek idején, "kö
rülfogta a kincstári épületet, a hol a pénzverde v o l t ; ráakadt az 
épület pinczéiben hat mázsa ezüst és négyszáz mázsa rézpénzre, 
m elyet azután aképp szállítottak el, hogy az ezüstpénzt Debre- 
czenbe, a rézpénzt pedig G ölniczbányán vitték.

Volt abban az időben az utóbbi városban egy Schlosserik 
nevű kereskedő. Ennek Mátyás nevű fia egy alkalom m al E p er
jesre menvén, feljelentette az ottani osztrák parancsnoknak, hogy 
Gölniczbányán roppant sok pénz és municzió van, s hogy az 
osztrákok azt kardcsapás nélkül hatalm ukba ejthetik.

Ezen árulás azonban tudom ására ju to tt a M erényben ta 
nyázó guerilla vadászcsapatnak, s ezek rögtön kikészültek, hogy 
az ellenséget be ne bocsássák. G yorsm enetben indultak Göl- 
niczbányára, mely város bejárata előtt két oldalt állást foglal
tak. A mint az osztrákok közeledtek, kereszttűz közé kerültek, 
s miután a legkisebb ellentállásra sem  számitottak és csak cse
kély számban voltak, csakham ar visszavonultak Vezetőjüket, 
az áruló Schlosserik Mátyást azonban túszul magukkal vitték, 
s m ert a maguk szempontjából is árulónak tekintették, m ert 
kelepczébe keritette őket, Eperjesen derekasan megbotozták.
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A midőn Schlosserik később hazatért Gölniczbányára, o tt ha
sonló büntetésben részesült a m agyarok részéről.

A botbüntetés általában szokásos volt akkoriban. Ilyetén 
pórul járt valami Koritnaki nevű városi hajdú, a ki egy alka
lommal szemérmetlen módon sértette meg a m agyarokat. Ezt 
dobra fektették és ötven botütéssel büntették. A szerencsétlen 
em ber bele is halt és Gölniczbánya városa később Máriássy 
Adám parancsára, kinek neve mint császári biztos és muszka % 
vezér ism eretes, 1000 forintot volt kénytelen családjának k i
fizetni.

Máriássy A dám ot ugyan a m egrém ült gölniczbányaiak illu- 
mináczióval tisztelték meg, de ő daczára annak hadisarczot 
szabott ki az egyes lakosokra, m elyet vagyon és állásra való 
tekintettel hajtottak be a polgároktól. A sarcz, mint ezt külön
ben a m agyarok is gyakorolták helyenként, leginkább katonai 
felszerelésből állott. Ing, takaró, nadrág, bakancsból. így kellett 
például többek közt Knauer Alajos községi tanítónak is tizen
két em bert ruhával ellátni. Knauerné különben majdhogynem 
pórul járt egykor. Idegen katonák voltak házában elszállásolva; 
valószínűleg cserkeszek, kiknek nyelvét nem értette. Egyikük 
követelt valamit, s miután a tanító neje nem teljesítette rög- 
tönében kívánságát, le akarta szúrni. Csak a sok apró gyerek 
sivalkodása téríte tte  észre a dühöngőt, ki különben később 
felebbvalójának parancsára, kinek a dolog feljelentetett, egész 
töredelm esen jött bocsánatot kérni.

Máriássy Á dám ot, a ki nevezetesen Lőcsén bánt migy 
kegyetlenséggel a m agyar hazafiakkal, m egdöbbentő m ódon érte 
utói a Nemezis : Felnőtt fia lebukott a lóról és halált szenve
dett, viruló leánya egy levél pecsételése alkalmával könnyű 
szövetű ruhájára ejtvén az égő gyufát, ezt lángba borította és 
maga is elégett, felesége megőrült, ö maga pedig rákfenében 
halt el.

❖* *

Roxer Vilmos polgártársunk, a ki ezen szepesi vadász
zászlóaljnak kapitánya volt, az ő em lékirataiban egy érdekes 
hadicselt ir le, a melylyel egykor a Poprád előtt fekvő ellen
séges tábort elriasztotta. Ágyúja nem lévén, a virágvölgyi korcs
mából egy hordót vitetett fel a mészkő-magaslatra. Ennek a 
hordónak ki volt ütve mind a két feneke, azt egy alkalmas
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helyen felállította és hajnalhasadtával három-négy em ber pus
káját egyszerre belé süttette, mi oly hangot adott, mint egy 
három fontos ágyú. Ism ételt detonácziókra azután az ellenség, 
mely azt képzelhette, hogy Dembinszky hadteste van közelében, 
felszedte sátorfáját és Liptó felé vette útját.

** *

A cserkeszekre vonatkozólag egy érdekes kis epizód em 
léke m aradt fönn a kassai H altenberger családban.

H altenberger Péternek posztógyára volt a Csatorna-utcza volt 
Deutsch-féle jelenleg Bredeczky-örökösök tulajdonát képező ház
ban. Mikor az oroszok Kassára jöttek, saját lakását át kellett en
gednie egy orosz tábornoknak és a hadipénztárnak, családjának 
pedig egy udvari lakásba vonulnia. Később cserkeszek jöttek, s 
a tábornoknak ki kellett mennie, hogy a nagyobb tekintélynek 
örvendő cserkeszeknek helyt engedjen. Ezek, számra vagy hu
szonnégyen kijelentették, hogy a családdal es nek. E fölött 
ugyancsak megijedt a háziasszony és hallván, hogy a cserke 
szék mint m oham edánok nem esznek szalonnát, m indjárt első 
nap, midőn a cserkeszek az ebédhez akartak ülni, szalonnát 
vágott az asztalon és azt osztogatta a gyerekeknek. A mirft a 
cserkeszek a szalonnát m egpillantották és m egtudták, hogy ez 
itt mindennapi eledel, s hogy minden étel azzal készül, borzasz
tóan elrémültek és köpködve és szitkokat dörmögve hagyták 
el a szobát.



Atyám és a branyiszkói pap.

branyiszkói csatában tudvalevőleg Guyon tábori papja 
vitte előre a keresztet, buzdította és lelkesítette a vitéz 
kis sereget és midőn Guyon a csata után Kassára be

vonult, a városház előtt rengeteg néptöm eg fogadta őt ujongva, 
éljenezve. Mindenki azonban a bátor tábori papra volt kiváncsi 
és közelébe tolongtak, — atyám  is feléje iparkodott és meg 
lepetésére, egy régi privigyei iskolatársára ösm ert, mire ham ar
jában csak gúnynevén szólitá, m elyet mint szeininarista társaitól 
kapott. A nagy zaj közepette rákiáltott: — B r o k i !  — mire 
az érdem es pap körültekint és fürkésző szemmel keresi a szó- 
litót — atyám  ezután közelébb tolongva újra megszólítja : — 
Broki t e ! -- mire P o l e s z n y  — m ert ő volt az, ki ké
sőbb, mint a kecskem éti kegyesrendi gymnásium igazgatója 
E r d ő s i r e változtatta nevét — felállt a szekérben, és harsogó 
hangon mondá : — Akárki vagy, lépj elő, és ölelj meg, m ert 
igy csak régi jó barát nevezhet 1 — Erre atyám  oda lépett és 
a két derék férfiú egymás nyakába borult. A körül állók va
lóságos tapsviharral és éljenzéssel nézték a viszontlátás je 
lenetét.

A még nem hadképes kassai ifjúság, az apró iskolás g y e
rekek, nem akarván hátra m aradni a dicső szabadságharcz vi
tézei m ögött és mivel részt nem vehettek a kom oly harczban, 
egymásközt szerveztek teljesen felszerelt két kis hadsereget, 
melynek élén egyfelől egy kis Görgey állott, miglen a m ásik 
csapatot Schlick, egy félszemére bekötött fiú vezényelte. E kis 
vitézek nap nap m ellett a Kálvária hegy körül csatáztak. Voltak
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apró ágyúik és ezek ropogása szanaszét hangzott a bankói 
hegyekben. így történt, hogy egyszer, egy egész csapat drótos 
tót, kik a hurbanistákhoz akartak csatlakozni, a bankói gyalog 
utón hallván a lövöldözést, megfutamodtak.

Guyon.

Nemkülönben érdekes volt a Schlick által elszállított bőr- 
nem ünek visszafoglalása A ném etek, mint az ellenséget akkoriban 
nevezték, alig értek ki a bárczai fasorokból, midőn egy csapat 
huszár a bőrös szekereket, melyek az állásból éppen kivonuló-
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ban voltak, elcsíptek és a városba vissza kísérték. Itt a bőrt 
lerakatták, és amazokat kardlapozva elbocsátották, közben kiál
tozván : — Kell bőr ! kell bőr ! — A kárvesztettek visszatérvén 
az osztrák hadsereghez, a kihallgatáson azzal panaszkodtak, 
hogy a huszárok nem érték be azzal, hogy a zsákmányt elfog
ták, de még azon felül „ K a l b e r “-nek is csúfolták, a m agyar 
»kell bőr^-t »Kälber^-nek értvén.

Atyám is azon harmincz kassai polgár közé tartozott, kik 
az oroszok által éjnek idején elfogatván, a „Fekete sas« épüle
tébe zárattak és három hétre rá K rakóba hurczoltattak. A ha
táron ösm eretlen lengyel hazafiak által megvendégeltettek. K ü
lönben is az orosz katonai kiséret által is a legrésztvevőbb 
bánásm ódban részesültek. Atyám egykor egyik kísérőjét do 
hánynyal kínálta meg, mire ez szánakozó tek in tetet vetett reá 
és azt mondá neki : — T edd félre uram ; neked inkább lesz 
szükséged reá, mint nekem  ! — A derék cserkesz nyilván azt 
vélte, hogy e szegény foglyok Szibériába fognak kerülni.

Krakóban Legedicz várparancsnok személyesen jö tt be a 
foglyokhoz és igen nyájas módon kijelentette előttük, hogy a 
mi hatalmában áll sorsuk m egkönnyítésért, szívesen meg fogja 
tenni.

Midőn aztán három havi fogság után kiszabadultak, a len
gyelek minden egyes fogoly részére, hazautazásuk könnyítésére 
bizonyos összeget küldtek elölegképen.

Dr. A lexy Lajos már csak az egyedüli, a ki ezen harmincz 
•kassai polgár között életben van.

Néhai P o lá k  F e ren cz  leánya E te lk a , 
férjezett r u m u n y e s i  F á b r y  J á n o sn é .



Az első honvédzászló Budavár fokán.

(of@ \^U DAVA R ostrom áról sokat hallottunk, olvastunk, de 
uFsijj hogy ki tűzte ki az első m agyar zászlót a vár fokára, 

&e?S továbbá ki lőtte le Hentzit, a ki a vár védelm ében elesett, 
azt kevesen tudják.

1849. május hó 21-éré virradtunk.
Egész éjen át erős ágyúzás folyt, mely leginkább arra 

szolgált, hogy a várőrséget félrevezesse, mintha roham egy
ham ar nem lenne készülőben.

S ezen rohamra már két órakor éjfél után készültek 
honvédeink.

Kmetty a Vízivárosban iparkodott a czölöpzettel védett 
vízmüvet hatalm ába ejteni, Nagy Sándor pedig a K risztina
várossal szemben ütött résen vezényelte a roham od

A honvédek egy része az ostrom létrákat hurczolta és 
tám asztotta a falaknak, más része pedig a bástyákon álló hor- 
vátokat vette czélba, a kik szinte szakadatlanul lőttek a m a
gyarokra.

Ezek pedig állták a tüzet, rohantak előre, fel a létrákon, 
és ha lehullott tiz, csüggedtelenül kapaszkodott fel a tizen
egyedik.

Nagy Sándor személyesen vezeté, buzditá katonáit.
A mint szürkülni kezdett, a távcsöveken mindent tisztán 

lehetett látni.
Görgei a Svábhegyen, Heiderich pesti polgár nyárilakában 

tanyázott.
11
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Ennek a verandáján járt fel s alá nyugodtan. Itt volt fel
állítva több távcső; mind a vár felé irányozva.

A kartácstüz és fegyverropogás már jó másfél óráig ta r
tott, midőn a volt nádori, most királyi kerteken keresztül, a 
kem ényen eltorlaszolt várkapu mellett először egy, majd több 
zászlóalj kapaszkodott fel a várfokára.

A várörség, daczára annak, hogy roham ot várva, már több 
nap óta szüntelen talpon volt, kem ényen ta tó ttá  m agát és 
kétségbeesve védte a jól m egerősitett várat.

Kartács és puskatüzzel fogadták a honvédeket és szu
ronynyal döfték le a létrákon feltolakodó ostrom lókat

Mind hiába ! A rajongásig lelkesült honvédek vakon ro 
hantak fel, a fejük fölött fenyegető tüz-örvénybe, a halált osztó 
fegyverek közé

A vár védelmezői lépésről-lépésre vonultak vissza.
A  fehérvári kapu melletti rondellát olaszok védték; ezek 

voltak a legelsők, a kik a fehér zászlót kitűzték. A többi őrség 
azonban, a horvát határőrök és cseh tüzérek nem adták meg 
m ag u k a t; az előbbiek utczáról utczára védték a várat, a tüzérek 
nem szűntek meg kartácsolni és végre karddal a kézben véd
ték ágyúikat

A fehér zászló úgy négy óra tájban tűzetett ki
Ludvigh kormánybiztos, ki Görgei mellett állott a v e

randán, pillantotta meg legelőször a fehér zászlót.
— A vár a mienk! Ott a fehér zászló! Az őrség kapi

tulál ! Tábornok ur, küldjön futárt Debreczenbe !
— Gondoljon Melasra Marengónál, — adá feleletül Görgei. 

— Az is korán hitt a diadalnak ! Egyébiránt ön m egteheti, én 
még nem !

És nézett tovább a távcsövön.
Most sütöttek ki a hajnal első sugarai.
— Ott, o t t ! — mond Görgei kigyult arczczal. — Ott 

lobog a nemzeti zászló !
— Éljen a honvéd! — tévé hozzá. — A vár a mienk!
Nagyszerű jelenet volt, midőn a nádor^kertjén keresztül-

törő m agyarok közül vagy húszán a zászlótartóval fölkaptak a vár 
fokára és kartácszápor között kitűzték az első nemzeti trikolort.

A közharczosok odább kergették a tüzéreket és a zászló 
tartó megcsóválván a nemzeti zászlót, azt ismét egy más 
orom ra tűzte.
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Azt akarta a derék bajnok, hogy sokan és sok helyütt 
lássák a diadal jelvényét.

A golyók itt is fütyültek körülötte, hullottak lábaihoz, de 
a vitéz bajnok helyt állott, hidegen, nyugodtan, olyan mereven, 
mint maga az orom.

Az első honvédzászló Budavár fokán.

Midőn a mind sűrűbben felkapaszkodó társai lelőtték, le
szúrták a tüzéreket és horvátokat, egy harm adik helyre is 
elvitte a zászlót.

Itt is megforgatta, leszúrta, azután kardot rántott és társai 
közé vegyült, hogy ő is levághasson még néhány ellenséget 
K a s s a i  f i ú  v o l t ,  n e v e  B r u n n e r  E d e ,  ki később az 
ácsi csatában elesett.

11*
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Dicsőség a haza védő inek!
A pesti oldalon, a Duna bal partján töm érdek nép gyűlt 

egybe, a kiket az órákig tartó tüzelés és puskaropogás csalt oda.
Harsány éljenrivalgásokban törtek ki, a mint a nemzeti 

zászlót megpillantották, akkora lelkes éljenzésekben, hogy a 
zaja a várb^ is fölhallatszott.

A főhadiszállás tájékán is éljenzaj keletkezett. — Éljen
zéssel még nem foglaltak el várat, — jegyzé meg halkan Görge i.

Valamelyik banda is bejutott és fegyverropogás közt 
lehallatszott a Rákóczi-induló.

Futár érkezett a fővezérhez, jelenteni, hogy a vár a m a
gyaroké.

Én, a ki ezen sorokat irom, szinte ott álltam a Duna 
partján, s szivem szinte m egrepedt az örömtől, m időn a fekete - 
sárga zászlót lebukni, s helyébe a nemzeti lobogót fölmagasz
talni láttam.

A horvátok utczáról-utczára vonultak vissza, m elyeket 
eltorlaszoltak; végre a házakba vették be m agukat és az 
ablakon keresztül lőttek a honvédekre.

A m agyaroknak minden talpalatnyi tért vérrel kellett 
hatalm ukba keriteniök. Hentzi az őrséget derekasan itatta és 
katonái a rajongásig voltak fanatizálva.

Honvédeink fel voltak bőszülve ezen konok ellentállás 
fölött. Mint dühös oroszlánok rontottak  a házakba és irgalm at
lanul szúrták le az ellenszegülőket.

Sok helyütt az ablakon keresztül dobták ki az utczára.
Alnoch horvát ezredes tudvalevőleg a budai lánczhidfőt 

akarta, csupa boszuból a levegőbe röpiteni, s a midőn az ezen 
tettel m egbízott aknász m egtagadta az engedelmességet, ezt 
lelőtte, azután maga sütötte pisztolyát a felrobbantó puska
por közé.

A robbanás csekély kárt okozott a lánczhidnak, de Al- 
nochot darabokra szaggatta.

Azon rést, melyet a régi fegyverház m ellett Hentzi sze
mélyesen védett, a 19-ik és 47 ik honvédzászlóalj foglalta el.

Ritka eset korunk haditörténelm ében, hogy valamely várat 
teljes réstörés után még utczáról-utczára védjenek, még ritkább, 
hogy a várparancsnok a vár védelmében karddal kezében 
essék el.
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Mert Hentzi, ki a reá bízott várat bámulatos kitartással 
védelmezte; egy honvéd golyója által mellén találva, halálát lelte. 

S ki volt ezen honvéd?
Följegyezte nevét a történelem ?
T ó t h  L a j o s  v o l t ,  e g y  k a s s a i  f i ú !

D r. llo h eu a u er  ly n á c z .



Az első orosz csapat megjelenése hazánkban
1849-ben.

BBAN az időben, midőn M agyarországban a szabadság

a harcz vivatott, nem voltak még távirdák, vasutak, a Pest- 
Vácz közöttit kivéve és a hirlapirodalom sem vo lt any- 
nyira kifejlődve, mint ma. Term észetes tehát, hogy a hírszol

gálat is nagyon primitiv volt, úgy, hogy a harcztéren végbe
ment esem ényekről a távol eső vidékek csak igen későn s 
hiányosan értesültek így történhetett csak, hogy annak idején 
az orosz csapatok jöttéről igen sokáig semmiféle bizonyosat 
nem tudtak  és csak utazóktól vándorlóktól hallottak egyet-m ást, 
mi azonban rendszerint az igazságnak nem feleit meg. Annyit 
azonban mégis határozottan tudott m indenki, hogy egy orosz 
zászlóalj Galicziában készenlétben állott és hogy lassú m enet
ben Bártfa felől közeledik.

Nagy-Mihály mezővároska az oroszok menetvonalán kivü! 
látszott lenni, de daczára ennek, a rém hírre ott is készülődések 
történtek. K a z i n c z y  10.000 emberrel Ungvár alatt táb o ro 
zott és előcsapatát egész Nagy-M ihályig tolta Itt a tüzérkaszár
nyában vagy 25 huszár volt, kik őreiket Eperjes felé állították fel.

Enyhe nyári nap volt. Az eperjesi úton két huszár állott 
őrt. Az egyik már éltes ember, szigorúan fegyelemhez szokott 
katona volt és a szabályokat be is tartotta. Ellenben a m ásik 
még fiatal ujoneznak látszott és puskaport még nem igen sza
golt. Nyugodtan feküdt a fűbe, lova kantárszárát kezében tartva 
s nem gondolt hivatásának komolyságára. Egy paraszt közele-
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dett feléje s figyelmeztette, hogy a közeli halmon két lovast 
vett észre; úgy lehet, hogy ellenségek. A rekruta ránézett, de 
nem szólt semmit s tovább is fekve maradt. Egy kis idő 
múlva a paraszt ism ét hozzájött és aggódva m ondta, hogy az 
em lített halmon most már 8—10 lovas katonát lát. A huszár 
most megfigyelte a dom bon levőket, kik kozákok voltak, azután 
károm kodva lovára pattant és egyenesen a kozákok felé vág
tato tt. Azok azt hivén, hogy a huszár háta mögött bizonyára 
nagyobb sereg van, m ert különben nem lett volna bátorsága 
egyesegyedüi feléjök jönni : — visszavonultak De nem sokára 
vagy 50 em ber ism ét előjött s miután csak azt az egy huszárt 
látták, nekibátorodtak, körülvették s elfogták ; azután galopban 
közeledtek Nagy-Mihályhoz, mit az öreg huszár észrevéve, sie
tett a laktanyában lévőket erről értesiteni. A  káplár, ki a kis 
csapatnak parancsnoka volt, ép a nagy piaczon egy boltban 
pipát és dohányt vett. Midőn m eglátta a szaladó őrt, az ajtóba 
lépett s azt kérdezte tő le: »Józsi, mi b a j? 4 A huszár a nélkül, 
hogy a lovát megállította volna, oda k iá lto tta : »Jönnek a m usz
kák !“ Erre a káplár ott hagyott pipát, dohányt és az egyik 
oldalutczában lévő kaszárnyába igyekezett jutni. De akkor m ár 
vad rohammal kanyarodtak be a nagy piaczra a kozákok s a 
hogy egy kerítésen átmászni akaró káplárt megláttak, m egfog
ták, visszarántották és béklyót rakván kezeire, egyik kozák a 
nyergéhez kötötte A káplár m egadta magát, miután a m ene
külés lehetetlen volt.

Ezalatt az őrt álló huszár elért a kaszárnyába és é rtes í
tette az ottlévőket a veszedelemről. Ellenállásra nem igen lehe
tett gondolni, mert az ellenség aránytalanul nagyobb volt. E l
határozták tehát, hogy a kaput bezárják és a laktanyának egy 
félre eső utczára nyiló ablakán kimásznak. És e tervet végre 
is hajtották. Ezután még a Laborcz folyócskát uszták keresz
tül és Szobráncz körül keresték fel a m agyar sereget, hogy a 
rémhírt átadhassák. A kaszárnyában m aradt lovak, nyergek, 
pokróczok és más felszerelési dolgok mind a kozákok zsák
mányául estek, m elyeket ők magukkal hurczoltak. És miután 
féltek a m eglepetéstő l: lóhalálában igyekeztek tovább jutni s 
igy a rablottakból sokat el is veszítettek.

A nagypiaczon állott akkor Schmidegg nyug. cs. kir. 
huszárkapitány és nézte, hogy mit művelnek az oroszok. Midőn 
őt egy kozák meglátta, azt gondolta katonasapkája után Ítélve,
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hogy honvéd *— hozzá ugratott és kancsukájával végigvágott 
rajta. Erre odajött egy orosz tiszt, kivel Schm idegg nagynehezen 
m egérttette, hogy ő tulajdonképen császári osztrák tiszt. Ezt 
hallva a kozáktiszt, rákiált a legényre, ki gyorsan a nyeregbe 
pattant. Most olyan jelenet következett, mely megfagyaszthatja 
az em ber ereiben a vért. A  tiszt elővette a kancsukát és a 
katonát arczán, mellén, fején m indenütt, a hol csak érte, ütötte 
verte. Azt lehetett volna várni, hogy a kozák rögtön kifordul a 
nyeregből, de ez nem történt meg, hanem nyugodtan csapatja 
után lovagolt s ahhoz csatlakozott

A  többi kozák, mig ez történt, széjjeloszlott a parasz
tokhoz és tőlük vutkit (pálinkát), tyutyut (dohányt) követeltek . 
Azok azonban csak tejet tudtak nekik adni, mit az oroszok 
szintén örömmel fogadtak és egy hajtásra kiittak köcsög számra

Ezzel vége volt az első orosz inváziónak.
Később 80.000 orosz ment Nagy-Mihályon keresztül, hol 

3 napig tartózkodtak. V álogatott csapatoknak kellett lenniök, 
m ert fegyverzetük pompás volt. A lovasságnak gyönyörű lovaik 
voltak* és minden ezrednek más-más színű fehér, pej, fekete 
stb. A tüzérek szintén nagyszerűen voltak felszerelve. A gyalo g 
ságnak, daczára a nyárnak, hosszú, földig érő bélelt köpenyege 
volt. Eredeti volt az orosz seregeknél a m enetelés. Némely 
csapat előtt fantasztikus öltözetben haladtak az u. n. előtánczo- 
sok, kik különféle lelkesítő, hírt, dicsőséget zengő dalokat éne
keltek folytonos tánczolás között.

A bekvártélyozott legénység szigorú fegyelmet tartott. Igen 
sok tiszt jól beszélt németül s minden cselekedetük arra enge
dett következtetni, hogy müveit, tanult egyének, Riga környé
kéről. Özv. Sztárai Mária grófnőnél voltak elhelyezve a főbb 
tisztek. Négy ezredzenekar kitűnő szerenádot rendezett a gróf
nőnél és igy ezzel is bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy nem 
oly barbárok, mint általánosan hiszik.

A nyári idényben vagy háromszáz sajátságos keleti öltö- 
zékü ázsiai cserkesz is táborozott néhány napig Nagy-Mihály- 
ban. Apró kis lovaik rendkívül kitartóságot tanúsítottak. Bevo- 
vonulásuk is furcsa volt s mindjárt észre lehetett venni, hogy 
nem rendezett, szervezett katonaság. Mint a szélvész rohantak 
a nagypi^czra és vagy kétszer-háromszor körüllovagolták, foly
tonos csatakiáltásokat hallatva. A leggyorsabb vágtatásban le
kapták fegyvereiket és ism ét feltették, a sapkáikat pedig ledo-
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hálták s midőn a legszéditőbb sebességgel haladt a ló, lehajoltak 
és fölemelték. Voltak közöttük olyanok is, kik előtt az irás és 
betű nem volt ismeretlen. Egy vezetőt igy hivtak : Aschlengerie 
Zembatow, mig a szolgájának, egy tömzsi, kis em bernek a 
neve : Dunakai B’kow volt. A cserkeszek hadifoglyokat is húr- 
czoltak magukkal, azonban miután tudták, hogy Ungvár alatt 
huszárok vannak, igen tisztességesen viselték magukat És mi
dőn egy reggel hírül vették, hogy a huszárok közelednek : ilyen 
kiáltásokkal : Vengre, Vengre huszáré futni kezdtek és egy pil
lanat múlva üres volt a város. Félelm ük alaptalan volt, m ert a 
Kazinczy huszárság nagyobb része el sem mozdult helyéről.

Nagy-Mihály lakossága a nem távol gyakorló fölkelöket 
látva, el volt készülve arra, hogy minden pillanatban m eglepe
tik, mely m eglepetés végzetessé válhatott volna a városkára. 
De minden csendes maradt, m ert a háború nagyszerű szinjátéka 
a Tisza vidékére terelődött, hol be is végződött.

ld b .  M e g a y  A d o lf .



Az oroszok és a magyar pénz.

)IUTÁN a m agyarok 1849. junius 24-én reggel elhagyták 
a várost, mindenki izgatott kíváncsisággal várta az orosz 
csapatok megjelenését.

Én is kim entem  a Malom-utcza felé (Most Kossuth Lajos- 
utcza), m időn egyszerre egy kozák jelent meg a Haydu-féle 
ház sarkán.

Itt, a jelenlegi Strausz —Szegő bolthelyiség helyén bor
mérő pincze, úgynevezett »lebuj« volt, a honnan a korcsm áros 
egy kancsó borral jö tt fel, hogy a kozákot megkínálja.

Ez azonban rázta a fejét és azt kívánta, hogy előbb a 
korcsm áros igyék. Nyilván attól tartott, hogy méreg van a 
borba keverve.

Én azután kifelé siettem  a Fischer kerten keresztül a Vám- 
utczába, a hol az egész orosz sereg bevonulását láttam.

Szép rendes hadsereg v o lt; a gyalogság sötétzöld egyen
ruhában, sisakkal, a lovasság egyenlő szőrű lovakkal.

Az előcsapat után jö tt a fővezér, Paskievics herczeg és 
Konstantin nagyherczeg, a ki azután gróf Dessewffy Ferencz 
palotájába szállt.

Leginkább csodálkoztunk a fölött, hogy köztük czivil em 
ber is lovagol. Alig hittünk szemeinknek. Bilitzer, volt kassai 
lakos. Nyilván vezetőül szolgált.

Megérkezésük után kiadatott a parancs, hogy kiki sz á l
tassa be a m agyar pénzt, a Kossuth-bankót, m ert ezek el fog
nak égettetni.

H arm adnapra azután a nagysétatéren tüzet gyújtottak és 
a beszolgáltatott m agyar papírpénzt elégették.
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Én akkoriban H aader M. és Társa czégnél, F ő utcza 50 
voltam alkalmazva, s az egyik fonok, Tschida M szinte több 
száz forintot küldött át, de kérdésem re megjegyezte, hogy a 
pénztár még több ezer forinttal rendelkezik, nem tudja azon
ban, hogy mittevő legyen. Én azonnal ajánlkoztam, hogy elvi
szem Pestre, a hol még el fogják fogadni. Főnököm  ugyan 
figyelmeztetett, hogy életem m el játszom, de én nem riadtam  
vissza és kijelentettem , hogy nem Miskolczon keresztül utazom, 
a m erre 60000 orosz mozog Pest felé, hanem Tornán és Rozs
nyón keresztül.

A több ezer forintnyi m agyar papírpénzt mellényem bé
lése alá varrtam, azután felkértem  Schm iedt építőm estert, má- 
sodfönököm Schehovits A. rokonát és a még mostan is élő 
Buday Lipót nyugalmazott mezei biztos apósát, hogy vitessen 
el kocsiján a fővárosba. O szívesen bocsátotta bricskáját ren
delkezésemre, m ert — úgym ond — az oroszok úgy is elvinnék 
s igy m intha csak a város közelében kocsikáznánk, szerencsé
sen kijutottunk az orosz előőrsök között.

Rozsnyóra, szülővárosomba érkezve, azonnal hire járt, hogy 
megérkeztem és Fabriczius főszolgabíró a városházára hivatott, 
hogy Kassáról hii t halljon Elmondtam a történteket, mutattam 
papír és ezüst rubeleket és kopek nevű rézpénzt, s miután 
sietős dolgom volt, még az nap elindultam, hogy a hatóságtól 
kapott útlevéllel Rimaszombat, Losoncz és Balassa-Gyarmaton 
keresztül Vácz felé vegyem az utat.

Váczott a »Kék csillaghoz“ szálltam, s onnan a legköze
lebbi vonattal, — m ert Pest és Vácz között már készen volt a 
vasút, — a fővárosba. Itt rögtön hozzáláttam, hogy a magyar 
pénzen túladjak, s bár rendkívül drágán, de összevásároltam, a 
m it csak lehetett, a portékát pedig Tschida rokonánál »Haibauer 
T estvéreknél“ helyeztem el a Király utczában, a kik azután a 
háború lezajlása után Kassára küldték.

Pesten azt beszélték, hogy minden fiatal em bert összefog- 
dosnak és katona m ondurba bujtatnak, azon voltam tehát, hogy 
minél gyorsabban távozzam, már csak azért is, m ert az oroszok 
már a főváros közelében voltak. Találkoztam göm örbetléri fuva
rosokkal, kik vasat hoztak és hazafelé törekedtek ; jó borravaló 
mellett egyik szekérre felkaptam és indultunk Vácz felé. D una
keszinél utóiért a Spieímann-féle kassai gyorskocsi, a mely, 
hogy az oroszokat kikerülje, szinte Vácznak vette az utat.
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Spielmann Károly barátom  maga is o tt volt, engem azonban 
nem vehetett fel, mert teli volt a kocsi; megígérte azonban, 
hogy az én, Váczon hagyott alkalmatosságomat elém fogja 
küldeni.

Rozsnyóra érve, nagy rém ületben találtam anyám at és a 
lakosságot , m ert m inden órán várták az oroszok tám adását, a 
m iért is az almási szorost eltorlaszolták és nehány kis ágyúval 
ellátták. Az oroszok azonban más felé vették az utat a kraszna- 
horka váraljai vérengzés után, m elynek Hoky István kath. lelkész, 
ki kereszttel kezében állott a nem zetőrök élére, áldozata lett. 
Még m ielőtt kiadta volna lelkét, m indkét kezét levágták. Nem 
jobban járt egy Hricsovszky nevű gróf Andrássy-féle tisztviselő.

Három  napi pihenés után elbúcsúztam édes anyámtól és 
az országutat elkerülve, nehogy az oroszok kezeibe essem, 
bricskámon a hegyen keresztül Torna-felé tartottam . Lucska 
előtt nehány paraszttal találkoztam, kik jajgatva beszélték, hogy 
az oroszok már Bárkára érkeztek. Ijedtemben, hogy most csak
ugyan belékerülök a csávába, felkapaszkodtam  a partra, a hon
nan magam alatt, a mély útban vagy 400 kozákot láttam 
elhaladni.

Hozzám csatlakozott Jám bor nevezetű lucskai biró, a ki 
azt kérdé tőlem, hogy már most m ittevők legyünk ? Én azon 
tanácscsal szolgáltam neki, hogy a mit kívánnak, meg kell 
adni, különben még többet visznek el erőszakkal.

A mint a lovasság tovább vonult, én is leereszkedtem  a 
partról, de itt egyszerre nem csekély m eglepetésem re két hátra
m aradt kozákkal álltam szemben. Az egyik lándzsát, a másik 
pisztolyt szegzett felém és kérdezték, hogy mi járatban vagyok. 
Mondtam, hogy Kassára megyek, s hogy passzusom is van. 
Ok erre pénzt követeltek, s én, hogy tőlük jószerivel szabadul
jak, m indegyiknek egy vörös kétforintos m agyar bankót adtam , 
mire tovább eresztettek.

Tovább folytatván utamat, Bárka előtt egyszerre csak 
négy ágyúval álltam szemben, m elyek m ellett égő kanóczczal 
állott a tüzér. M eghökkentem, de a tiszt kardjával intett, hogy 
csak haladjak el mellettük. Betértem a faluba, a hol a 
főtisztek a bírót és plébánost idézték volt maguk elé. Én kér
deztem a plébánost, hogy mehetek-e odébb, mire azt fe le ié : 
Mit tudom  én. Mi is azt hittük, hogy az égből pottyantak  ide. 
Erre megszólított egy finlandi tiszt németül, hogy mi járatban



vagyok, s megtudván, hogy Kassára igyekszem, a hol oroszok 
vannak, azon tanácscsal eresztett útnak, hogy ha a Szirmay-féle 
csapattal találkoznám és azok feltartóztatnak, csak mondjam, 
hogy már nagyobb úrral végeztem el ügyemet.

S csakugyan találkoztam a Szirmay-féle kakastollas csa
pattal, a mint felértem a hegyre. Ok a társzekerek fedezetét 
képezték. Egy sárosi meg is szólított, hogy mit bujkálok itt az 
erdőben?  Mire a tiszt tanácsa szerint feleltem. Később egy 
gyalog csapatra bukkantam , ezek egy tisztáson egy birkát 
nyúztak és ebédhez készültek. A tisztek között láttam a volt 
kassai ném et színigazgatót Lojaneket.

Én végre szerencsésen elérkeztem Tornára, hol Probszt 
vendéglős, a ki ismert, legnagyobb ámulattal fogadott. így ér
tem még az nap este, mint a ki jól végezte dolgait, szerencsé
sen Kassára, úgy a magam, valamint üzleti főnökeim legna
gyobb öröm ére és megelégedésére.

ld .  K em ény L a jos .



A magyar nemzeti szin és az orosz hadsereg.

Édes anyámmal történt a következő eset.
Az előre nyom uló orosz hadsereg városunk felé kő 

zeledett. A városban már remegve várták megjelenését, 
m ert egyrészt fegyveres erő hiányában komoly ellenállás
ról szó sem lehetett, másrészt pedig oly borzalmas m ende
m ondák szállongtak a vad ellenségről, hogy m indenki már 
maga előtt képzelte ez utolsó ítélet napját.

1849. év junius havának egyik vasárnap délutánján jelen
tek meg először az eperjesi ut felöl, az orosz hadsereg első 
előörscsapatai. Kassa város lakosságának bátrabb része a külső 
cserm elyut felé haladt, ahol jelenleg a katonai alreáliskola van^ 
hogy élő szemtanúja legyen e ritka sziv.^zorongó látványnak.

Először négy kozák bukkant elő a «Furcsa» sűrűjéből k i
nyúló országúton. Kis lovukén macska óvatossággal nyargaltak 
előre, hol jobbra, hol balra tekintve szét. Rövid szemle után 
azonban nyílsebességgel vissza nyargaltak, hogy kis idővel rá 
már nagyobb számmal jelenhessenek meg. így jött szaggatva 
öt-hat, mindig nagyobb*nagyobb csapat, mig végtére sáska
m ódra lepték el az országutat, sürü porfellegeket felkavarva, a 
látványból eltakarva azt, a mi szép s meghagyva a mi félelmetes 
és borzasztó!

Nagyszüleim abban az időben szappanfőzéssel s szappan
kereskedéssel foglalkoztak és saját házukban laktak a Főutczán 
(jelenleg a 41. házszám). Földszinten nyílt boltjuk volt, a m ely
ben szappan és gyertyán kívül — az akkori kor szokása szerint 
— még más egyéb vegyes czikket is árultak és szeszes italo
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kát kim értek Szóval olyanforma szatócs üzlet volt az, m elyet 
még vasárnapon is nyitva tartottak. Nagyszüleien, anyámmal 
együtt a bolt ajtaja előtt várták az oroszok bevonulását. Anyám 
legidősebb fivére ott küzdött — Damjanich parancsnoksága alatt 
— a vörössapkás hősök között, a magyar fegyver d icsőségéért! 
s mig neki a dicsőségből a java része jutott, addig hajadon 
hugocskája csak a nemzet gyászának és megaláztatásának leh e
te tt tanúja Á m de e szomorú állapotok nem lankasztották hon- 
leányi érzelmeit. A szabadság ébredésének nagy napja óta foly
ton nemzeti szinü szalagot viselt nyaka körül, hogy legalább 
ily módon tüntessen amellett, hogy együtt érez a nemzet jo b 
bik részével. És e nemzeti szalag feledékenységből vagy meg- 
szokottságból még az nap is ott volt látható az ő nyakán, aki 
nem is gyanitotta, mily veszély fenyegetheti emiatt.

A kozákok lovas csapata a Malom-utczán át (jelenleg Kos
suth Lajos utcza) vonult be a városba. Mikor a templom elé 
értek, soronként megállva s mélyen meghajolva keresztet vetet
tek vallásos alázattal. Aztán ki jobbra, ki balra kanyarodott, 
mig végtére m egtelt velők a Fő-utcza. A  főszemle után, ami 
szinte a Fő-utczán történt — a bekvártélyozás következett. 
Minden polgári ház hat-nyolez katonát kapott.

E mozgalmas kép anyám at egészen elkábitotta, s igy észre 
sem vette, amidőn egy kozák, iszonyú «spákrev vengerszka» 
károm kodással neki rontott, s megmarkolva a nemzeti szinü 
szalagot, azon egyet csavarva fojtogatni kezdte. Anyám körül 
forgott a világ; arcza szederjes szinben játszott és egy-két perez 
múlva bizonyára megfulladt volna, ha egy arra menő kozák 
tiszt ki nem szabadítja e szörnyű helyzetből. A kozák katona 
jutalma egy pár hatalmas nyakleves volt, am elyből különben 
mindnyájan bőven részesültek fölebbvalóiktól.

Ez esetnek magában véve semmi különösebb jelentősége 
nem volna. Egy katonai brutalitás és semmi egyéb. De a figyel
mes kutatóban önkéntelenül felmerül e kérdés: Hogyan lehet
séges az, hogy ez a tudatlan orosz paraszt katona, aki életének 
javarészét népének vadtörzse között tölti el, aki a saját «én»-je 
s czárján kívül egyéb dologgal mitsem b íbelőd ik ; aki még 
óriási birodalma egyes tartom ányainak a jellemző színét sem 
ismeri, hogy ez az em ber m ost egyszerre — aki eddig Magyar- 
országnak a hírét sem hallotta — nemzeti színünket m egism erte 
s ennek megpillantásánál oly vad, féktelen dühbe tört ki ? —
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Erre csak egy m agyarázat lehet. Ezek a vadem berek ilyesm ikre 
külön instructiót kaphattak.

A vereséget szenvedett osztrák szoldateszka szövetkezve a 
muszkavezető m agyar urakkal féktelen, boszútforraló haragjuk
ban, ily aljas eszközöktől sem riadtak vissza, csakhogy m ennél 
nagyobb m egaláztatást és büntetést zúdítsanak a szegény szo
rongatott nemzetre. Hadd pusztuljon és vesszen el minden, a mi 
m agyar ! S e czéljukat részben el is érték volna, ha véletlenül 
az orosz hadsereg nem rendelkezik sok kiváló, müveit és humá
nus tisztekkel. De ezek eléje álltak a német ármánynak és m eg
fékezték Kaukázus és Ázsia vad indulatait. Töm érdek sok kény
től s ártatlan vértől menekültünk meg ig y !

S ch a lk h á z  L ip ó t.



Egy muszka útlevél.
K özli: Hegedűs Lajosné szül. Soós Róza.

Inkább menlevélnek lehetne nevezni, m ert birtokosának 
szabad m enetel biztosított az orosz csapatok és ezek előőrsei 
között.

Szól pedig ezen, orosz betűkkel irt útlevél, m elyet a negy- 
venkilenczes évekből eltettem , a következőképpen :

»Predsztavitelya szeho projuszkajet cseresz Avanposzti. 
Nacsalnik hlavni. Sveda general Andreofszky Gorcsakoff.«

Magyarul : „Ennek előmutatója átbocsátandó az előőrsökön 
keresztül. Főparancsnokság, Andreofszky Gorcsakoff generális.«

1849. junius 23-án az oroszok közeledtének hírére elhagy
tuk Kassát, hogy Párádra induljunk a fürdőbe.

Kom pokig, Kápolna mellett minden baj nélkül érkeztünk. 
Itt megszállottunk a Károlyi féle grófi kastélyba, hogy néhány 
napig m egpihenjünk.

Egyszerre csak ott term ettek  az oroszok Gorcsakoff tá 
bornok vezérlete alatt, ki szinte a grófi kastélyba szállott.

E leinte m enekülni akartunk, de Royko uradalmi inspektor 
rábírta atyám at, S o ó s  Á g o s t o n t  a maradásra, m ert — úgy
mond — nagyobb biztonságban volnánk itt, a kastélyban, m int 
valahol útközben.

És igaza volt, m ert Gorcsakoff nagyon udvarias, müveit 
férfiú lévén, miután atyám  m egism erkedett vele, maga kinálta 
meg a fentem litett útlevéllel, midőn megtudta, hogy gyógy- 
használat végett Párádra készülünk.

Párádon szerencsésen megérkeztünk és Károlyi gróf kas
télyába szálltunk. Útközben csak egyszer kellett az útlevelet

12
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e lőm utatn i; s sem szülőim, sem a többi gyéren odaérkezett 
vendégsereg nem képzelte, hogy oda is eljönnek a muszkák.

S ez mégis m egtörtént.
Egy nap erős lódobogásra, vad lárma és üvöltésre riad 

tunk fel. Egy púik kozák vágtatott be Párádra, a kik iszonyú 
lárma, szitok és orditozás közt követeltek enni és inni valót, 
lovaik számára istállót és takarm ányt. Az egész lakosságot, de 
leginkább a fürdővendégeket borzasztó rém ület fogta el. Kiki 
azt képzelte, hogy utolsó órája ütött, hogy a vad kozákok ga
rázdálkodásainak ifjú, öreg, férfi és nő áldozatul esik. Volt jaj- 
veszéklés, sirás, rivás, s senki sem tudott magán segíteni, senki 
az erőszakoskodó és dühösen handabandázó kozákokat lecsil
lapítani, már csak azért sem, m ert nyelvüket senki sem értette. 
Rá is tö rtek  már nehány házra és erőszakkal vittek el m in
dent, a mi kezük ügyébe került. Atyám leginkább féltette drága 
fogatát, két szép kocsilovát és egy teli vér paripát, m it m agá
val hozott volt.

Egyszerre mentő ötlete tám adt. Ki tudja, nem használna e 
Gorcsakoff tábornok menlevele ? — Megpróbálom — úgym ond 
— talán van némi hatása. Lesz csak valami tiszt közöttük, a 
ki olvasni tud.

Ezzel kim ent egész bátorsággal és az őt körülfogó kozá
koknak szláv nyelven kezdé magyarázni, hogy ez a levél G or
csakoff generálistól való, vezessék a tiszthez, a ki majd el fogja 
olvasni.

A  kozákok erre alább hagytak a lármával és atyám at a 
csapat vezéréhez vitték. Ez eleinte durván kiabált atyámra, hogy 
mit akar? Mire atyám  kezébe adta a menlevelet Alig hogy 
m eglátta a tábornok pecsétjét és felismerte az aláírást, azonnal 
egész alázattal m eghajtotta magát, mire pedig elolvasta, m eg
csókolta a levelet. Ezt látván a kíváncsiságból oda sereglett k o 
zákok, szinte részt akartak  venni a tisztelgésből és sokan letér
delve csókolták meg a generális aláírását és pecsétjét.

Atyám erre bátorságot vön megparancsolni a tisztnek, 
hogy tartson szigorú szubordinácziót, tiltsa meg katonáinak a 
rablást és hagyja meg nekik, hogy tisztességesen viseljék m a
gukat.

És ezen fellépésnek meg volt a kellő hatása, ugyannyira, 
hogy ezentúl senkinek sem történt bántódása sem életben, sem 
vagyonban.
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Csak egyedül atyám  járta meg, a ki mégis kárát vallotta 
egyik lovával.

Elfogyván ugyanis helyben minden takarm ány, atyám 
Sírokra küldte a kocsist, hogy onnan hozzon szénát, zabot. Ez 
el is m ent két lóval, de csak egygyel tért vissza. A másik he
lyett egy czédulát hozott, melyen valami dzsidás tiszt nyugtázta 
az elharácsolt ló átvételét Midőn hazafelé indultunk, k én y te 
lenek voltunk a kocsüó mellé a telivér paripát befogatni.

Kassára visszatérve nem csekély meglepetésnek voltunk 
kitéve

Lakásunk teljesen ki volt rabolva.
Pedig édes anyám elutazásunk előtt m egtett minden óv 

intézkedést.
A mai Schifbeck-szálló, a F öu tcza  67. sz. ház a mi tu 

lajdonunk volt.
Lakásunkon, régi szokás szerint több titkos fülke volt, 

nevezetesen az ajtóközökben. Ezekbe raktuk a jobb ruhákat, 
az ékszereket és minden értékes tárgyat. Az ezüstnemüt azon
ban a padláson ástuk el, a téglakövezet alatt. Atyám azonfelül 
elm ent a városházára és azt kérte, hogy ha bejönnek az o ro 
szok, szállásoljanak be az ő lakásába valami magasrangu tisztet, 
m ert igy lesz minden baj ellen legjobban biztosítva.

Úgy is történt.
Lakásunkat egy tábornok foglalta el, ki vig em ber lévén, 

esténként adott mulatságot.
Ezen m ulatságokban nők is vettek részt. így többek közt 

V odnyánszky báróné két leányával.
S ezen asszony, ki hozzánk is volt járatos, s kit jó anyám 

legjobb barátnőjének tartott, beszélte el a tábornoknak, hol 
vannak elrejtve a házi urnák kincsei, ki maga is elm enekült a 
büntetés elől, miután ura és királya ellen fegyvert fogott és 
mint nem zetőri kapitány küzdött a lázadó m agyarok soraiban.

A fülkék tehát feltörettek, az orosz tisztek a ruhákat oda
adták kétes hirü nőknek ; — ezeket később fel is ismertük, — 
ékszer, ezüst tud j’Isten hoví le tt; még a bútorainkat is elvit
ték, mint később hallottuk, négy társzekéren. A legnagyobb 
kárt azonban atyám  boraiban tették, m ert feltörvén a pinczét, 
ezrekre becsült legfinomabb tályai aszuborait hol megitták, hol 
elvitték.

Ezen károkat nem is hevertük ki sohasem.
12*



Senasz hacheris.

, Senasz hacheris“ vagy »A szabadság esztendeje«, ez egy 
kis könyvecske czime, mely 1848-ban jelent meg, s m elynek 
szerzője, boldogult édes atyám, R ottenberg Á. M., varannói ta 
nító, korának egyik legnagyobb héber tudósa volt.

A  könyvecske tartalma a szabadság esztendejének apotheo- 
sisa lendületteljes, kötött beszédben. A mit itt kötött beszéd 
alatt értek, azt különös magyarázat tárgyává kell tennem.

A héber nyelvben az egyes betűk nem csak egyes hangok 
megjelölésére szolgálnak, hanem egyszersm ind számokat is je len
tenek. Például a b  — 2, a g  =  3, a k  — 100, az r =  200-at 
jelent stb.

E költem ényben, mely jókora füzetre rúg, minden vers sor 
betűi, ha az általuk képviselt szám okat összeadjuk, egy és 
ugyanazon számot eredm ényeznek, s e szám nem más, mint az 
1848 ik, — illetve zsidó számítás szerint — a világ terem tése 
óta — az 5608-ik esztendő.

E rendkívül nehéz feladat leküzdése mellett a versm érték 
és a rímek kifogástalanok ; s a mü maga olyan művészies kö l
tői alkotás, mely a héber irodalom ban párját ritkítja Maga a 
czim is ezt az évet foglalja magában számokban, s azt jelenti : 
»szabadság.«

Nem kevéssé éidekes tény az, hogy ez a könyvecske 
forradalmi irányú tartalm a daczára is minden nehézség nélkül 
jelent meg — Bécsben, m ert a czenzor im akönyvnek nézte, s 
igy tartalm át nem is vizsgálta.

Ez a kis mü nézetem szerint jellemző tanujele annnak, 
hogy milyen nagy lelkesedést keltett a szabadság ügye Magyar- 
ország népeinek minden rétegében, m ert a zsidó a héber nyel
vet szent nyelvnek nevezi, s profán dolgokra különben nem 
használja fel.

H ottenberg D á v id .



Az utolsó krakói.
Irta: Siposs Aladár.

fél század választ el im már szabadságharczunk dicső 
korszakától.

Minden újabb év megritkitja e fényes korszak szerep
lőinek sorát, sűrűbbé teszi a múlt homályát, melyen azonban mégis 
régi fényükben tündöklenek keresztül szabadságharczunk nagy 
eseményei, szereplőinek nagy alakjai, a harcztér hősei és a toll 
lánglelkü bajnokai, kik m ellett azonban méltán illeti meg a hely 
azokat is, kik a polgári élet mezején küzdöttek névtelenül a 
hazáért, szabadságért.

Azok között, k iknek homlokát ezért övezi a polgárerények 
cserkoszorúja, méltó helyen állanak Kassa polgárai, kik e viszon
tagságos években kétféle ellenségtől szorongatva is m egőrizték 
lelkesedésüket, hazafiságukat s mikor m egkezdődött a m egtor
lás véres munkája, a fogság szenvedésével pecsételték meg 
m eggyőződésüket, hazafias érzelmeiket.

Kassa polgárai közül huszonkettőt hurczolt Krakó várába 
a boszuálló hatalom  önkénye, kiknek a kassaiakat bizonyára 
még ma is érdeklő névsora a következő :

Dr. A lexy Lajos orvos, Bayer János serfőző, Bretz Jonathán 
evangélikus tanitó, Engelman Mihály kovács, Ferenczy József 
református lelkész, G erster Miklós szappanos, Hagen Károly 
könyvkereskedő, Jantner János kereskedő, Klein József szappa
nos, Koczányi Ferencz szabó, Maiéter Vilmos gyógyszerész, 
Mezősy földbirtokos, Nádaskay szabó, Pausz Pál üvegkereskedő, 
Podhorszky Károly szűcs, Polák Ferencz tanár Roth Imre akad. 
festő, Szirovy szappanos, Szilvássy lakatos, Teleki Péter ügyvéd,
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Tom ka Miklós városi tanácsnok, Várjon Gábor városi tanács
nok, W inkler Ferencz kerékgyártó.*

Az itt felsorolt huszonkét polgár közül egyetlen egy férfiú 
van még életben, városunk köztiszteletben álló agg polgára, dr* 
A 1 e x y L a j o s ,  »az utolsó krakói«, mint magát nevezni szokta. 
Az ő elbeszélését közlöm az alábbiakban.

<:•

»Az orosz hadsereg 1849. junius 24-én vonult be Kassa 
városába.

Rém ület előzte meg jöttüket, rém kisérte lép te ik e t: a k o 
lera. A  meleg éghajlathoz nem szokott legénységet a rendetlen 
életm ód következtében borzasztóan megtizedelte a járvány, a 
város lakóit azonban csodálatosképen nem igen bántotta

Engem, mint akkoriban fiatal orvost — beszéli dr. Alexy — 
m inthogy nagy hiány volt orvosokban, a kolerajárvány m iatt 
roppant felszaporodott beteg orosz katonák kórházának vezeté
sére rendeltek ki, segítségem re egyedül egy M a j o r os nevű 
borbélym estert osztva be mellém. Miután a kórházban, mely a 
nagy kaszárnyában volt elhelyezve, már az első napokban ta
pasztaltam, hogy a nagy rendetlenség és a betegek gyakori 
helyváltoztatása következtében össze-vissza cserélték a rendelt 
orvosságokat, arra határoztam  el magam, hogy legnagyobbrészt 
kolerában sínylődő betegeim  valam ennyiének szeszes szerekkel 
vegyitett teafőzeteket rendelek. Az uj orvosság rendkívül ízlett 
muszka betegeim nek, a kik nem is késtek kifejezést adni elis
m erésüknek, váltig hangoztatva, hogy én vagyok a „najlepsi 
lekar“, vagyis a legjobb orvos.

A kórház betegei folyton szaporodtak s m indjobban m eg
telt az épület halotti kam arának berendezett pinczéje, hová sze
kérszámra hordták be az utszélen felszedett holttesteket is. 
Azonban nem egy élőt is szállítottak be a h a lo ttak k a l; magam 
is találtam egy Ízben a halottas kam rában egy még élő katonát, 
a kit rögtön felvitettem, s sikerült is teljesen meggyógyítanom 
és egészségesen bocsátanom vissza hazájába.

* A névsort teljes hitelességgel megállapítanom nem sikerült. Dr. 
Plath volt akadémiai tanárnak a városi levéltárban található följegyzése 
szerint 22-en voltak, mások szerint többen, nevezetesen a Kassáról Krakóba 
hurczoltak közt említik még Kónya Mihály, Koncz József és Weber kassai 
polgárokat, végre Elischer Károlyt, ki még akkor eperjesi lakos volt.
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Ezen orvosi működésem közepette fogtak el egy éjjel laká
somon, nyilván tévedésből a kassai fegyvergyár igazgatója 
és jeles helybeli puskamüves, Alexy Lajos helyett, kinek azon
ban sikerült idejekorán elm enekülnie. Nem akartam  elhinni, 
hogy engem, a kórház egyetlen orvosát, minden ok és vizsgá
lat nélkül elvigyenek, de bizony senki sem vizsgálta ügyem et, 
elhurczoltak s igy betegeim  a borbély Majorosra m aradtak. Az 
ügyes borbélym ester, bár még sebész sem volt, m indamellett 
még két hétig gyógykezelte a betegeket, úgy segítve rajtuk és 
magán, hogy reczeptjeim re két álló hétig írogatta rá szorgalma
san : r e p e t a t u r !

Az éjjeli elfogatások gyorsan ism étlődtek. Egym ás után 
került fogságba mindenki, a ki bármi okból gyanús volt, s rö
vid idő múlva huszonkét tekintélyes kassai polgár várta bizony
talan sorsának hova fordulását

Mintegy két hetet töltöttünk még mint foglyok Kassán, 
a mai szegények házában, m elyet magas palisszádokkal körül
véve fogházul használtak. Két hét múlva útnak indítottak m ind
nyájunkat Lengyelország felé

Orosz fedezet alatt gyalogoltunk Eperjesig, hol a katho- 
likus gymnasiumban helyeztek el bennünket. Ugyanazon a szal
mán töltöttük itt az éjszakát, melyről csak előző nap hordták 
ki a kolerában elhalt orosz katonákat s másnap szekereken in
dultunk tovább. A lengyel határon őreinket osztrák katonaság 
váltotta fel, s ezek kisértek K rakóba, hol a fellegvárnak három  
m eglehetősen szűk szobájában helyeztek el bennünket, még 
ötvenegy magyarországi fogolytársunkkal e g y ü tt; összesen te 
hát hetvenhárm an voltunk Napi lénungunk öt pengő krajczár 
volt fejenként.

Röviddel m egérkezésünk után megkezdődtek a kihallgatá
soknak nevezett zaklatások. Már több ilyen kihallgatáson estünk 
keresztül, m időn végre a vár parancsnoka L e g e d i c z  tá b o r
nok elé állíttattak bennünket. A katonás, de emberséges főtiszt, 
ki úgy látszik maga sem tudta, m iért vagyunk tulajdonképen 
internálva, /nikor a kihallgatás folyamán arról értesült, hogy 
gyakorló orvos vagyok, utasított, hogy ügyeljek fogolytársaim 
egészségére, m ert a kolera ott is nagyon terjed.

Erre az em berséges felszólításra bennem is fölébiedt az 
orvos s azt jegyeztem meg, hogy m indenekelőtt szabadabb 
mozgásra lenne szükségünk, m ert a magas falakkal körülvett
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kis udvar, hova néha sétálni kiengednek, oly szűk és levegője 
annyira fülledt, hogy a séta után egészen átm elegedve térütik  
vissza szobáinkba.

Szavaimra a várparancsnok a porkolábhoz fordult, azzal a 
katonásan rövid parancscsal, hogy ezentúl naponként a vár sé
tányára bocsássa ki az u r a k a t .

A m ogorva cseh protószt, ki eddig csak Kossuth kutyák • 
nak nevezett minket, láthatólag zavarba hozta az u r a k  szó ; 
az igaz, hogy nem is emlegette többé nekünk sem Kossuthot, 
sem a kutyákat,

A tábornok engedélye nagyon megjavította helyzetünket. 
A sétányról, melyet maga a tábornok ültetett, rem ek kilátás 
nyilt Krakó városára. A vár alatt sétáló krakói lengyel nők 
szorgalmasan keresték föl szomszédságunkat, s a csókhintéssel 
sem fukarkodva, igyekeztek rokonszenvüknek mentői élénkeb
ben kifejezést adni. A rózsás női ajkakról felénk szálló csókok 
hamar felvillanyozták a fiatalabbakat, akik — élükön M a 1 é t e r 
Vilmossal, a legnyalkább legénynyel köztünk — nem is késtek 
hasonlóan viszonozni a rokonszenv gyöngéd nyilvánulását.

Fogságunk napjainak egyhangúságát csupán egy érdekes 
epizód zavarta még meg. Egy Ízben ugyanis találkoztam egy 
volt gróf F. uradalmi fiskálissal, ki mint czivilbiztos m űködött 
a haditörvényszéknél s a kit én a grófi családnál töltött neve- 
lősködésem  idejéből jól ismertem. Megszólítottam, de ő meg
lepetésemre tagadta, hogy ismer, tagadta akkor is, m ikor em 
lékeztettem arra, hogy a varannói parasztlázadás kitörésekor az 
üldöző parasztok elől hozzám menekülve, halálos rém ületében 
ágyam alá bujt, s ott töltötte az éjszakát, mig másnap m eg
szabadult.

Ezzel a gyászmagyarkával évekkel később Kassán hozott 
ism ét össze a sors. Ekkor már m egism ert s midőn krakkói 
találkozásunkat fölemlítettem, azzal m entegetődzött, hogy az 
időközben m egnőtt szakálam m iatt nem tudott rám ism ern i...? !

Két hónapi fogság után végre ütött szabadulásunk órája, 
valam ennyiünket hazabocsátottak, megengedve azt is, hogy 
előfogatot vegyünk igénybe, persze saját költségünkön.

Mielőtt azonban hazaindultunk volna, felolvasták a foglyok 
névsorát, s kinek-kinek kifizették az utazási időre eső öt kraj- 
czár napi zsoldot. A névsor ^felolvasása után S t a r k  Gábor
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gölniczbányai ügyvéd fogolytársunk jelentkezett, hogy ő nincs 
a névsorban, a nevét legalább nem olvasták fel.

— H át hiszen akkor már régen hazam ehetett volna ! — 
volt az auditor lakonikus kijelentése.

Már elhelyezkedtünk a szekereken, m ikor hozzánk sietett 
a profósz s egész elérzékenyülve vett tőlünk búcsút azzal, hogy 
soha sem voltak még olyan derék úri em berek az ő őrizete 
alatt. . .

Végre m egérkeztünk Kassára. Ö röm telt szivvel sietett 
m indegyikünk övéihez, engem azonban szomorúság várt idehaza. 
A fogságom m iatt kiállott aggodalom nak szeretett első nőm 
súlyos betege, majd halottja lett. így most kettős fájdalomnak, 
a hazafi és férj bánatának súlyát viselve kezdtem meg a g y á
szos emlékű ötvenes év ek e t.. .



A kassai lőpormalom földúlása.

GY ecsetvonás a szomorú, de magasztos képhez.
A vakon engedelm eskedő m uszkacsapatok, sáska 

m ódra lepték el Kassát 1849. esztendő nyarán. Nem 
kegyetlenkedtek, csak raboltak és pusztítottak.

Hogy az a durva és a pórnép legalsóbb rétegéből fegy
verre szó líto tt muszka katona nem esebben érzett a hazai t ó t 
n á l ,  bizonyítja a következő eset.

Édes apám, a 1 6 —17 esztendős honvéd elkerült csapatától 
s lerongyolva, fegyver nélkül m enekült a tábor felé

A  szántóföldön m unkálkodó fenyőszál-magas tót paraszt 
szitkozódva ered t utána a megviselt gyerek-honvédnek és egy 
szénaszoritó rúddal tám adta meg a »K o s s u t h - k u t y  á t.«  Le 
is ütötte volna, ha egy muszka katona, valószínűleg előőrs, rá 
nem m ordul:

— Ne bántsd őt, hisz ez neki k ö t e l e s s é g e !
A kis honvéd tisztelgett a nem es szivü ellenségnek, aztán 

bántatlanul sietett a többiek után.
Pusztítás és pusztulás volt mindenfelé.
A hogy a muszka tisztek arról értesültek, hogy K assán 

lőpormalom is van, rögtön kiadták a parancsot az alsó külvá
roson túl, a Hernád mentén fekvő lőporm alom  elfoglalására.

De a csöndes, néma épületben nem találtak halált osztó 
lőport; a Hernád vize elmosta A m b r u s  L a j o s ,  Kassa egy
kori tekintélyes polgára volt abban az időben a gyártóm ester. 
Maga, akkor már o tt küzdött a többiekkel a honvédtáborban.

Mielőtt beállott honvédnek, 25 mázsa kész puskaport doba
to tt be a Hernád vizébe, hogy ne onthassanak vele magyar vért.
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A muszka katonák az üresen álló épületet teljesen feldúl
ták, hisz hetekig táboroztak benne.

Aztán neki m entek a lőpor-száritó-m ühelynek és a többi 
m elléképületnek, hogy rom m á tegyenek m indent. A réz és vas
részeket próbálták leverni, a minek az lett a vége, hogy sok 
muszka katona nem látta többé a csata tért; m ert a száritó- 
mühely fölrobbant és az utolsó dördülés légbe röpitette az 
»Atyuska« engedelm es katonáit. A Hernád m edre azoknak is 
ágyat készitett. A  pozsonyi puskaporost breviter fölakasztották, 
bizonyára a kassait se kim élték volna meg, ha otthon találják.

S á r o s t  Á r p á d .



Ebből áll a köszönet.

Vilmos nevet viselő 10-ik huszárezred IV. divíziójában 
szolgáltam Galicziábam Egyenruhánk világoskék volt, 
csákónk zöld, a zsinórzat feketesárga. Ebben a ruhá

ban küzdöttünk az egész szabadságharcz alatt.
Abban az időben ezredünk négy divizióból állott, a m e

lyek közül csak a III. és IV. Zichy gróf és Abrahám y őrnagyok 
vezetése alatt m ent át M agyarországba 1848. év május havá
ban, hogy hazánk szabadságáért vérünket onthassuk.

Nagy-Mihály és Terebes vidékén elszállásolva eleintén 
sem m i szolgálatot sem teljesítettünk, hanem mindenféle javítá
sokat a ruhákon és a lószerszámokon végezve, készültünk a 
küszöbön álló harczra.

Teljesen ellátva mindennel, m egkezdődött a menetelés 
Pest felé, minden pihenés nélkül. A fővárosba érkezvén, egy 
napi pihenés után Parndorf felé indult a két divízió, a hol 
már több  csapat táborozott. Rövid idő múlva az egész had
sereg Bruck felé indult, azon túl is voltunk, de a hadsereg 
ismét visszavezényeltetett és Parndorf, Bruck között táboroz
tunk néhány napig

Ezen idő alatt történt egy éjjel, hogy a mint a tűz körül 
heverve jövő sorsunkról beszélgettünk, az ellenséges oldalról 
néhány puskalövést hallottunk. Mi erre fölugrottunk, az akkor 
még szép, erős és jól ápolt lenyergelt lovak azonban annyira 
megijedtek, hogy a puha földből a czölöpöket kirántva, m eg
szöktek. Nagy volt az aggodalom, s sok huszár egészen felsze
relve. kardosán és nyereggel a vállán indult még azon éjjel
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lova keresésére. Igen sok fáradságba került a lovakat össze- 
fogdósni és kicserélni, hog> melyik ló hova tartozik, sőt még 
másnap este sem voltunk tisztában lovainkkal

Bruckból Schwechát felé tartott hadtestünk, a hol az első 
ütközetben részt vettünk. A m agyar hadsereg azonban vissza
vonult s a két divízió Pozsonyba érkezett, a honnan újból Parn- 
dorfba lovagoltunk, a hol hosszabb időt töltöttünk, mig beál
lottak a hideg téli napok. O tt tartózkodásunk alatt, az őrjáró 
csapatok számára négy üres csűr jelöltetett ki pihenő helyül. 
M egtörtént egykor, hogy a mint egy csapatunk őrjáratáról a 
csűrbe tért pihenés végett, egy oszlopon égő gyertya a szal
m ába esett. A szalma meggyűlt s ha az arra járó őr a veszélyt 
észre nem veszi, m indnyájan veszve vagyunk. De még ideje 
korán kizavartak bennünket lovainkkal együtt s csupán egy 
nehány karabély meg csákó m aradt ott. Ez alkalommal nagy 
tűz tám adt s még fokozta a lárm át a tűzben m aradt karabélyok 
elsülése. Az ellenség akkor Bruckban lévén, a tűz láttára reggel 
nagy számmal kivonult Parndorf felé és anélkül, hogy kárt te tt 
volna bennünk, Mosonyig visszaszorított. Innét Budapest felé 
vevén utunkat, Tétény alatt összetűztünk a dragonyosokkal, kik 
csúf vereséget szenvedtek. Budapestre érkezve egy éjszakát 
töltöttünk csak ott, de r agy volt a meglepetésünk, a mint más 
nap több tisztünk hiányzott, a kiket nem is láttunk soha többé.

Budapestről, Vácz, V adkert, Léva felé vonultunk csikorgó 
hidegben, hóban és a nagy hegyeken keresztül Rózsahegyre 
érkeztünk, onnét Poprádra, Felkára, Iglóra, a hol résztvettem 
az utczában vívott ütközetben.

íglóról Szepes-Olaszin s Krom pachon át, minden akadály 
nélkül Kassára érkeztünk, a hol nagy örömmel fogadtak ben
nünket, de a hol a karabélyokat megőrzés végett a raktárba 
kellett adnunk, nem maradván más fegyverünk, mint kard és 
két pisztoly.

Kassáról csapatunk Miskolcznak indult s Kápolnánál tűz
tünk össze az ellenséggel, a hol a huszárság kardjával vitéz
kede tt; de sem a német, sem a m agyar csapat nem tágult, 
daczára annak, hogy az összes német sereg ott összpontosult. 
Pedig ha akkor Görgey csapatjával nem késik, fényesen 
győzünk.

De valósult a fényes győzelem Mezőkövesdnél. Midőn 
Schlick serege a kápolnai ütközet után űzőbe vett és m egkezdte
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az «ágyúzást a még m enetközben lévő csapatunkra Erre a mi hat 
ágyunk az országút mellett tüzvonalba fejlődött és vissza ágyú* 
zott az ellenségre. Az ágyúzás alatt a dragonyosok attaqueban 
közeledtek ágyúinkhoz, de nem sikerült nekik a tám adás, m ert 
mi huszárok Károlyi gróf vezénylete alatt rájuk törtünk, mire 
közülök igen sokan elestek és futásnak eredtek. Mi utánuk 
egészen az ellenség táboráig és két ágyút elfoglalva, nagy öröm 
mel tértünk vissza Mezőkövesdre. Ezen ütközetben a mi czigány 
kürtösünk egy vágással leteritette az ellenség élén lovagló őr
nagyot. A csata után, a csatatéren táboroztunk. Ezen napon 
Görgey egy gyalog századost lövetett agyon, hogy miért, azt 
nem tudom. A mezőkövesdi tem etőben fekszik külön helyen

Mezőkövesdről Tiszafüredre vonult csapatunk, a hol több 
napig táboroztunk s a hol Kossuth is megjelent, a mint hallot
tam haditanácsra és Görgeyt az elkövetett hibákért kérdőre 
vonni.

H adtestünk megindult azután Budavár ostrom ához s útköz
ben a hatvani kisebb ütközet lefolyása után minden akadály 
nélkül Budára érkeztünk Ott a mi két diviziónk nem igen 
sokat működött, csupán készenlétben állva, őrjáratokra voltunk 
alkalmazva Ezen idő alatt m egtörtént úgy mint Bruck alatt, 
hogy egy eskadronnak majdnem m inden lova m egszökött n y er
gestül, felkantározva, pedig akkor már jól el voltak csigázva. 
A legénység ugyanis, valamint a lovak, a házak m entén a kö
vezeten állottak, megkötve nem voltak, m ert nem volt mihez. 
Éjjel, m időn egy háznak a sarkát az ágyúgolyó elsodorta, a 
lovak megijedtek, szétugrottak s csak másnap lehetett őket 
ügygyel-bajjal előkeriteni.

A világosi fegyverletétel után az aradi várba, sánczokba, 
torony magasságú falak közé hajtottak bennünket. A falakon 
minden ötven lépés után őr állott. A sánczokban lovainkat nem 
volt mihez kötni, velük nem gondolt senki, zabot nem kaptak, 
csak egy kis szénát, abból is minden legény a feje alá szerzett 
valamit s belőle az éhes lovak jöttek huzgálni, m ert szabadon 
jártak. A rosszul tarto tt lovak hullani kezdtek s néha több 
napig köztünk hevertek. A legénység puszta földön a porban 
hevert, akárcsak az országúton; nem öltözködött át, nem volt 
tiszta ruhája, csizmáját nem  vetette le, m ert fázott a lába, nem 
m osakodott, nem fésülködött, takarója nem volt, meleg ételt 
nem kapott. Négy legény kapott egy rósz kenyeret 24 órára,
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pénzünket elszedték és az aradi piaczon elégették. Nem tudtam , 
m ert naptáram nem volt, m ikor van vasárnap vagy ünnepnap, 
néha hallottuk a harangokat s ilyenkor gondoltuk, hogy vagy 
tem plom ba harangoznak, vagy valakit tem etnek. Annyit tudtam, 
hogy két álló hónapig tarto tt e nagy nyom orúság; magunk 
között csináltuk az Ítéletet, hogy minden tizedik legényt agyon
lőnek, a többieket pedig húsz évre besorozzák. Végre k im ond
ták az Ítéletet, hogy mindenki különbség nélkül tiszti vagy 
altiszti rangjára nézve, mint közlegény 8 évre besoroztatik. 
Szépen néztünk ki, m ikor két hónap múlva kivezettek a sán- 
czokból. Úgy adtak át m inket további vezetés és megőrzés 
végett egy csapat dragonyosnak. így kisértek Aradon, Pesten , 
Pozsonyon át Bécsbe. M indenütt bám ulta a nép Kossuthnak 
csúf, piszkos, kiéhezett, rongyos katonáit, különösen a bécsiek. 
Bécsböl kisért m inket egy uhlánus csapat a Semeringen keresztül 
egész Ehrenhaus községig Stájerországba, a hol a 9-ik huszár
ezred megalakult. Útközben pénzt nem kaptunk, csak ebédet, 
mást semmit, a még m egm aradt lovakat kantárszáron magunk 
után vezettük.

A teljes nyolcz évet leszolgáltam. Ezen idő alatt m egfor
dultam különféle helyeken, Grátzban, Brünben, Prága, Königratz, 
Josefstadtban, a hol a rebellis urak zárva voltak. Volt alkal
mam őket látni, m ikor tem plom ba kisérték az olasz katonák.

R épán z/cy  I s t v á n .



Ezelőtt 50 évvel.

és igazi hazafi volt Dessewffy István tábornok, ki 
[t’j^C  a múlt század elején Kis-Szeben sz. kir. városban VI.

oszt. gymnáziumot alapított s annak vezetését a piaris 
ták rendjére bízta. Soha áldásosabb m unkát nem végzett egy 
szerzet, mint a Sárosm egye határán, Lengyelország közelében 
m űködő piaristák rende. A sok környékbeli nem es ifjú, a de 
genere A ba és Tekule nem zetség fia, a kisszebeni, héthársi és 
a nagysárosi p dgárság gyerm ekei mind e hazafias*rendnél n e 
velkedtek, hol a nevelés és tudom ányosságnak első csiráit én 
is elnyertem . Főleg hazafiságra és hazaszeretetre taníto ttak  azon 
borongós és kétes jövőjű időben, midőn a haza fölött az abso- 
lutizmus és az elnyom ás sötét felhői tornyosultak.

És megjöttek az 1848-ik év napjai, azok a napok, m elyek 
dicsőséggel és a m agyarnak herosi tetteivel töltik  be a tö rté 
nelem lapjait s melyekről elmélkedve — eszem be jutnak a 
Kis Szebenben akkor átélt örömteljes és dicsőséges napok. 
13 éves fiú és IV. gramatista voltam , osztálytársa m indm eg
annyi ismert s a közéletben oly nagy szereplő férfiaknak; ezek 
voltak: Dessewffy Sándor, Krajnik Mihály, Pillér Miklós, Ujfa- 
lussy Gusztáv, H odobay, Jekelfalussy, Lányi Miska és Kapy 
Imre.

Alig hangzott el a pesti ifjúság éljenzése, máris Petőfi 
„Talpra m a g y a r já t  szerte széjjel énekelte a kisszebeni ifjúság; 
szürke nadrág rajta veres zsinór, tricolor kokárda a kalapon, 
ez volt o tt is a márczius 15-iki szabadság jelvénye — Fiuk ! 
nagy ünnepélyesség készül a városban — hangzott el egyszerre
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a diákság között -  illuminatió és a nemzeti trikolórnak a tem 
plom tornyára való kitűzése. Ki is vonult a polgári nem zetőrség 
— régi két sildos csákó, m agyar nadrág és frakkban, úgy mint 
a városokban elő volt Írva, — s a tem plom  előtti téren felállva 
Szányik őrnagy vezetése alatt ünnepélyesen bevárva a pillanatot, 
m ikor Pajer polgár a m agyar zászlót a torony orm ára feltüzte; 
erre általános és lelkesült éljenzés felelt s Szányik őrnagy 
«Fajért« kom m andiroz Klapp! Egyetlen puska sem sült el. 
Á ltalános m egdöbbenés, rossz omen mondták, rossz vége lesz 
a m agyar szabadságnak! Mi tö rtén t?! egy idegen ott tartózkodó 
gyógyszerész volt megbízva a puskapor beszerzésével, a ki 
pecsovics érzelmeinél fogva, rossz puskaport vett s az összes 
fegyverek ekkép csütörtököt mondtak.

És azután jöttek a nagy harczok — a névtelen hősök 
győzedelm es csatái — az ágyuk moraja és a haldoklók végsó
hajai közti éljenzések Megjelenik Schlick tábornok a kassai 
hegyen, hová Sáros és Szepes nemzetőrei siettek ; ott volt a 
kassai papnövelde 15 kispapja is, többek között a m egboldo
gult Uhrinovics, a tarczali plébános Gedeon L iber János, most 
kakasfalvi lelkész, ki azon eltökélt szándékkal indult a szabad
ság harczába, hogy annak végéig mint tüzér-közvitéz fog .szol- 
gálni. Ám a péterváradi várban majd hogy pórul nem járt. Egy 
ném et honvédtüzér-tisztnek m egtetszett az amúgy is kis és vézna 
tüzér s a privátdineri tisztet akarta rásózni, mire Liber m eg
ijedve az uj hivatalával járó amúgy is terhes teladattól, m eg
súgta a hadnagynak, hogy ezen méltóságot, mint volt kispapra 
ne ruházza reá, mire Liber (ezelőtt Szabados; azonnal főágyus- 
nak avanzsirozott.

A  szabadságharcz lezajlása után Péterváradról 100 m ért
földre gyalogolva visszatért Nagy Sárosra s egy évig hideg láz
ban feküdt, melynek és P échy  Constantin őrnagynak köszönheti, 
hogy nem lett belőle cserepár. Még m ost is őrzi a lyukas tüzér- 
köpenyeget, s m int m ondá : azzal lesz betakarva a koporsóban.

Egy másik kispap boldog emlékű Répászky József, volt 
kollegám, szintén tüzér volt és pedig főhadnagy, ki a világosi 
fegyverletétel után — onnan egész Kassáig darócz-ruhába ö l
tözve gyalogolt.

Mikor Görgey tábornok a bányavárosokon át s a hires 
Branyiszkón keresztül Eperjesre jött, az egész Kis-Szeben gim-

13
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náziumi ifjúsága gyalog, óriási hózivatarban és hidegben E per
jesre sietett a magyar szabadságharcz hős katonáit üdvözölni.

Görgey lóháton Perziáner köpenyben vonult be katonái 
élén Eperjesre, s alig pihenve, a mint onnét távozott, jö ttek  a 
németek. A hátrahagyott honvédség egy félszázada eltévelygett, 
s Berzeviczén át a hegyeken Steibach faluba ért. Itt a falu 
korcsmájában pihenő katonáknek piram isba rakott fegyvereit 
egy erdőkerülő által felizgatott nép felszedvén, a honvédekre 
vetette magát, s nagy dulakodás után a fél század honvédet 
hadnagyostul együtt elfogta. Éppen H éthárson, édes szüleimnél 
időztem, mikor atyámhoz, mint városi bíróhoz egy vezető to p 
pant be és forspontot kért az összevert honvédek részére,

Négyen v o ltak ; véresen feküdtek a paraszt-szánon. Édes 
anyám kim osta fejsebeiket, bekötözte azokat fehér vászonnal, 
és meleg ételt nyújtott a szegény sebesülteknek, s azután neki 
ment a vezetőknek s kipirongatta őket jól, hogy a szegény 
honvédekkel oly irgalmatlanul ne bánjanak. lg n nagy öröm öm re 
is szolgált az, hogy édes anyám ily lelkes honleány.

A szabadságharcz tovább folyt, győzelem győzelm et ért s 
a kis szebeni polgárság mindjobban lelkesedett. Jött a m agyar 
verbunk. hangzott a K ossuth-nóta : »Kossuth Lajos azt üzente« 
végig hangzott a kis város összes utczáin az ifjúság által éne
kelve. Kis-Szebent hü Szebent — kis Debreczennek nevez
ték el.

»Gyere pajtás katonának« czimü dalt százszor is eléne
keltük s osztályomból, mely 25 tanulóból állott, csak egy dél
után 13 ifjú állott be honvédnek. Egy most is élő gyerm ekkori 
barátom  P. M , mint konviktor — séta közben — midőn a V er
bunkosok tánczoltak, kiszökött a sorból és beállott a halálfő- 
csapatba. Másnap édes atyja, ki alispán volt, alig volt képes e 
szándékról lebeszélni, kiskorát és gyengeségét hozván fel okul.

Egy másik társunk hasonlókép akart tenni, de korára való 
hivatkozással, lebeszéltük szándékáról.

És jö tt az 1849-ik évi katasztrófa. Junius elején rebesget
ték, hogy jön a muszka, el is jött s erre bennünket haza bocsátot
tak s a gymnázium épületébe a szabolcsi és borsodi nem zet
őröket szállásoltatták el, hogy a H éthárs felől jövő muszkákat 
feltartóztassák és leverjék. Én haza siettem szüléimhez H éthársra, 
de miután az ut tele volt huszársággal s nemzetőrökkel, a Tárcza 
folyó mentén indultam és igy jöttem  haza. Az nap történt, hogy
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egy 7 huszárból álló csapat Palocsára m ent kém kedni, midőn 
észreveszik, hogy Plavnicza felől nagy kozákcsapat üget Hét- 
hárs felé. A leleményes huszárkáplár trom bitásával hirtelen fel
m ent a palocsai vár orm ára és oly riadót fuvat, hogy a kozá
kok nagy m agyar csapatot vélve ott, hirtelen visszavonultak. 
Másnap 20 kozák jö tt be Héthársra, kik a vujt (biró) után k é r
dezősködtek ; én féltve édes apám at, tolmácsul ajánlkoztam  az 
orosznak és kérdésökre, hogy van-e sok magyar csapat a k ö r
nyéken, azt feleltem, hogy messze vannak a nem zetörök. A 
vezető, ki m indenről értesülve volt, rám rivalt és visszament 
csapatjával.

Délután 5 óra felé azután jöttek nagy töm egben az orosz 
ezredek körülbelül 10 ezer ember, s Héthárs körül helyezked
tek el, az ágyukat pedig a péterm ezői síkra állították fel. A 
szabolcsi s a többi nem zetőrség, alig 1800 em ber nem messze 
tőlük, Porhaj és Roskovány közt ritka csatasorban volt feállitva, 
hozzájuk csatlakozott még a Tarcza mentén felevő alig 300 
em bernyi huszárság. Tehát alig kétezer em ber 10 ezer ellen. Mi 
felmentünk a dobói m agaslatokra és onnét néztük végig a csa
tározást. A puskaropogás úgy hangzott, mint az érezütés, s az 
ágyudörej m enydörgéshez volt hasonló. Egy bátor kozák, több? 
szőr merészen ugratott neki a nem zetőröknek s ismét vissza
lovagolt, mire egy honvéd felemelé puskáját, czélba veszi a ko
zákot, a lövés eldördülésével az orosz halva m arad a csatatéren. 
Ezt a csataképet, m intha most is látnám.

A csata estig tartott, a kétezer m agyar vitéz emberül m eg
állt és csak az éj beálltával vonult vissza, hátrahagyva vagy 
70 sebesültet, kiket a kozákok kegyetlenül felkonczoltak.

Es ez volt az első muszka csata Mágyarországon Héthárs 
környékén. Ez a csata meg van örökítve Roskovány és H ét- 
hárs közt a podhaji hid mellett áll egy emlékoszlop 1849. év 
felirattal, m elyet 1860. évben egy éjjel teljes titokban a felvidéki 
hazafiak állítottak fel. Köztük Bánó József. Dobay Sándor és a 
boldogult testvérem , az akkori dobói plébános.

Erre lárma s dobszó m ellett vonult tovább a muszka sereg, 
utána bősz kolerajárvány. M indenütt levertség vett erőt a kedé
lyeken. A vidék tem etőhöz hasonlított, m indenütt pusztulás és 
ronvás jelezte a győztes oroszok diadalutját. E szomorú napok 
augusztus végéig tartottak.

Nem emlékszem a napra, de a lezajlott véres napok után 
történt, hogy egy elcsigázott beteg koldus jött H éthársra, ki a
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világosi, örökké emlékezetes s a m agyar szivre örökre fájós 
sebet hagyott mezőkről tért haza, m in tegy  héthársi polgár fia; 
tőle tanultuk meg azon gyászdalt: 'H onnan  jösz te oly lever- 
ten jó pajtás! — Miért sir egyik szemed jobban, mint a más?«

Ötven éve mult a nagy korszakot alkotó napoknak, s a 
magyar nemzet él ! — és m egm utatta Európának, hogy van 
benne élet és nemzeti erő.

Hát ez nem isteni gondviselés?!

Lesskő Is tvá n .



Egy kibujdosott hazafi.

GY letűnt félszázad emlékeiből kigyult a kegyelet lángja 
és megvilágítja az önfeláldozó hazaszeretetnek apotheo- 
zisát. A szabadságharcz még élő kortársai, virrasztanak 

m egdicsőült bajtársaiknak siri álmai felett s leáldozó fényűkkel 
bearanyozzák történelm ünk emléklapjait. Agg és fiatal, nő és 
férfi gyűjtik az emlékszálakat, hogy a honfiúi vérrel szentelt 
érdem eknek és hazafiságnak hervadhatlan koszorúját, az u tó 
kornak példaként összefűzzék.

A szabadság Idusának félszázados em lékeiből m erítsük 
hazaszeretetünk tüzét, hogy az internationális kultúrának nagy 
és sötét árnyéka, a hazátlan szoczializmus csalfa ígéretei, el ne 
hamvaszszák azt. Ne aludjék el az a szent tűz, m elynek dicső 
lángjában a rablelkek megvakulnak s önzésük sötétségében 
elkárhoznak.

Em lékeinkben olyanokra irányul figyelmünk, kik nemcsak 
az életnek öröm óráiban voltak hazafiak, de lelkűk egész körét 
betöltötte azon érzelem s önfeláldozásra hatványozódott, m időn 
a haza veszélyben volt. Önként, nem dicsvágy, csak lelkűk 
magasztos fölemelkedése kergette a vészbe s sokakat a halál
nál gyötrőbb szám kivetésbe.

E sorokban egy leáldozott életnek, Gállfy Gallik Endrének 
viszontagságait s rövid életrajzát ösm ertetem . Saját jegyzeteinek 
töredékei azok, m elyek a szabadságharcz részletezésére nem 
fontosak, de hü visszatükröződéséhez kiegészítő adatok.

Gállfy Gallik Endre született 1818-ban Csermosnyán, Gö- 
m örm egyében. A családnak egyik őse Jean Gallik de Denis
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1685 ben, midőn Francziaországban a protestánsokat üldözték, 
Magyarországba telepedett 1702-ben János, András és Sámuel 
fiaival magyar nem ességet nyert.

Endre, Jánosnak volt az unokája, s a családban a legfia
talabb. 1832—35-ig a lőcsei katonai intézetben nevekedett, de 
midőn cdes atyjának virágzó vashámorai, melyekben 130— 150 
munkás dolgozott, tűz által elpusztultak és bánatában meghalt, 
hátram aradt özvegy anyja gyám olitása szempontjából a keres
kedői pályára lépett, majd Kassán üzletet nyitott. A polgár* 
őrség szervezésekor 1842-ben gróf Török ezredes alatt lovassági 
tiszt lett. Kereskedését társával buzgón folytatta, a mig a sza- 
badságharcz kitörésekor, mint nem zetőr-főhadnagy a városi 
hatóság megbízásából egy csapat nem zetőrrel Pestre indult. 
Megérkezve Pesten, Villámy ezredes parancsnoksága alatt, a 
gróf Károlyi huszárezredébe beosztva Nagy Becskerek környékén, 
Lázárföldön Ozorán, majd Jankovácz és Alibunár közt egy ro
ham alkalmával lovát kilőtték alóla s az esés következtében 
két bordáját eltörte.

Mint sebesültet Pestre szállították a Rókus-kórházba, hol 
m űtétet végeztek rajta. Miután két hónapi sebkezelés után nem 
v< lt még harczképes, a ruházati bizottsághoz az uj épületbe 
Szölényi ezredes és Nyitray alezredes vezénylete alatt a 3-ik 
osztály parancsnoka lett. Két hónapi ott tartózkodása után 
Pestről Debreczenbe, majd Nagyváradra és Pankotára vezényel
tetek . A midőn elhagyta Nagyváradot Paskievics és Constantin 
herczeg 200,000 oroszszal ezen város előtt állott és Haynau 
Tem esvár előtt. Gallikot Lúgosra vezényelték, de alig érkezett 
oda, parancsot kapott, hogy Világos felé visszavonuljon, Gyorok 
m ellett erősen ellentállottak az oroszoknak, de mégis elszakad
tak a törzstől. Pécska megkerülésével Szt-Annán keresztül V ilá
gosra értek, hol tanúja volt Szilágyi Mihály hős halálának.

Gyorok mellett a törzstől elszakadt csapathoz egy Le- 
dinszky Vladimir nevű orosz kapitány c adakozott néhány 
emberével, s kalauzolása m ellett az oroszok kikerülésével Szent- 
Annánál egyesült az elhagyott hadosztálylyal. Az oroszokkal 
való összeütközésnél az orosz kapitány elszántan harczolt a 
honvédek oldalán, mig Pankota és Kér között szivén lőtték.

Jelen volt Gal ük Világoson, a m ikor Görgey özvegy Bo- 
husné háza erkélyéről, a hol Görgey az akkori hadügym iniszter 
Aulich és két orosz tábornok társaságában időzött — az ott
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csoportosult honvédeknek beszédet m ondott. A beszéd a zajban 
alig volt kivehető, de végeredm ényében a fegyverletételt ren
delte el.

H arm adnapra meg is tö rtén t a fegyverletétel s a védte* 
lenül szélnek eresztett hadsereget (40,000 ember) kisebb-nagyobb 
csoportokban összefogdosták s ágyuk és szuronyok között a 
börtönökbe kergették. Nem kis .^zámot tettek ki azok, kik az 
ellenségnek szánt golyót saját szivökbe röpítették.

A katasztrófa után Gallik, Zeidler kapitány és báró Zall- 
hausen főhadnagy, paraszt ruhába öltözve, saját lovaikon fel
keresték a Pankota m ellett elesett lengyel bajtársukat, s ott 
Kuhong Pál nevű földmives em ber segítségével a végtisztességet 
m egadták neki. A lengyel vagy orosz hős irom ányait, melyek 
orosz nyelven voltak írva, Gallik magához vette, s csak akkor 
tudta meg tartalm ukat, m ikor mint m enekült Párisban egy 
hasonlóan m enekült S tram inszky nevű lengyel származású hon
védfőhadnagy lefordította azokat Az okm ányok a honvédséggel 
való egyesülésének végrehajtását tartalmazták, melynek a fegy
verletétel után kellett létrejönni, s sok orosz törzstisztnek része
ségére vallott. Stram inszky az okm ányokat 1855-ben Párisban 
Karády ezredesnek, Kossuth fiai akkori nevelőjének adta, hogy 
Kossuth kezeihez L ondonba jutassa.

Kuhony Pál közvetítése folytán Gallik és Zeidler Mitskén, 
majd Halmágyfalván lovaikkal életet tapostattak, m elyért az 
előállított gabnanem üekből m unkájukért egy tizedet kaptak s 
azzal tengették életöket egy rozzant fakunyhóban. Az oláhok 
ott tartózkodásuknak neszét vették, a m iért is deczem ber utolsó 
napjaiban Kassa felé tartottak, hová Gallik két lovával 1850. 
újév napján m egérkezett.

Másnap törvény elé állították és kijelentették neki, hogy 
igazolás végett Pestre viszik az újépületbe / addig is felügyelet 
alatt szabadlábra helyezték. A kővetkező éjnek idején családjától 
megvált s parasztszürben elhagyta a várost. Miszlókán egy 
Szedlák nevű gazda lovaival három napi utazás után a Murányi 
hegyeken keresztül Dienes testvérbátyjához Kokovára menekült. 
A zsandárok üldözéseit kikerülendő, a Rima-Brezói erdőkben, 
gróf Paranofszky, Kalótzy és Figuli-val a szénégetésnél foglal
koztak. Élelmezésükről Gallik Dienes erdőm ester gondoskodott. 
A szénégetők a titoknak neszét vették és a bujdosókat feljelen
tették. A zsandárok üldözését kikerülendő, tovább kellett baran-
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golniok. Gallik bátyja közbenjárása folytán R im aszom batban 
iskolatársától, Szilárdy (ezelőtt Mumhard) korm ánybiztostól 
útleveleket eszközölt ki iészökre, m elyekkel sok viszontagság 
után, kit merre sorsa ve'ett, elszéledtek. Gallik sokáig tartóz
kodott Párisban, Havre de Graceban, mig végre onnét sikerült 
neki honfitársai Irányi, Kauser, Fleischmann, Karády és m ások 
segédkezése m ellett 1856-ban február 15-én az Erickson hajón 
A m erikába vitorlázni.

Az általa adoptált uj hazában küzdelmei csak fokozódtak. 
Nélkülözések és véres háborúk jutottak osztályrészéül, m elyek
nek hősies elviselésén épült fel e hazában s az Oczeánon túl 
emlékének kegyelete.

A »Cansas City W eekly Journal ofam usem ent and Scient« 
terjedelm esen közölt életrajzából a következőket idézzük :

»Gallik a szabadságharcz után először Francziaországban 
tengődött, onnan Ausztráliába majd A m erikába költözött. K ez
detben mint v í v ó -  és lovagló-m ester m űködött, s Szalay volt 
honvédezredesnél tartózkodott Cincinnatiban. A rabszolga fel- 
szabaditási harczban az unionisták táborába lépett a szeczesszio- 
nisták ellen. E harczokban Grant tábornoki karában szárnysegéd, 
később az 58. ezred vezérőrnagya lett. Három  sebet kapott és 
Richmond mellett foglyul esett. Kiszabadulva, a vitézrend tulaj
donosa lett. Mihelyt mankó segélyével fennjárhatott, egy hajónak 
»Mound City «-nek vezényletét vette át, m elynek kapitánya 
szemevilágát veszité. A háború után 1865-bcn Tunica County 
adm inisztrátora volt s Osten-ben lakott Willich volt 48-as hon
védtábornokkal és egy osztrák tábornok fiával, báró Vernerrel. 
Utazása közben az indiánok által elfogatott, s már is a kínzó 
karóhoz köttetett, hogy skalp:ro z ta ssék ; ekkor Figuli volt 
magyar, később olasz seregbeli kapitány és Amerikában nagy 
vagyonra szert te tt kalandhős ragadta ki a halál torkából. 
Cansas Cityben nyugdíjba m ent és nagy tekintélynek örvendett. 
Volt katonai becsületbirósági alelnök, az Oiion Lincoln páholy 
és a Grant Armee-Corps aggastyán egyletnek elnöke.« Hazájába 
visszatérve nem sokáig örvendhetett a méltán m egérdem lett 
nyugalomnak.

Szabadságért rajongó lelke, elhagyta a küzdelem ben meg
tört porhüvelyt, s visszatért a végtelenség ism eretlen birodalmába.

G a l l ik  G é za .



Inquisitió a kassai ág. ev. egyházban a nemzeti 
zászló miatt.

J849. augusztus hó 9-én kellemetlen helyzetbe jutott a 
kassai ev. egyház, annak lelkészei és elöljárói. Az egyház akkori 
egyik lelkésze, Szekcsik György igy adja ezen dolgot.

1849. aug. hó 9*én délután 5—6 óra között Szekcsik lelkész 
Oponyi Ferencz városi pénztárnokot tem ette, s ezen idő alatt 
a tem plom tornyok egyik ablakából valaki egy nemzeti szinti 
zászlót épen akkor lobogtatott, a m ikor az itt tartózkodó orosz 
hadsereg a városból a mostani Kossuth Lajos-utczán keresztül 
a táborba vonult. Politikai dem onstrátiónak vették a dolgott, s 
egy osztrák császári biztos nyom ban Szeksics lelkész lakására 
jött, ki azon időben tem etésen lévén, csak legifjabb leányát, 
Jozefát találta otthon; ezt azonnal faggatásra fogta, hogy micsoda 
zászló az a toronyban és hol van a kulcs a tem plom hoz?

A leány, ki már iskolába járt, s jól tudta rendeltetését 
azon zászlóknak, melyek a toronyban voltak elhelyezve, elmondta, 
hogy azon zászlókat a majálisi mulatságok alkalmával az iskolás 
gyerm ekek szokták használni, s a sekrestye kulcsát átadván 
neki, együtt m entek be a templomba. Körülnézett és a templom 
fölött tetszését nyilvánitá. Majd felmentek a chórusra, honnét 
a toronyban lévő azon helyre akartak bejutni, hol a zászlók 
elhelyezve voltak. Ezt azonban becsukva találták, s midőn a 
biztos kérdezte az őt kalauzoló kis leánytól, hol van ennek a 
helyiségnek a kulcsa, azt felelte, hogy biztosan nem tudja, de 
valószínűleg valamely tanító urnái lesz. Miután azonban Drecz 
Jonathán az iskola akkori igazgatója ez időben körülbelül 30 
városi polgárral (köztük Ferenczy József ref. lelkész, Koczányi
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Ferencz ev. egyházi gondnok, Podhorsky Károly egyháztag) 
Krakóba fogságba vitettek, elm entek a másik tanitóhoz, Scholtz 
Mihályhoz. Ezt otthon nem találván, felesége pedig nem szivesen 
fogadván házában a császári biztost, ez erre felingerülve egye
nesen az orosz csapatok parancsnokához ment.

Az értelmes kis leány, se jt\e  a szomorú következm ényeket, 
egyenesen Szopko Márton ném et lelkészhez sietett, elm ondta 
neki a történteket, ki rögtön a felügyelőhöz és a gondnokokhoz 
ment, hogy a torony, illetőleg az abban lévő mellékhelyiségnek 
kulcsát előkeritsék. De késő volt már minden. Szekcsik lelkész 
a tanítóval és egyházfival a tem etésről haza jövet, leányától 
értesül a történtekről s alig hogy szobájába lép, már is egy 
csapat katona vonul a tem plom ba s azt köiülfogja. Nagy nép
tömeg gyűl össze a templom körül, a lakatos már nyitogatja a 
tem plom  ajtaját, mire a tem etésről épen haza érkezett Kristoffik 
Sámuel egyházfi rohan a kulcscsal s átadja azt a biztosnak. A 
tem plom ot fegyveres katonaraj szállta meg, s az egyházfit 
nyom ban letartóztatták. A toronyban lévő kis szobát, miután 
annak kulcsa nem volt kéznél, a lakatossal felnyittatták s talál
tak ott több nemzeti zászlót, fapuskát, fakardot, papirsapkát s 
több ilyen valóban nem veszedelmes tárgyat, melyet az iskolai 
ifjúság a torna tanulásnál és tavaszi mulatságnál használni 
szokott.

De nem igy fogta fel a dolgot a szigorú katonai hatalom. 
A letartóztatott egyházfi katonai fedezet alatt kénytelen volt 
m egm utatni a helybeli evangélikus papoknak lakásait s először 
a templomhoz legközelebb lakó Szekcsik György lelkészhez 
vezette őket. Egy orosz tiszt feddő hangon kérdi tőle, hogy 
m erészkedett a tem plom ban rebellis zászlókat elhelyezni s miért 
nem szolgáltatta ki azokat a k ih irdetett parancsra ? A lelkész 
midőn igazolni akarta magát, szavába vág az orosz tisz t: »Zavtra 
pom assyrujes do Krakova.« (Holnap Krakóba masíroz,) Jól van, 
felelt a lelkész, de engedje meg uram, hogy előbb a császári 
biztos ur hallgasson ki engemet. No, no, a komiszárus nélkül 
az nem lesz, felelt az orosz tiszt. Négy őrt állítottak a lelkész 
emeleti lakására, a szoba ajtajának zárva kellett lenni, egyet 
pedig a kapu elé. Egész éjjel égett a világosság s az alvásra ki 
sem gondolt. A toronyban talált zászlókat elvitték, Kristoffik 
egyházfit pedig a fővártán őrizet alá helyezték. Még az nap 
késő este jött egy másik orosz tiszt Szekcsik lelkészhez, kinek
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már nyugodtan előadhatta a tényállást, de mindez még sem 
segített rajta és hasonló sorsban részesült a másik két ev. 
lelkész is ; ezeket is lakásukon katonai őrizet alá helyezték.

Másnap, vagyis augusztus 10-én a délelőtti órákban eljött 
Szekcsik lelkészhez egy orosz kapitány, ki barátságosan kezet 
szőrit vele és kijelenti, hogy tévedés történt, szabad lesz az ur, 
k im ehet lakásából, csupán könyvei és Írásai lesznek még le 
pecsételve. Azután nem sokára jö tt egy katonai bizottság, mely 
az őrtálló katonákat elbocsátotta s a lelkész könyveit és iro 
m ányait lepecsételte. Hasonlóképen történt a másik két ev. 
lelkészszel, Szopko Mártonnal és Schédo Pállal, ez utóbbit 
azonban még pár napig katonai őrizet alatt tartották.

Volt azután nehány napig szigorú vizsgálat ezen ügyben; 
a városházára idézték az egyház három rendes papját, az egy
házi elöljárókat, a tanítókat, a m endikáns fiukat, s különösen 
azt akarta kideríteni a viz gálát, hogy hol, kinél van az a kulcs 
a toronyban lévő ama helyiségtől, hol a corpus delictit képező 
nemzeti zászlót találták? Nem tudták megtalálni a kulcsot, 
valószínűleg a krakói fogságba hurczolt Drecz Jonáth tanító 
kezeinél m aradt az. Végre a hosszas vizsgálat kiderítette a tény
állást, mely szerint a zászlót egy az egyháztól már régebben 
elbocsátott W erner nevű, volt mendikáns fiú tette a torony 
ablakába akkor, mikor az orosz katonaság a tem plom  mellett 
kivonult. W erner mint volt m endikáns, jól ismerte a toronyban 
a járást, épen tem etésre harangoztak akkor, a to .ony  nyitva 
volt s abba a helyiségbe, hol azon iskolai játékszerek voltak 
éltévé, létrán m ászott be. A vizsgálatnál maga vallotta be 
eképpen. Befejezték a vizsgálatot, de a lelkészek könyveit és 
irom ányait csak aug. 24-én engedték fel a zárlat alól.

Uomola I s tv á n .



Emlékezzünk.

1 istenek kora rég lejárt. A f é l i s t e n e k é  ötven 
év előtt.

E r r ő l  a korról lelkes büszkeséggel emlékeznek meg 
apáink. Az ő em lékükre szóljon e nehány sor.

*
* *  *

Kassára a forradalom  hire márczius hó I7-én érkezett meg 
s itt is mint az egész országban, egy szívvel-lélekkel esküdtek, 
hogy „rabok többé nem leszünk.“

Nemzeti szinü jelvények ékeskedtek a szabadság érzetétől 
büszkén dagadó kebleken; a s z e g é n y  l e g é n y  kalapok mel
lett sastoll díszelgett.

Mennyi szó ! mennyi é ljen ! bankett és fáklyászene üdvö
zölte a szabadság hajnalhasadását. Macskazene kisérte a régi 
gyűlölt rendszer letűnő alakjait.

Lengyel em igránsok, Galicziából hazaszökött huszárok tü- 
nedeznek fel a városban, szép május havában. A szabadság is 
csak a szülőföldön édes. A polgárság, mint nemzetőr, fegyver 
alá áll s a hónap végén a toborzás is kezdetét vette.

A szabadságtéren nyalka huszárok járták a toborzó tánczot, 
csákósan, ta rso lyosan ; kezükben teli palaczk jó borral. Tán- 
czuknak, hívogató szavuknak, jó bornak nehéz volt ellenállni s 
a fiatalság eleje — s ki akart akkor hátra m aradni? — felcsa
pott a veressapkások közé

Richter Alajos Jászóvár hazafias prelátusa a prémontrei 
kispapokat is elküldi sor alá.
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Egy szép reggelen — augusztus hó 4-én — sorakoztatták 
őket a Rózsa-utczán, fegyverükön virágbokréta és fehér szalag 
volt. Azután elindultak a ráczok ellen az Aldunára.

A  jelszó volt: „Szuronyt szegezve és ölőre!“ s diadal járt 
nyom ában.

*& *

Otthon azonban csúnya világ kezdett járni.
Deczember hó 11-én bevonult a városba Schlick 16,000 

em berrel s csak 1849. februárius hó 9-én szabadult meg a 
gyűlölt ellenségtől Kassa.

Másnap a honvédeket fogadta a polgárság örömzaja, szép 
leányok virágos m osolya s februárius hó 11-én Görgey vonult 
be a fősereggel.

A deli honvédtisztek m intha lakodalm at ülnének, vígan 
élték világukat s a kaszinó term ében egyik tánczmulatság a 
m ásikat érte.

A hónap 20-án ism ét csatába hívta őket a kürt s másnap 
Ram berg osztrák hadteste a városban volt s csak márczius hó 
1-én távozott, visszahagyván a podgyász őrzésére egy század 
katonaságot.

Márczius hó 3-án Blaudek alatt a tó tok fura csapatja ro n 
to tt be a városba s rögtön a m agyar koronát követelte. Mert 
hogy az Kassán van elrejtve.

A m agyarok közeledtének hírére márczius hó 12-én hagyta 
el a várost az ocsm ány csapat s márczius 26 ig nem látott 
Kassa katonaságot, sem barátot, sem ellenséget, a m ikor is a 
m agyar vitézek ism ét itt vannak.

Junius 24-én azután kozák lovak patkója verte fel a Malom- 
utcza csendjét.

l t j * K em én y Lajos.
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